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Giriş 

Nisan, Çanakkale savaşlarının ve Ermeni iddialarının 100’üncü yıldönümleri ve yakla-

şan seçimler dolayısıyla diplomasi ve siyaset dolu bir ay oldu.  

Çanakkale zaferinin 100’üncü yıldönümü 24 Nisan’da uluslararası bir törenle İngiltere 

veliaht prensi ve çok sayıda devlet ve hükümet başkanının katılımıyla kutlandı. 

Uzun bir süredir olduğu gibi bu yıl da hangi ülkelerin meclislerinde Ermeni iddialarına 

destek verileceği, ABD başkanının “soykırım” kelimesi kullanıp kullanmayacağı haber, yo-

rum ve tartışmaları Nisan ayı gündeminde ön planda oldu. ABD Başkanı Barack Obama bu 

yıl da “büyük acı” tanımlamasını kullanırken sürpriz önce Katolik dünyasının ruhani lideri 

Papa Françesko’dan, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “yakın arkadaşım” 

dediği Rusya lideri Vladimir Putin’den geldi. Hem Papa hem de Putin Ermeni iddialarına 

“soykırım” sözünü kullanarak destek verdi. Putin ayrıca 24 Nisan’da Türkiye’deki Çanakkale 

Savaşı 100’üncü yıl anma törenleri yerine Erivan’daki törene katıldı. 

Ermeni iddialarına destek veren ülkelerin birçoğunun başkentlerinde görevli Türk bü-

yükelçileri “görüşmelerde bulunmak” maksadıyla merkeze çağrılarak bu ülkelere gelişmeden 

duyulan rahatsızlık iletildi. 

Böylesine yoğun bir diplomasi gündemi dışında yaklaşan 7 Haziran seçimlerinin sıcak-

lığı Nisan ayında da devam etti. Siyasiler arasında polemikler artarken aday listeleri tamam-

landı. Siyasi parti liderlerinin ve adayların seçim turları başlarken Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan da seçim sürecinde tartışmalı şekilde yerini aldı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “yeni anayasa” ve “başkanlık” sistemine geçiş için halktan 

bir parti için destek istemesinin, Anayasadaki tarafsızlık ilkesine ters düştüğü şikayetlerini 

yoğunlaştırdı. Partilerin alabileceği oy ve olası sandalye dağılımı üzerine senaryoların tartı-

şılmaya başladığı Nisan ayında Halkların Demokratik Partisi’nin yüzde 10 barajını geçip ge-

çemeyeceği siyasi tartışma konularından biri oldu.  

Çağlayan Adliyesi’nde katledilen Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın cenaze törenini takipten 

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun emriyle birçok gazete, haber ajansı ve televizyon kanalı men 

edildi. Katledilen savcının başına silah dayalı fotoğrafını yayınladıkları veya yorumda bulun-

dukları gerekçesiyle de siyasetçi, sanatçı ve gazetecilerden oluşan 27 kişi ile bazı gazete ve 

TV’ler hakkında soruşturma başlatıldı. Ayrıca çeşitli internet haber portallarına erişim yasağı 

getirildi. Aynı nedenlerle kısa süreli de olsa Twitter, Facebook ve YouTube gibi sosyal medya 

platformları da erişim yasağından paylarını aldı.  

TBMM Başkanlık Divanı, Meclis’te Basın ve Yayın Mensuplarının Çalışmaları Hak-

kındaki Yönetmelik’te yaptığı bir değişiklikle “Parlamento Muhabirliği Kartı” iptal edilen 

gazetecilerin sarı basın kartıyla bile TBMM sınırları içerisine giremeyeceği kararı verdi. Daha 

bu karara tepki devam ederken, hemen ardından bu konuda yasal değişikliğe gidilmesi medya 

özgürlüğü ortamının çok ciddi bir biçimde daraltıldığını bir kez daha gözler önüne serdi. 

Nisan ayında da hükümetin “paralel yapı” olarak tanımladığı Fethullah Gülen grubuna 

karşı yürütülen operasyonlar aynı hızla devam etti. Çeşitli illerde bazı emniyet mensupları ile 

“yanlış karar” verdikleri iddia edilen yargı mensupları da görevlerinden uzaklaştırılıp gözaltı-

na alındılar. Paralel yapı operasyonunda tutuklanan gazeteci ve emniyet görevlilerinin tahli-

yesine karar veren yargıçların HSYK tarafından açığa alınmaları ve mahkemece tutuklanma-

ları da ayın önemli gelişmelerinden biriydi.  

CHP’nin reklam filminin “iktidar partisini eleştirdiği” için TRT tarafından sansür edil-

mesi de ayın önemli bir gelişmesi oldu. 

Cumhurbaşkanı ve aile fertlerine hakaret edildiği iddiasıyla davalar açılması Nisan 

ayında da devam ederken, bazı filmlere getirilen yasaklamalar bu aya damgasını vurdu. İstan-
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bul Film Festivali “Bakur” (Kuzey) isimli bölücü örgütle ilgili filmi sansürlerken, bir üniver-

sitenin Gençlik Filmleri Festivali’nde ‘‘Külkedisi Değiliz’’ isimli filmin gösterilmesi, siyasi 

eleştiri yapıldığı iddiasıyla yasaklandı. 

Türk müziğinin önemli isimlerinden Kayahan’ın vefatı da Nisan ayının önemli olayla-

rındandı.  

İletişim Araçlarına ve İletişimcilere Baskı 

1 Nisan 2015 

 Hürriyet, Sözcü, Cumhuriyet ve Taraf gazeteleri ile DHA, CNN Türk, Cihan Haber 

Ajansı ve İMC TV, makamında katledilen savcı Mehmet Selim Kiraz için düzenlenen törene 

Başbakan’ın talimatıyla “Terör örgütünün hedeflerine hizmet ve propagandasına yardımcı 

olacak yayın yapmak ve terör örgütüne karşı net tavır göstermeyen yayın kurumlarına karşı 

vatandaşın gösterebileceği tepkiyi önlemek” gerekçesi gösterilerek, Çağlayan Adliyesine 

alınmadılar.
1
 Başbakan Ahmet Davutoğlu; “Akreditasyon talimatını ben verdim. Ne eleştirisi 

gelirse gelsin hepsine hazırım. Bütün ıstırapları yaşadıktan sonra medyadan dikkatli olunması 

için rica ettim. Birçok kere söyledik, gece yarısından itibaren sayfaları gördüğümüzde insani 

duyarlılık görmedim” dedi.
2
 

 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; Bugün, Cumhuriyet, Posta ve Hürriyet gazeteleri 

hakkında, savcı Mehmet Selim Kiraz’ın öldürülmesine ilişkin yayınladıkları “rehin alınma” 

fotoğrafları ile terör örgütü DHKP-C’nin propagandasını yaptıkları iddiasıyla soruşturma baş-

lattı.
3
 

 Gazeteci Mirgün Cabas, savcı Mehmet Selim Kiraz’ın rehin alınmasının ardından at-

tığı ve bazı kesimlerden “yoğun” tepki gördüğü Twitter’daki mesajı ile ilgili Doğan grubun-

dan yapılan uyarı sonrasında “özür” diledi. Açıklamada Cabas, “Çalıştığım grubu ve kanalı 

hedef alan bir linç kampanyasına izin verdiğim için kendime kızgınım” ifadesini kullandı ve 

iki gün izne ayrıldığını duyurdu. Cabas, “Bu eylem nasıl biterse bitsin çıkarılacak tek ders 

var: Çocukları vurmayın, annelerini yuhalatmayın” diye yazmıştı.
4
 

2 Nisan 2015 

 CNN Türk spikeri Nevşin Mengü’nün canlı yayında, Vatan Caddesi’nde İstanbul 

Emniyet Müdürlüğü’ne yapılan saldırıyı anlatırken, “Bir terör saldırısı gerçekleşti. Daha doğ-

rusu terör saldırısı demeyelim, saldırı diyelim. Şu an emin değiliz bilmiyoruz” şeklindeki ifa-

deleri Sabah gazetesi, ile A Haber ve habervaktim gibi internet sitelerinde “skandal” olarak 

değerlendirildi. Mengü ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bizim işimiz elimizde 

bilgi olmadan savurmak değil, en doğru bilgiyi alıp doğrulatıp yayınlamak. Ama kime laf an-

latıyoruz. Kana ve linçe susamış bir güruh var. Taşlasınlar bakalım” dedi.
5
 

3 Nisan 2015 

 Cumhuriyet gazetesi, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nu, Cumhuriyet savcısı Mehmet 

Selim Kiraz’ın cenaze törenine, aralarında Cumhuriyet’in de bulunduğu bazı gazetelerin ve 

televizyon kanallarının alınmaması, bu basın organlarının cenaze töreninden haber vermesinin 

engellenmesi yönünde bizzat emir ve talimat verdiği sözlerini “itiraf” kabul ederek, Başbakan 

Davutoğlu hakkında dava açacağını bildirdi.
6
 

 Gazeteci Erdem Gül’ün Cumhuriyet gazetesindeki haberinde AKP’ye “yakın” tele-

vizyon kanallarına Başbakan Ahmet Davutoğlu’nu öne çıkartan haber ve yayın yapılmaması 

                                                 
1 http://www.yenisafak.com.tr/gundem/o-gazete-ve-tvler-savcinin-cenazesine-alinmiyor-2111541 
2 http://www.sabah.com.tr/gundem/2015/04/01/o-gazete-ve-tvler-cenaze-torenine-alinmadi 
3 http://www.milliyet.com.tr/4-gazete-icin-sorusturma-baslatildi-gundem-2037532/ 
4 http://t24.com.tr/haber/mirgun-cabas-o-tweeti-icin-ozur-diledi,292230 
5 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/241371/Yandaslarin_hedefi_olan_Nevsin_Mengu_den_yanit.html 
6 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/242622/Basbakan_a_dava_aciyoruz.html 
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talimatı verildiği öne sürüldü. İddiaya göre, bu televizyon kanallarına, partinin liderinin Davu-

toğlu değil, Erdoğan olduğu söylendi; haber ve programların da bu doğrultuda yürütülmesi 

talimatı verildi.
7
 

 Cumhuriyet gazetesinde 17 Mart’ta, “Kabataş ilk vakası değilmiş” başlığıyla yayın-

lanan haberde; Kabataş’ta tacize uğradığı iddia edilen Zehra Develioğlu’nun, 20 Eylül 

2010’da Başakşehir Polis Merkezi Amirliği’nde verdiği ifadeden yola çıkılarak taciz iddiasın-

da bulunulduğu ve bunun takipsizlikle sonuçlandığı duyuruldu. Haberin birçok mecrada ya-

yınlanmasının ardından Develioğlu, 23 Mart’ta İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği’ne başvura-

rak, “internet sayfalarında yer alan içeriklerin çıkarılmasını” talep etti. Mahkeme talebin ka-

bulüne hükmederek dokuz internet sitesinin ilgili haber sayfasına ve bağımsız Gazetecilik 

Derneği Punto 24’ün internet sitesinde yer alan ‘‘Medya Günlüğü’’ derlemesine de erişim 

yasağı getirdi.
8
 

4 Nisan 2015 

 Gazeteci Yaşar Elma, sosyal medya hesabından bir başkasının yaptığı ve dönemin 

başbakanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la ilgili bir mesajı beğenip paylaştığı 

için ’kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’ gerekçesiyle açılan davada 1 yıl 11 ay 10 

gün hapis cezasına çarptırıldı.
9
 

5 Nisan 2015 

 Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde 5. Gençlik Filmleri Festivali kap-

samında gösterilecek olan ‘‘Külkedisi Değiliz’’ filmine fakülte dekanı tarafından sansür uy-

gulandığı iddia edildi. Öğrenciler fakülte dekanı ile görüşüp olumlu yanıt aldıktan sonra resmi 

başvurularını yaptıklarını, ancak etkinliğin başlamasına birkaç saat kala fakültenin ret kararı 

aldığını ve amfileri de kilitleyerek filmin yayınlanmasını engellediğini öne sürdüler.
10

  

6 Nisan 2015 

 Öldürülen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın rehin alınma görüntülerinin 

yer aldığı haber linklerinden dolayı Twitter, Facebook ve YouTube’a erişim, mahkeme kararı 

doğrultusunda engellendi. Yasaklama kararının uygulanma sürecinde sosyal medyaya erişim-

de sıkıntı yaşandı.
 11

 Reuters’a konuşan Erişim Sağlayıcıları Birliği yetkilisi ise savcıyla ilgili 

görüntülerin kaldırılmasını Youtube ve Twitter’dan talep ettiklerini, bir cevap gelmeyince 

mahkeme kararı aldıklarını söyledi.
 12

 

 İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, İstanbul Adalet Sarayı’nda terör saldırısında öldürülen 

Savcı Kiraz’ın rehin alınma görüntülerini yayınlayan Google’ın yayınları içerikten çıkarması-

nı, aksi halde söz konusu yayınlarının, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Dü-

zenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Ka-

nun’un 8/2. maddesi doğrultusunda engellemesini kararlaştırdı.
13

 

7 Nisan 2015 

 “Kara Para Aşk” dizisinin çekimleri sırasında oyuncuları görebilmek için kapıda 

bekleyen dizi hayranlarına beklememeleri ve fotoğraf çekmemeleri için uyarıda bulunan gö-

revliler, bu durumun gazeteciler tarafından görüntülendiğini fark edince, muhabirlere saldırdı. 

Görevlilerin, ”Görüntü alamazsınız, biz Ay Yapım’ın adamlarıyız, s.... gidin” diyerek gazete-

cileri “taciz ettikleri” iddia edildi.
14

 

                                                 
7 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/241921/Davutoglu_na_sansur.html 
8 http://t24.com.tr/haber/kabatas-gelini-devecioglu-sikayet-etti-p24-ve-8-internet-sitesinin-iceriklerine-erisim-yasagi-geldi,292480 
9 http://www.diken.com.tr/erdogana-hakarette-bugun-paylasimin-paylasimi-nedeniyle-gazeteciye-iki-yil-hapis/ 
10 http://www.kolektifler.net/2015/04/kulkedisi-degiliz-filmine-sansur 
11 http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/28665837.asp 
12 http://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/28660024.asp 
13 http://www.aa.com.tr/tr/turkiye/489694--google-ve-youtubea-quot-erisim-engeli-quot-uyarisi 
14 http://www.radikal.com.tr/fotogaleri/hayat/kara_para_ask_setinde_gazetecilere_saldiri-1330327-3 
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9 Nisan 2015 

 7 Ocak’ta saldırıya uğrayan Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo’nun Hz. Muham-

med olduğu iddia edilen karikatürünü köşelerinde yayınladıkları gerekçesiyle Cumhuriyet ga-

zetesi yazarları Ceyda Karan ve Hikmet Çetinkaya’ya açılan davada, İstanbul Cumhuriyet 

Başsavcılığı iki gazetecinin “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağıla-

ma” suçundan 4,5 yıla kadar hapislerini istedi. Soruşturmaya iki gazeteciden şikâyetçi olan 

1280 kişinin dilekçeleri de eklendi.
15

 

 İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın öldürülmesine ilişkin söylemle-

ri ve paylaşımları nedeniyle siyasetçi, sanatçı ve gazetecilerden oluşan 27 kişi hakkında, “hal-

kı ırk, din, dil ayrımı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik etmek” ve “halkı hükümete karşı 

silahlı eyleme teşvik etme” suçlarından soruşturma açılması talebiyle suç duyurusunda bulu-

nuldu. Avukat Rahmi Kurt tarafından hazırlanan suç duyurusu dilekçesinde, CHP Genel Baş-

kanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Milletvekili Hüseyin Aygün, HDP Milletvekili Levent Tüzel 

ve Bağımsız Milletvekili Hakan Şükür, gazeteciler Nazlı Ilıcak, Mirgün Cabas, Nedim Şener, 

Koray Çalışkan, Asım Yıldırım, Tayfun Talipoğlu, Pelin Batu, Ceyda Karan ve Banu Güven, 

eski polis Emre Uslu ve akademisyen Önder Aytaç, sanatçılar Barış Atay, Ferhat Tunç, Tarık 

Akan, Zuhal Olcay, Levent Üzümcü, Şevval Sam, Mustafa Altıoklar, Cahit Berkay, Sinan 

Tuzcu, Bülent Parlak, Hüseyin Turan ve eski milletvekili Feyzi İşbaşaran’ın isimleri “şüphe-

li” olarak yer aldı.
16

 

10 Nisan 2015 

 TBMM Başkanlık Divanı’nda, TBMM Basın ve Yayın Mensuplarının Çalışmaları 

Hakkındaki Yönetmelik’te “redaksiyon” adı altında yapılan değişiklikle, parlamento muhabir-

liği kartı iptal edilen muhabirlerin sarı basın kartı ile de Meclis yerleşkesine girişi engellen-

di.
17

 

11 Nisan 2015 

 TRT, CHP’nin 7 Haziran genel seçimleri için hazırladığı “Milletçe alkışlıyoruz” te-

malı propaganda filmini, “AKP’yi eleştirdiği gerekçesiyle” yayınlamama kararı aldı.
18

 

TRT’nin, CHP’ye verdiği cevapta, herhangi bir siyasi partiye veya reklamlarına sansür uygu-

lamasının söz konusu olmadığı belirtilerek, “Trafo, kedi ve benzeri görüntülerin kullanıldığı 

bazı reklam filmleri, Nisan ayının ilk haftasından itibaren kanallarımızda yayınlanmaktadır. 

Ancak 10 Nisan 2015 tarihinde, kurumumuza gönderilen iki reklam filmi, YSK‘nın siyasi 

reklamlarla ilgili olarak aldığı 291 sayılı kararında atıf yapılan mevzuat hükümlerine aykırı 

bulunmuş ve gerekçeleri belirtilerek ‘yayınlanamaz’ raporu verilmiştir” denildi.
19

 

13 Nisan 2015 

 Ertuğrul Mavioğlu ve Çayan Demirel’in yönettiği PKK örgütü ile ilgili belgesel “Ba-

kur (Kuzey)”un İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 34’üncüsü düzenlenen İs-

tanbul Film Festivali’ndeki gösterimi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan “kayıt tescil belgesi 

almadığı” gerekçesiyle iptal edildi. Kararın sanat çevrelerinde “sansür” olarak yorumlanarak 

tepki görmesinin ardından belgeselin yönetmeni Ertuğrul Mavioğlu, “İKSV ile toplantı yap-

tık. Bakanlıktan telefon alındığını, Ağrı olayları patlak verince meselenin alevlendiğini söyle-

diler” dedi. Bakur filminden önce eser işletme belgesi olmayan diğer filmlerin izlettirildiğini 

iddia eden Mavioğlu, “Bu durum siyasi. Polis yalnızca Bakur’un gösterileceği Atlas Sinema-

sı’na geldi. Açıkça bir şey söylenmedi” dedi.
20

 

                                                 
15 http://www.hurriyet.com.tr/gundem/28683799.asp 
16 http://www.radikal.com.tr/turkiye/siyasetci_sanatci_gazeteci_ve_akademisyen_27_kisi_hakkinda_suc_duyurusu-1332300 
17 http://www.bugun.com.tr/gundem/mecliste-sansur-icin-ilk-adim-haberi/1583932 
18 http://www.diken.com.tr/trt-chpnin-reklam-filmini-akpyi-elestiriyor-diye-yayinlamayacak/ 
19 http://www.milliyet.com.tr/trt-den-chp-nin-sansur-iddialarina-gundem-2042666/ 
20 http://www.haberturk.com/kultur-sanat/haber/1065974-sansur-krizinde-son-perde-hafta-sonu-maili ve 
http://www.haberturk.com/gundem/haber/1065195-iksv-bakuru-iptal-etti 

http://www.milliyet.com.tr/reklam/
http://www.milliyet.com.tr/ysk/
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14 Nisan 2015 

 2014 yılı resmi örgün eğitim istatistiklerine dayanılarak, imam hatip ortaokulu ve 

imam hatip lisesi öğrencilerinin sayısının 932 bin 273’e dayandığı bilgisini aktaran ve Cum-

hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın söylediği “İmam hatiplerde kısa 

sürede bir milyon öğrenci olacak” sözlerinin de anımsatıldığı Cumhuriyet gazetesindeki haber 

üzerine, MEB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden bir açıklama yapıldı. Tüm basın ku-

ruluşlarına gönderilen açıklamada, “Bakanlığımız sistematik karalama kampanyası yürüten 

medya organlarını ve muhabirlerini yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla kamuoyuna deşif-

re etmeye devam edecektir” denildi. Bu açıklama üzerine, gazetenin Milli Eğitim Bakanı Nabi 

Avcı’yla görüşme taleplerine cevap gelmediği kaydedildi.
21

 

15 Nisan 2015 

 Cumhuriyet gazetesi yazarlarından Özgür Mumcu, Cüneyt Arcayürek, Meriç Velide-

deoğlu ve muhabir Emre Döker hakkında gazetedeki yazılarında Erdoğan’a hakaret ettikleri 

gerekçesiyle dava açıldı. Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel’in dilekçesinde, “Müvekkilimi yıp-

ratmaya yönelik mezkur, haksız ve gerçek dışı itham ve iddialar tamamen kasıtlı ve su-i mak-

satlıdır. Bu paylaşımlarla müvekkilim toplumun kin ve nefret duygularına maruz bırakılmak-

tadır” denildi.
22

 

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, Cumhuriyet gazete-

sinden Canan Coşkun’a “TÜRGEV’e hediye konak” başlıklı haberi nedeniyle açtığı hakaret 

davasını kaybetti. Coşkun, 12 Eylül 2014 günü, 25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk dosyasındaki 

tapelerle ilgili haber yapmıştı.
23

 

16 Nisan 2015 

 Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan’a hakaretle yargı-

lanan BirGün gazetesi Yazı İşleri Müdürü Barış İnce’ye “kişinin onur ve saygınlığını rencide 

etmekten” 10 bin 620 TL para cezası verildi. Mahkeme, İnce’de “pişmanlık görülmedi” diye-

rek cezada indirime gitmedi.
24 

 

 Twitter’da yayınlanan 1 Temmuz 2014 ile 31 Aralık 2014 tarihleri arasındaki dönemi 

kapsayan şeffaflık raporunda, dünya genelinde kendilerine ulaşan içerik kaldırma ve engelle-

me taleplerinin toplam sayısının 376 olduğunu, bu taleplerin 328’inin Türkiye’den geldiğini 

duyurdu.
25

 

 Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde 6-8 Ekim Kobanê protestolarında haber takip eden 

Dicle Haber Ajansı Doğubayazıt muhabiri İdris Gül, DHA muhabiri Sedat Budak, Denge TV 

muhabiri Yusuf İba, Halkın Sesi gazetesi muhabiri Cemal Basut ve Narinkale gazetesi muha-

biri Enver Basut hakkında polislerin suç duyurusu üzerine haklarında “taş attıkları” gerekçe-

siyle soruşturma açıldı.
26

 

 BirGün gazetesinde yayınlanan TÜRGEV fezlekesindeki detaylardan hazırlanan ha-

berde “Ceplerine duble yol yapmışlar” manşeti nedeniyle BirGün Medya Genel Yayın So-

rumlusu Barış İnce’ye, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan’a “haraket” ettikleri 

iddiasıyla 10 bin 620 TL para cezası verildi.
27

 

17 Nisan 2015 

 Suriyeli gazeteci Barzan İso Moscou İçişleri Bakanlığı tarafından “persona non gra-

ta” (istenmeyen kişi) ilan edildi ve bu sebepten Türkiye’ye girişi yasaklandı. İso’nun eşiyle 

                                                 
21 http://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/163782-bakanligin-yeni-gorevi-muhabir-desifre-etmek 
22 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/255406/Dort_yazarimiza_Erdogan_a_hakaret_davasi.html 
23 http://www.sendika.org/2015/04/bilal-erdogan-cumhuriyet-muhabirine-actigi-hakaret-davasini-

kaybetti/?utm_source=ReviveOldPost&utm_medium=social&utm_campaign=ReviveOldPost 
24 http://bianet.org/bianet/medya/163856-gazeteci-baris-ince-ye-erdogan-a-hakaretten-10-bin-620-tl-para-cezasi 
25 http://haber.sol.org.tr/turkiye/twittera-gelen-376-icerik-kaldirma-talebinden-328i-turkiyeden-113712 
26 http://www.yuksekovahaber.com/haber/agrida-5-gazeteciye-sorusturma-152839.htm 
27 http://haber.sol.org.tr/turkiye/birgune-erdogana-hakaret-sucundan-10-bin-lira-ceza-113687 



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

 - 8 - 

beraber İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda tutulduğu ve daha sonra sınır dışı edileceği 

belirtildi.
28

 

18 Nisan 2015 

 Doğan medyasını “hedef alan” yazılarında Aydın Doğan’ın tutuklanacağını ileri sü-

ren Cem Küçük’ün, Doğan grubuyla girdiği sözlü tartışmalar nedeniyle Yeni Şafak gazetesin-

den ayrıldığı iddia edildi.
29

 

19 Nisan 2015 

 Yalova Gemi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi hakkında yapılan haberlerden “rahat-

sız olan” Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, denizhaber isimli internet sitesinin ya-

yınladığı iki haberini erişime kapattırdı. Site yetkilileri kararı “Devlet eliyle basına uygulanan 

sansür” olarak niteledi.
30

 

20 Nisan 2015 

 Cihan Haber Ajansı muhabiri Hüseyin Aydın ve kameraman Mehmet Büyük’ün, 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın konuşmacı olarak katıldığı 

Avea “Günışığı” adlı sosyal sorumluluk projesi toplantısına sarı basın kartını gösterdiği halde 

davetli olmadığı gerekçesiyle sponsor firma olan Avea’nın görevlileri tarafından içeri girişleri 

engellendi.
31

 

 Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından Kars’ta düzenlenen grup birinciliği 

yarışmasında bir eğitmenin, ekipte bulunan çocuklara gösteri öncesi tokat atma anını görüntü-

leyen yerel televizyon kameramanı Adem Alp, eğitmenin saldırısına uğradığını iddia etti. Alp 

yaptığı açıklamada, “Mustafa Burak Çağlar’ın halkoyunları ekibindeki çocuklara tokat attığı-

nı, yanaklarını sıktığını, bacaklarına vurduğunu gördüm ve kayıt yaptım. Uzaktan bir süre çe-

kim yaptıktan sonra yanına gidip bunu neden yaptığını sordum. “Sen nasıl çekersin?” deyip 

önce kameramı kırdı sonra bana vurmaya başladı. Şikayetçi olmam üzerine karakola getiril-

dik. Karakolda da saldırdı” dedi.
32

 

22 Nisan 2015 

 Cumhurbaşkanlığı’nın Çanakkale Zaferi’nin 100. yıldönümü dolayısıyla hazırladığı 

üç dakikalık “Şehitleri anma” filmi “tartışmaya” neden oldu. Kanallar filmin, 12 dakika ile 

sınırlı olan reklam bölümünün içinde sayılıp sayılmayacağı konusunda kararsız kaldı. RTÜK 

ise, filmin sonuna “İlgili kanalın katkılarıyla hazırlanmıştır” ibaresi ekleyerek 12 + 3 dakika 

yayına izin verdi. Mevzuata göre kanallar, bir saatte en çok 12 dakika reklam yayınlayabili-

yor.
33

 

 Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nda 13 medya kuruluşuna akreditasyon engeli geldi. 

Ön akreditasyonları TSYD Genel Merkezi tarafından yapılan ancak “AkSaray Basın Müşavir-

liği’nden veto verilen” kurumlar arasında BirGün, Cumhuriyet, Zaman, Cihan, Bugün, Taraf, 

Sözcü, Aksiyon, Samanyolu, Yeni Çağ, Aydınlık, Meydan, Evrensel yer alıyor.
34

 

24 Nisan 2015 

 ABD’de 150’ye yakın Türk-Amerikan toplum kuruluşunu bir araya getiren Yönlen-

dirme Komitesi tarafından hazırlanan, Türk ve Ermeniler arasında uzlaşıyı teşvik eden ilanı, 

New York Times yayınlamayı reddetti. Washington Post ise ilanı yayınladı. New York Times 

ilanın yayınlanmamasına ilişkin yaptığı açıklamada, “11 Eylül saldırıları, Holokost, 

ABD’deki kölelik uygulaması, Ermeni soykırımı, İrlanda’daki açlık gibi tarihi gerçekleri red-

                                                 
28http://www.imctv.com.tr/82299/2015/04/gazeteci-barzan-iso-turkiyeye-alinmadi/ 
29 http://haber.sol.org.tr/medya/cem-kucuk-yeni-safaktan-kovuldu-113837 
30 http://www.denizhaber.com.tr/hisli-bakan-fikri-isik-rahatsiz-oldu-gemi-ihtisas-osb-haberleri-tib-tarafindan-e-haber-61446.htm 
31 http://t24.com.tr/haber/cha-muhabiri-emine-erdoganin-programindan-yaka-paca-disari-cikarildik,294153 
32http://www.dha.com.tr/egitmenden-folklor-ekibine-tokatli-motivasyon--_913525.html 
33http://www.hurriyet.com.tr/gundem/28801474.asp 
34http://www.birgun.net/news/view/erdoganin-bisiklet-turu-icin-13-medya-kurulusuna-veto/16945 



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

 - 9 - 

deden veya önemsizleştiren reklamlar yayınlanmaz” dedi.
35

 

25 Nisan 2015 

 Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Sedat Laçiner’in inter-

nethaber.com sitesindeki yazılarına AKP ve Hükümet’ten gelen talimat üzerine son verildiği 

bildirildi.
36

  

 MHP’nin İzmir adaylarının tanıtım toplantısında bazı partililer, “Görüşümüzü engel-

liyorsunuz” diye kürsüde adayların fotoğraflarını çeken muhabirlere bağırdı. Yeni Asır Mu-

habiri Fatih Abacıoğlu’nun “Biz gazeteciyiz işimizi yapıyoruz” sözü üzerine etrafını saran 

partililer, Abacıoğlu’nu darp etti.
37

  

28 Nisan 2015 

 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “Berkin için 11 Mart’ta hayatı durdur” sloganı 

ile çekilen klipte oynayan ve eylem çağrısı yapan bazı sanatçılara yönelik başlattığı soruştur-

mada Şevval Sam, “şüpheli” sıfatıyla ifade verdi. Klipte yalnızca “Katilim nerede?” sorusu-

nun sorulduğunu belirten Sam’ın ifadesinde, “Bana insani bir platformdan klipte oynamam 

için teklif geldi. Bir daha çocuklar ölmesin diye rol aldım. Kesinlikle provokasyon amaçlı 

yapmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.
38

 

 Zaman gazetesi yazarı Mümtazer Türköne, 16 Mart 2014 tarihinde yazdığı “Mecbur 

olmasa bu kadar kötü olur mu?” başlıklı yazıda geçen “Nekrofil” kelimesi ile Erdoğan’a haka-

ret ettiği iddiasıyla ifade verdi. Türköne konuyla ilgili açıklamasında, “Nekrofil” kelimesinin 

hakaret içermediğini belirterek, “Psikiyatristlerin ve analitik psikiyatri ile meşgul olanların 

kullandığı teknik tıbbi anlamın dışında ölümü bir siyasi değer olarak yüceltme tavrına karşı 

bir eleştiridir” dedi.
39

 

29 Nisan 2015 

 Atilla Taş, Twitter yönetimi tarafından attığı mesajlar ile ilgili olarak kendisine gön-

derilen uyarı mesajını takipçileriyle paylaştı. Mesajda, Taş’a “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

aleyhine yapıyor/yapmış olduğu paylaşımların, ülkenin birlik ve bütünlüğünü bozucu ve hak-

ları ihlal edici olması” gerekçesiyle Taş’a uyarıda bulunuldu ve aksi takdirde Twitter erişimi-

nin engelleneceği bildirildi.
40

 

 Meclis’te çalışan gazetecilerin davranış ve eylemlerine göre parlamento muhabiri 

kartlarının iptaline ilişkin yönetmelik yürürlüğe girdi. Kararda TBMM’nin güvenliğini ve 

saygınlığını ihlal edici eylem ve davranışta bulunan basın ve yayın mensubunun parlamento 

muhabiri kartının, ilgili İdare amirince iptal edileceği belirtildi.
41

 

 Rotahaber yazarı, Prof. Dr. Osman Özsoy, Üsküdar vapurunda gözaltına alındı. Öz-

soy’un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’nu tehdit ettiği 

gerekçesi ile gözaltına alındığı iddia edildi. Samanyolu TV’de açıklamalar yapan Özsoy “Bu 

süreci 3-5 tane yiğit adam sona erdirir. Biraz daha gitsin böyle. AK Parti seçimde yüzde 60 da 

oy alsa bu dönem ve bu süreç bitmiştir” demişti. Özsoy’un “Halk arasında korku ve panik ya-

ratmak amacıyla tehdit” suçunu oluşturabilecek ifadeler kullandığı iddiasıyla Anadolu Cum-

huriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.
42

 

30 Nisan 2015 

 Bianet’in 2015 Ocak-Şubat-Mart Medya Gözlem Raporu’na göre, Nisan ayında 23 

                                                 
35 http://www.hurriyet.com.tr/dunya/28820704.asp 
36 http://www.zaman.com.tr/gundem_sedat-lacinerin-yazilarina-son-verildi_2290833.html 
37 http://www.sabah.com.tr/egeli/2015/04/26/mhp-tanitiminda-cirkin-saldiri 
38 http://haber.sol.org.tr/turkiye/sevval-sam-supheli-sifatiyla-ifade-verdi-114998 
39 http://www.zaman.com.tr/gundem_mumtazer-turkone-yazisindan-dolayi-ifade-verdi-suclama-ayni-erdogana-hakaret_2291498.html 
40 http://haber.sol.org.tr/turkiye/atilla-tasa-twitterdan-ilginc-uyari-hukumet-aleyhine-paylasim-yapiyorsunuz-erisiminiz-115044 
41 http://m.bianet.org/bianet/medya/164177-tbmm-muhabir-kartina-davranis-ve-eyleme-gore-iptal-yonetmeligi 
42 http://www.hurriyet.com.tr/gundem/28871254.asp 
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gazeteci ve dokuz dağıtımcı tutuklandı, bir gazete yazarı öldürüldü ve 10 gazeteci saldırıya 

uğradı. Ayrıca, dört gazete tehdit edilirken iki gazetecinin evinde arama yapıldı. Raporda de-

vamla şu konular yer aldı: Yedi gazeteci ve bir sosyal medya aktörü gözaltına alındı. Erdo-

ğan’a “hakaret”ten üç gazeteci ve iki çizer de mahkum oldu. 49 haber, 312 Twitter mesajı, üç 

haber sitesi, iki gazeteci, iki film, bir kitap, iki köşe yazısı ve bir resim sansüre uğradı. AİHM, 

Türkiye’yi ikisi gazeteci 18 kişiye toplam 22 bin 983 avro tazminat ödemeye mahkum etti. 

RTÜK ise Radyo ve TV’lere toplam 5 milyon 480 bin 245 TL idari para cezası verdi.
43

 

 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmasına verilen takipsizliğe tepki amacıyla tweet attığı 

için evi basılarak gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş hakkında 22. Asliye Ceza Mahkeme-

si, görevsizlik kararı verdi. Dosya, nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.
44

 Kabaş, du-

ruşma sonrası yaptığı açıklamada, attığı tweetin arkasında olduğunu, eninde sonunda adaletin 

kazanacağına inandığını söyledi.
45

 

 Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi’nce çıkartılan öğrenci gazetesinde, “Tortum 

çağ kebabı”, “altın” ve “domuz gribi” haberleri, Rektör Yardımcısı Mevlüt Sait Keleş tarafın-

dan ilginç gerekçelerle sansürlenmek istediği öğrenildi. Rektör yardımcısına tepki gösteren 

gazete ekibi gazeteyi bir daha çıkarmama kararı aldı. Ancak son sayı, Keleş’in sansürlenme-

sini istediği haberlere yer verilerek yayınlandı.
46

 

İfade Özgürlüğüne ve Gösteri Hakkını Kullanmak İsteyenlere Müdahale 

1 Nisan 2015 

 Ege Üniversitesi İletişim Çalışmaları Topluluğu’nun düzenlediği “Ege Belgesel Film 

Günleri” “yerleşke içinde sosyal aktiviteler düzenlemek yasak” olduğu gerekçesi ile rektörlük 

tarafından yasaklandı.
47

 

2 Nisan 2015 

 Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın hayatını kaybettiği olay nedeniyle gü-

venliğin artırılmasına tepki gösteren Çağlayan Adalet Sarayı’nda avukatlar, detektörlerle 

aranmaya tepki gösterdi. Avukatlara yönelik uygulamayı protesto ederek slogan atan kadın 

avukatlara adalet sarayının içinde çevik kuvvet müdahale etti. Bazı avukatlar gözaltına alın-

dı.
48

 

 2013’te dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hatay’da yaptığı mitingde Ge-

zi olaylarında ölenlerin fotoğraflarıyla mitingi protesto eden Halkevi üyesi 17 kişi hakkında, 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettikleri iddiasıyla üç yıla kadar hapis cezası 

istemiyle dava açıldı.
49

 

3 Nisan 2015  

 Konya’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a megafonla “kaçak sarayın ka-

çak” sloganı atarak hakaret ettiği iddiasıyla 17 yaşındaki lise öğrencisi A.E.K.’ye dört yıla 

kadar hapis istemiyle dava açıldı.
50

 

4 Nisan 2015 

 İstanbul İstiklal Caddesi’ndeki Galatasaray Lisesi’nin önünde Grup Yorum konseri 

için çağrı bildirisi dağıtan Dilek Yılmaz, Meral Karaca, Pınar Koçoğlu, Elif Yücedağ ve Mer-

ve Kurt polis tarafından gözaltına alındı.
51

 

                                                 
43 http://www.bianet.org/bianet/medya/164149-uc-ayin-ozeti-erdogan-majestelerin-medyasi-pesinde 
44 http://www.zaman.com.tr/gundem_gazeteci-sedef-kabas-tweetten-hakim-karsisinda_2291858.html 
45 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/266022/Kabas_in_tweeti_agir_cezalik.html 
46 http://www.radikal.com.tr/turkiye/rektor_yardimcisindan_ogrenci_gazetesine_domuz_gribi_sansuru-1346675 
47 http://gencgazete.org/ege-universitesinde-film-gunleri-yasaga-takildi/ 
48 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/241509/Caglayan_da__Bal_gibi_arama__kuyrugu..._Avukatlar_isyan_etti.html 
49 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/241853/Erdogan_a_hakaretten_17_kisiye_dava.html 
50 http://birgun.net/news/view/dersimiz-ifade-ozgurlugu-bir-lise-ogrencisine-daha-erdogana-hakaret-davasi-acildi/16058 
51 http://ilerihaber.org/grup-yorum-konseri-cagrisina-istiklalde-yaka-paca-gozalti/13079/ 
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6 Nisan 2015 

 Halkevleri üyesi bir grup 12 Nisan’da gerçekleştirecekleri miting için Meşrutiyet 

Caddesi üzerinde bulunan üst geçidin merdivenlerine afiş yapıştırmak isteyince, polis ekipleri 

yaptıklarının kanuna aykırı olduğunu belirterek gruba müdahale etti ve 18 kişiyi gözaltına al-

dı.
52

 

 Eylül Dalkıran, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği id-

diasıyla gözaltına alındı. Tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen Dalkıran haftada üç 

gün polis merkezine giderek imza atması karşılığında, denetimli serbestlik şartıyla serbest bı-

rakıldı.
53

 

 ÖDP Tokat Merkez İlçe Başkanı Önder Konuk’a Facebook’taki paylaşımları nede-

niyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı “aleni ve zincirleme şekilde” hakaret ettiği suçlamasıyla yedi 

yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Konuk’a yönelik suçlamalar arasında Özgecan 

Arslan’ın öldürülmesi sonrası yas ilan edilmeyişine kızarak, Erdoğan’a “Neden yas ilan etmi-

yorsun lan!” diye yazması olduğu da belirtildi.
54

 

8 Nisan 2015 

 Grup Yorum’un 12 Nisan 2015 günü Bakırköy’de gerçekleştireceğini duyurduğu 

konsere İstanbul Valiliği’nden engelleme geldi. Valiliğin konser organizatörlerine gönderdiği 

tebligatta, “Bahse konu etkinliğin toplumun tepkisine yol açarak infial uyandırabileceği, kitle-

sel tepki ve provokatif eylemlere mahal verebileceği şeklinde duyumlar alınmıştır” ifadesi 

kullanıldı. Yasağı tanımayacaklarını açıklayan Grup Yorum üyeleri ise yürütmeyi durdurma 

kararı aldırmak için mahkemeye başvurdu ve mahkemeden bir sonuç alamazlarsa konser günü 

ve saatinde alanda olacaklarını duyurdu.
55

 

10 Nisan 2015 

 STV spikeri Asım Yıldırım hakkında Erdoğan’a Twitter üzerinden hakaret ettiği id-

diasıyla sekiz yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Anadolu Cumhuriyet Savcısı Sıd-

dık Çinko tarafından hazırlanan iddianamede, Asım Yıldırım isimli Twitter kullanıcısının 13-

21 Aralık 2014’te Cumhurbaşkanı’na hakaret içerikli paylaşımlar yaptığının ihbar edilmesi 

üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.
56

 

 Verecekleri Bağımsız Türkiye konserinin yasaklanması üzerine, Cumhurbaşkanlığı 

Sarayı önünde yasağı protesto eden Grup Yorum üyeleri ve eylemi takip eden Gözde Çağ-

rı isimli muhabir gözaltına alındı.
57

 

 Kobane olayları döneminde Gaziosmanpaşa’da polisin attığı gaz kapsülünün kafası-

na isabet etmesi sonucu yaralanan 17 yaşındaki Serhat Savaş yaşamını yitirdi.
58

 

 İstanbul’da 7-8 Ekim Kobane eylemlerine katılan 23 kişi hakkında “tweet’le yapılan 

çağrılara uymak, örgüt üyeliği, mala zarar verme, propaganda, kanuna aykırı yürüyüşe katıl-

ma” gerekçesiyle dava açıldı.
59

 

12 Nisan 2015 

 Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü, kendi bünyesindeki Hukuk Fakültesi Genel Kamu 

Hukuku Anabilim Dalı tarafından düzenlenmesi planlanan “İnsan Hakları Bağlamında Alevi-

ler” başlıklı sempozyuma salon tahsis etmedi. Rektörlük tarafından, Anabilim Dalı Başkanı 

Uğur Kara’ya başvuru aşamasında, “O tarihte salon uygundur” denildiği halde, daha sonra 

                                                 
52 http://www.cnnturk.com/haber/turkiye/ankarada-halkevleri-uyelerine-sert-mudahale 
53 http://birgun.net/news/view/sosyal-medya-uzerinden-erdogana-hakaret-gerekcesiyle-bir-gozalti-daha/16214 
54 http://www.radikal.com.tr/politika/facebooktaki_yorum_icin_yedi_yil_hapis_isteniyor-1329258 
55 http://www.bianet.org/bianet/sanat/163659-kamu-guvenligi-gerekcesiyle-konseri-yasaklanan-grup-yorum-dan-valilige-dava 
56 http://www.sabah.com.tr/medya/2015/04/10/asim-yildirima-erdogana-hakaretten-dava 
57 http://t24.com.tr/haber/cumhurbaskanligi-sarayi-onundeki-protestoda-iki-grup-yorum-uyesi-ve-bir-gazeteci-gozaltina-alindi,293194 
58 http://www.diclehaber.com/tr/news/content/view/452067 
59 http://bianet.org/bianet/insan-haklari/163714-kobane-davasi-23-sanik-513-musteki-ve-bayik-tweet-i 
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salonların dolu olması gerekçe gösterilerek “sansür” uygulandığı iddia edildi.
60

 

13 Nisan 2015 

 Ege Üniversitesi’nde İktisat Bölümü hazırlık sınıf öğrencisi Tuana Uğuz ve diğer 14 

öğrenci hakkında, 10-12 Mart 2015 tarihlerinde gerçekleştirdikleri eylemler nedeniyle, “balon 

şişirmek”, “ağaç dikmek” ve “halay çekmek” suçlamalarıyla iki ayrı soruşturma açıldı.
61

 

 Birleşik Haziran Hareketi’nin Onur Kılıç için düzenliği eyleme katılan Fikir Kulüp-

leri Federasyonu Ankara İl Başkanı Can Kaderoğlu, Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçe-

siyle gözaltına alındı.
62

  

14 Nisan 2015 

 İzmir’de 13 Şubat 2015 tarihinde “Bilimsel ve laik Eğitim İçin Boykot” eylemi sıra-

sında tutuklanan Onur Kılıç için 15 Şubat 2015 tarihinde Ankara’da eylem yapan 11 kişi hak-

kında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “hakaret” iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
63

 

 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’ne (DTCF) giren polis, öğrenci-

lerin Birgün gazetesinin yıldönümü için asılan afişleri ve “Hırsız Katil Erdoğan” yazılı pan-

kartı söktü. Öğrenciler okuldan çıkarıldı. Fakülte, eğitime ara verildiğini duyurdu.
64

 

15 Nisan 2015 

 Yüzüklerin Efendisi filminin karakteri Gollum ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yan 

yana konulduğu fotoğrafı Facebook’ta paylaşan Doktor Bilgin Çiftçi hakkında “kamu görev-

lisine hakaret” iddiasıyla dava açıldı. Çiftçi, iki yıl hapis cezası istemiyle yargılanacak.
65

 

 Balıkesir’in Bandırma İlçesi Cumhuriyet Meydanı’nda, 23 Aralık 2014 günü açtıkla-

rı pankartla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettikleri iddia edilen TGB üyesi 

dört üniversite öğrencisi hakkında dava açıldı.
66

 

 Başbakan Ahmet Davutoğlu, seçim beyannamesi açıklamasında Anayasa Mahkeme-

si’ne bireysel başvuru hakkını “kaldırma sinyali” verdi. Beyannamenin Temel Hak ve Hürri-

yetler bölümünde, “Bireysel başvurunun Anayasa Mahkemesine getirdiği aşırı iş yükünün, 

mahkemenin işlevselliğine zarar verme ihtimali karşısında bu uygulamayı gözden geçirece-

ğiz” ifadeleri yer aldı.
67

 

 “Hırsız katil Erdoğan” sloganı attığı gerekçesiyle Manisa’da tutuklanan ve serbest bı-

rakılan Şafak Kurt’un babası Ekrem Kurt’a da aynı sloganı attığı için Cumhurbaşkanı Erdo-

ğan’a hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma açıldı.
68

 

 ANF ve BirGün muhabiri Zeynep Kuray, Ankara Sincan Cezaevi’nde hükümlü ola-

rak bulunan babası Sarp Kuray’ı ziyaret etmesinin ardından gözaltına alındı. Kuray, ifade iş-

lemlerinin ardından serbest bırakıldı. Kuray’ın gözaltına alınma gerekçesi olarak ise Yükse-

kova ile yaptığı bir haber gösterildi. Kuray hakkında açılan iftira davası ile ilgili ifadesini is-

teyen Yüksekova Mahkemesi zamanında ifadeye gelmediği gerekçesiyle zorla duruşmaya ge-

tirilmesine karar vermişti.
69

  

 BirGün gazetesi Muhabiri Ömür Şahin Keyif’in yazdığı bir haberde moda desinatörü 

Barbaros Şansal’ın görüşlerine yer vermesi nedeniyle Emine Erdoğan’a “hakaret” iddiasıyla 

dava açıldı. 25 Aralık 2014’te yayımlanan haberde Modacı Yıldırım Mayruk ve Barbaros 

Şansal’ın Bakü’de Hadije firması tarafından düzenlenen defileden çıkarıldığı iddiasına yer 

                                                 
60 http://www.radikal.com.tr/turkiye/anadolu_universitesinden_alevilik_sempozyumuna_salon_yok-1333977 
61 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/252779/Balon_sisirmek_suc.html 
62 http://ilerihaber.org/fkfli-can-kaderoglu-gozaltina-alindi/13560/ 
63 http://muhalefet.org/haber-odp-uyesi-11-kisiye-erdogana-hakaret-sorusturmasi-12-14716.aspx 
64 http://www.bianet.org/bianet/genclik/163791-dtcf-ye-polis-girdi-ogrenciler-cikarildi?bia_source=rss 
65 http://www.imctv.com.tr/gollum-benzetmesine-hapis-istemi/ 
66 http://www.karsigazete.com.tr/gundem/dort-universiteliye-erdogana-hakaretten-dava-h36354.html 
67http://www.diken.com.tr/akp-niyetini-belli-etti-anayasa-mahkemesine-bireysel-basvuru-kalkacak/ 
68http://birgun.net/news/view/babaya-da-hirsiz-katil-erdogan-sorusturmasi/16635 
69http://www.birgun.net/news/view/cezaevinde-babasini-ziyaret-eden-gazeteci-zeynep-kuray-gozaltina-alindi/16627 
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verilmiş, bu iddia Mayruk ve Şansal’a da sorulmuştu. Şansal, ifadesinde ‘Aydeniz Holding’in 

Emine Erdoğan’la gizli ortaklığı olduğunu’ iddia etmiş ve “Emine Erdoğan’ın da Bakü’ye 

geleceği önceden belliymiş” demişti.
70

 

16 Nisan 2015 

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a başbakanlığı döneminde hakaret ettikleri 

gerekçesiyle LGBTİ aktivisti Levent Pişkin’e 10 bin lira, İzmir’de Berkin Elvan’ı anma etkin-

liğine katılan Sercan Ö.’ye ise 7 bin 80 liralık adli para cezası verildi.
71

 

17 Nisan 2015 

 İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi’nce, 2015 yılının ilk üç ayında Doğu 

ve Güneydoğu‘da yaşanan hak ihlallerine ilişkin hazırlanan raporda gösterilere katıldıkları 

gerekçesiyle 180’i çocuk 862 kişinin gözaltına alındığı iddiasına yer verildi. “12’si çocuk 147 

kişi tutuklandı, 70 kişi işkence ve kötü muameleye maruz kaldı, 288 kişinin soruşturma, dava 

ve cezalara uğradığı” kaydedilerek, toplamda söz konusu süre içinde 3 bin 711 hak ihlalinin 

yaşandığı öne sürüldü. İHD Genel Başkan Yardımcısı ve Şube Başkanı Raci Bilici, iç güven-

lik paketinin şimdiden hak ihlallerinde artışa neden olduğunu söyledi.
72

 

18 Nisan 2015 

 İzmir’de HTKP (Halkın Türkiye Komünist Partisi) üyesi Erkan Altuner, Aytaç Örtü-

cü ve Zeki Çetin hakkında, astıkları “Diren Türkiye” afişleri nedeniyle Cumhurbaşkanına ha-

karet ettikleri ileri sürülerek dava açıldı. İddianamede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı Nazi 

Almanyası lideri Hitler’e benzetmek suretiyle hakaret edildiği öne sürüldü.
73

 

 Birleşik Haziran Hareketi’nin Kadıköy Bahariye’deki standındaki pankartta “Katil 

Erdoğan” yazısı sebebiyle standa müdahale eden polis, yedi BHH (Birleşik Haziran Hareketi) 

üyesini darp ederek “Cumhurbaşkanı’na hakaret” gerekçesiyle gözaltına aldı.
74

 

19 Nisan 2015 

 İzmir’deki Gezi Parkı eylemlerinde polise direndiği iddiasıyla 3 ay 10 gün hapis ce-

zası alan, İstanbul’da da gaz fişeği kapsülünün başına isabet etmesiyle günlerce komada kalan 

ve kafatasının yarısını kaybeden lise öğrencisi M.A.T. hakkında Gezi eylemlerine katıldığı 

gerekçesiyle bir soruşturma daha açıldı.
75

 

 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı memur Suçları Bürosu Savcısı Mehmet Selim Ki-

raz’ı rehin alan teröristlerden Şafak Yayla’nın mezarına gitmek isteyen grupla polis arasında 

çıkan arbede de 53 kişi gözaltına alındı.
76

 

20 Nisan 2015 

 Osmaniye’de yerel seçim kampanyasında AKP mitinginde pankart açan eski uzman 

çavuş İbrahim Alıcı hakkında, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP’nin tüzel 

kişiliğine hakaretten altı yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Alıcı, Recep Tayyip Erdo-

ğan’ın 3 Mart 2014’te Osmaniye’de düzenlediği mitinge üzerinde ampul bulunan ve “Dikkat. 

İtinayla yürütme yapılır” yazan tişörtle katılmıştı.
77

 

 “Tahşiyeciler operasyonu”nun, Aktif Eğitim-Sen Yozgat temsilciliği tarafından Yoz-

gat Adliyesi önünde gerçekleştirilen protestosuna katılan B.E. adlı kadına, “Eğer bir gün du-

yarsanız, Tayyip Erdoğan çok zengin olmuş, bilin ki haram yemişimdir. R.T.E. yorum 

yok” yazan döviz taşıdığı gerekçesiyle Cumhurbaşkanı’na hakaret gerekçesiyle dört aydan 

                                                 
70http://www.birgun.net/news/view/birgun-muhabirine-aldigi-gorus-nedeniyle-hakaret-davasi-acildi/16626 
71 http://www.evrensel.net/haber/110559/ince-piskin-ve-ogrencilere-erdogana-hakaret-cezasi 
72 http://www.milliyet.com.tr/ihd-hak-ihlalleri-raporunu-acikladi-diyarbakir-yerelhaber-734992/ 
73 http://birgun.net/news/view/diren-turkiye-demek-de-erdogana-hakaret/16766 
74 http://www.diken.com.tr/kadikoyde-yedi-haziran-uyesi-erdogana-hakaretten-gozaltina-alindi/ 
75http://www.diken.com.tr/gaz-fisegiyle-vurulup-hapis-cezasi-almasi-yetmedi-yeni-gezi-sorusturmasi-acildi/ 
76http://www.milliyet.com.tr/terorist-safak-yayla-nin-mezarini-gundem-2046266/ 
77 http://www.taraf.com.tr/guncel/dikkat-itinayla-yurutme-yapilir-tisortu-erdogana-hakaret-sayilip-dava-acildi/ 

http://www.milliyet.com.tr/insan-haklari-dernegi/
http://www.milliyet.com.tr/diyarbakir/
http://www.milliyet.com.tr/guneydogu/
http://www.milliyet.com.tr/memur/
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sekiz aya kadar hapis istemi ile dava açıldı.
78

 

 Kayseri’deki Ali İsmail Korkmaz davasına girmek isteyen 14 kişiye “direnme ve ha-

karet” suçlamasıyla dava açıldı. Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi‘nde görülen davanın 9 

Ekim 2014’teki duruşmasını izlemek için gelen Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) üyesi 70 

kişi, polis tarafından arama noktasında durdurulmuş, üyeler mahkemeye girmekte ısrar edince 

polis tarafından kendilerine müdahale edilmişti.
79

 

 Anayasa Mahkemesi, “oral, anal, grup, eşcinsel ve lezbiyen” ilişkiler içeren görüntü, 

ses ve yazıları “depolayanlara” bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilmesine ilişkin 

TCK’nin 226/4. maddesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına karar verdi. Aydın’da polis tara-

fından “müstehcen görüntülerin izletildiği” iddiasıyla bir işyeri basılmış ve bulunan görüntü-

lerin “doğal olmayan yoldan yapılan” cinsel ilişkilere ait olduğu gerekçesiyle sanık hakkında 

“depolama” suçundan bir yıldan dört yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Mahkeme ya-

sanın doğal olmayan ilişkiyi cezalandırmazken bunun görüntülerinin cezalandırılmasını çeliş-

ki olduğu ve anayasaya aykırılığı olduğu iddiası ile TCK’nin 226/4. maddesinin iptali için 

AYM’ye başvurmuştu.
80

 

22 Nisan 2015 

 Avukat Umut Kılıç, Adalet Bakanlığı’nda girdiği hâkimlik mülakat sınavında yaşa-

nan tartışma sonrasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla tutuklana-

rak cezaevine konuldu. Komisyon üyeleri tarafından tutulan tutanakta, Kılıç’ın komisyonda 

yer alan hâkimlerle tartışarak “Siz zaten beni almayacaksanız neden boşuna yoruyorsunuz, 

Faşist Erdoğan’ın adamlarısınız” dediği öne sürüldü.
81

 

 Gündemdeki olayları mizahi bir bakış açısıyla haberleştiren Zaytung’un, 6 Ocak 

2014’te yayınlanan Adana Valisi Hüseyin Avni Coş’la ilgili haberini paylaşan Anadolu Üni-

versitesi Sosyoloji Bölümü birinci sınıf öğrencisi Meral Tutcalı, bir yıl hapis cezasına mah-

kum edildi.
82

 

 Bursa’da, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde “halay çekerek örgüt propagandası” yaptık-

ları gerekçesiyle 16 kişi hakkında hapis cezası verildi. İki ay önce dünyaya gelen Eylem Arin 

bebeğin annesi Semra ve babası Sinan Gören de hapis cezasına çarptırıldı. Karar onaylanırsa 

Semra Gören, bebeği ile birlikte hapishaneye girmek zorunda kalacak.
83

 

23 Nisan 2015 

 Hâkim ve savcılık sınavı mülakatında “Hepiniz faşist Erdoğan’ın ve sistemin adam-

larısınız” dediği iddiasıyla tutuklanan Avukat Umut Kılıç savcılık ifadesinde tutanaktaki bazı 

bölümleri kabul etmediğini belirterek, “Mülakatta bulananlara karşı ‘Siz emperyalizmin uşağı 

olan AK Parti’nin içinden geliyorsunuz, hükümetin adamlarısınız’ dedim. Sesimi de yüksel-

tince ‘hakaret etme’ tarzında uyarı aldım. Onlara hakaret etmediğimi, sadece eleştirdiğimi, 

beni mağdur ettiklerini söyledim. Dışarı çıkarken de ‘Hırsız, katil Recep Erdoğan’ diye bağır-

dım. Onu da Cumhurbaşkanı sıfatından dolayı söylemedim. Başbakanlığı dönemindeki icraat-

ları nedeniyle söyledim” dedi.
84

  

24 Nisan 2015 

 Çanakkale Savaşları’nın 100’üncü yıldönümü dolayısıyla Çanakkale’de yapılan et-

kinliklere Tayyip Erdoğan’ın katılması sebebiyle Çanakkale Halkevi’nde asılı olan 1 Mayıs 

çağrı pankartı söküldü. Pankartın yeniden yazılarak asılması üzerine, “bir vatandaştan” ihbar 

                                                 
78 http://www.grihat.com.tr/erdoganin-sozleri-erdogana-hakaret-sayildi-15052h.htm 
79http://www.radikal.com.tr/turkiye/ali_ismaile_adalet_demenin_bedeli_dayak_ve_dava-1339510 
80 http://www.milliyet.com.tr/anayasa-mahakemesi-nin-cinsel-gundem-2047084/ 
81 http://www.hurriyet.com.tr/gundem/28800614.asp 
82 http://www.bugun.com.tr/gundem/hapis-cezasi-aldi-haberi/1603682 
83http://www.etha.com.tr/Haber/2015/04/22/guncel/iki-aylik-eylem-arin-ideolojik-halaydan-hapis-yolu/ 
84 http://www.hurriyet.com.tr/gundem/28812064.asp 
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aldığını belirten polisler Halkevi binasına baskın düzenleyerek dört kişiyi gözaltına aldı.
85

 

 Bursa’nın Mudanya ilçesinde Birleşik Haziran Hareketi’nin, 1 Mayıs bildirisi dağıtan 

ikisi lise öğrencisi dört kişi bildiride yer alan “diktatör” kelimesi gerekçesiyle gözaltına alın-

dı.
86

 

 Avukat Umut Kılıç’ın tutuklanmasını Ankara Adliyesi’nde protesto eden avukatların 

eylemine soruşturma başlatıldı.
87

  

 Konya’da CHP Gençlik Kolları tarafından parti il binasına, Başbakan Ahmet Davu-

toğlu’nun ilkokul önlüklü, elinde makasla kesilmiş adam figürleriyle makam koltuğunda otu-

rurken karikatürize edilmiş resminin bulunduğu ve üzerinde “23 Nisan koltuğuna küçükler 

oturur. Sayın hemşerimizin 23 Nisan Başbakanlığını kutluyoruz” yazılı pankart asıldı. Pan-

kart, yaklaşık yarım saat sonra polisin müdahalesi sonrası indirildi.
88

 

25 Nisan 2015 

 Kurum içi yazışmada İzmir’deki Şakran Cezaevi’nde taciz, tecavüz ve şiddet olayları 

yaşandığını yazan Müdür Hamit Karslıoğlu görevinden alındı. Müdür Karslıoğlu’nun, olayları 

yazışmada belirttiği için değil, Radikal’in kurum içi yazışmayı haberleştirmesi üzerine görev-

den alındığı iddia edildi.
89

 

26 Nisan 2015 

 CHP üyesi İlker Bulundu, 24 Mart 2015 günü sosyal medya hesabı üzerinden 

AKP’nin Nevruz reklamına eleştiride bulunmasının ardından, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdo-

ğan’a hakaret ettiği iddiasıyla tutuklandı.
90

 

 HDP Kadıköy İlçe Örgütü ve Halkların Demokratik Kongresi Kadıköy İlçe Mecli-

si’nin iddia edilen Ermeni soykırımının 100. yılı dolayısıyla Kadıköy’de düzenlediği anmaya 

polis müdahale etti. Müdahale sonrası altı kişi gözaltına alındı.
91

 

28 Nisan 2015 

 Gezi olayları sırasında polis kurşunuyla yaşamını yitiren Berkin Elvan’ı anmak için 

13 Mart 2014’te İzmir Konak Meydanı’ndaki etkinliğe katılan İzmirli üç sendikacı hakkında 

“Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla dava açıldı. DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş 

Sarı, KESK İzmir Dönem Sözcüsü Abdullah Tunalı, Genel-İş Sendikası 3 No’lu Şube Yöne-

ticisi Ali Rıza Duran, kamu görevlisine hakaret suçlamasıyla üç yıla kadar hapis istemiyle 

yargılanacak.
92

 

29 Nisan 2015 

 Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs’ta Taksim’de sendika temsilcilerince ya-

pılması planlanan gösterilere izin verilmeyeceğini söyledi. “İstanbul’da sekiz alan gösterilere 

açıktır. Taksim yasaktır. İlla Taksim dersen bu aracın tekerine çomak sokmaktır” dedi. Erdo-

ğan’ın açıklamasının ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1 Mayıs’ta Taksim metro se-

ferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
93

 

30 Nisan 2015 

 Hatay’da, Suriye’deki Alevilerin öldürüldüğünü iddia ederek yürüyüş yapan gruba 

polis TOMA ile müdahale etti.
94

 

                                                 
85 http://www.sendika.org/2015/04/canakkalede-erdogan-teroru-4-gozalti/ 
86 http://haber.sol.org.tr/turkiye/birlesik-haziran-hareketine-diktator-gozaltisi-114592 
87 http://www.zaman.com.tr/gundem_adliyedeki-eyleme-sorusturma_2290685.html 
88http://www.cnnturk.com/turkiye/chp-binasina-asilan-davutoglu-karikaturune-polis-mudahalesi?page=3#photo 
89 http://www.radikal.com.tr/turkiye/tecavuz_itirafi_sakran_cezaevi_mudurunu_yakti-1343346 
90 http://www.diken.com.tr/bugun-de-bos-gecilmedi-chp-uyesi-cumhurbaskanina-hakaret-iddiasiyla-tutuklandi/ 
91http://www.agos.com.tr/tr/yazi/11404/kadikoy-de-soykirim-anmasina-polis-saldirisi-6-gozalti 
92 http://haber.sol.org.tr/emek-sermaye/berkin-elvan-eylemine-katilan-3-sendikaciya-erdogana-hakaret-davasi-114946 
93 http://www.haberturk.com/yasam/haber/1071518-1-mayista-levet-yenikapi-ve-kabatas-taksim-seferleri-yapilmayacak ve 

http://t24.com.tr/haber/erdogan-1-mayista-taksim-yasak,294951 
94http://www.hurriyet.com.tr/gundem/28874096.asp ve http://www.zaman.com.tr/_prof-dr-osman-ozsoy-gozaltina-alindi_2291701.html 

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/28874096.asp
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 Erzurum’daki Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğrenciler tarafından çıka-

rılan gazetenin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Sait Keleş tarafından sansürlendiği iddia 

edildi. Genel seçimler için AKP’den milletvekili aday adayı olan Keleş, haberlerin “Paralel 

yapıyı” çağrıştırdığı ve üniversite hastanesine zarar vereceği gerekçeleriyle gazeteden çıka-

rılmak istendiğini söyledi.
95

 

İfade ve Basın Özgürlüğüne Yönelik Müdahaleye  

Yurtiçi ve Yurtdışından Gelen Tepkiler 

2 Nisan 2015 

 Cumhuriyet gazetesi, Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın Çağlayan Adliyesi’nde rehin tu-

tulmasını gösteren fotoğrafın yayımlanması sonrasında haklarında Terörle Mücadele Kanunu 

(TMK) uyarınca soruşturma açılmasına tepki gösterdi. “Cumhuriyet’e işlemez” başlığı ile 

“…Yetmedi; Başbakan o fotoğrafı kullanan gazetelere “ahlaksız” dedi. ‘Bundan sonra herkes 

dikkat edecek’ diyerek de yeni baskı yasalarının sinyalini verdi. Hemen söyleyelim: O da 

yetmez. Çağımızda hiçbir haber, Başbakan talimatıyla gizlenemez” şeklinde yayınını sürdür-

dü.
96

 

 “Medya ve Din” sempozyumunda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet 

Görmez, “Medya bize elden geldiğince elimizin, gözümüzün, kulağımızın erişemediği nokta-

lardan bilgiler aktarmaktadır. Söz konusu bilginin bizi manşet adı altında yanıltıcı bir retorik 

içinde şekillenmiş olmaması yahut sürmanşet adı altında manipülatif bir çabayla üretilmemiş 

olması ve her durumda değerlendirmeye, müzakereye, eleştiri ve itiraza açık olması gerekir. 

Mesele din hakkında, dindarların hoşuna gidecek, onların duygularını okşayacak adımlar at-

mak değildir. Asıl mesele medyamızın dini ciddiye almasıdır” dedi.
97

 

3 Nisan 2015  

 Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Berkin Elvan’ı istismar ettiği için eleştirilen Cumhur-

başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı’na “Bakkala ekmek almaya gittiğine dair 

bir belgen var mı? Biz emniyetin tüm belgelerini açıkladık. Elinde sapanla, demir bilyeyle 

terör örgütünün içerisinde nasıl resimlerinin çekildiği, bunların hepsi açıklandı. Fakat, hâlâ 

bunu istismara devam ediyor. Onu asıl istismar eden sen oldun. Mezarına demir bilye atan 

malum” dedi.
98

 

 Çağlayan Adliyesi’ndeki olayı “Avukat terörü” manşetiyle haber yapan Star gazetesi 

protesto amacıyla Star binası önüne siyah çelenk bırakmak isteyen avukatlar güvenlik görev-

lileri ve gazete çalışanları tarafından engellendi. Star’ın atmış olduğu manşetin kabul edile-

mez olduğunu söyleyen Avukat Ümit Kadir Özdemir “Merhum Cumhuriyet savcısına ve ada-

let teşkilatına yapılan bu eylem bir terör eylemidir. Bunu açıkça kınıyoruz. Ancak daha olayın 

gerçek boyutları aydınlatılamamışken bir takım medya organlarında ve siyasilerin söylemle-

rinde avukatların hedef gösterildiğine üzülerek şahit olduk” dedi.
99

  

 Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın rehin tutulduğu sırada kafasına silah dayalıyken çe-

kilmiş fotoğrafı birinci sayfasından yayımladığı için Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından 

“Terörist propagandaya alet olmakla” itham edilen Hürriyet gazetesi, suçlamalarla ilgili, söz 

konusu fotoğrafı kontrollü bir şekilde yayımladığını ve bunu yaparken halkın haber alma hak-

kıyla terör propagandası yapmama ilkesi arasındaki dengeyi hassasiyetle gözettiklerini belirti-

lerek “Başbakanın sarf ettiği sözleri ve başvurduğu yöntemi kendisine yakıştıramıyoruz. Hür-

                                                 
95 http://www.birgun.net/news/view/ataturk-universitesinden-sansur-aciklamasi-devletin-cikarlarini-korumamiz-gayet-normal/17357 
96 http://www.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/163486-dogan-grubu-kendini-cumhuriyet-basbakani-elestirdi 
97 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/241717/Milyonluk_makam_araci_olan_Mehmet_Gormez_medyadan_rahatsiz.html 
98 http://www.birgun.net/news/view/erdogan-berkin-istismarini-surduruyor-bakkala-ekmek-almaya-gittigine-dair-bir-belge-var-mi/16056 
99 http://www.cihan.com.tr/haber/Star-gazetesi-onune-siyah-celenk_9129-CHMTcyOTEyOQ== 

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/241253/Cumhuriyet_e_islemez.html
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riyet’i parti gazeteleriyle karıştırmamak gerekir” dedi.
100

 

6 Nisan 2015 

 Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın öldürülmesi konusunda yayınlanan haberler ve yapılan 

eleştirilerle ilgili olarak Basın Konseyi’nce yapılan açıklamada “Birtakım medya organlarınca 

ısrarla sürdürülmekte olan ‘yargısız infaz’ demokratik bir hukuk devletinde yeri olmadığı gi-

bi, basın özgürlüğü bakımından da utanç verici bir tavırdır. Ayrıca, Şehit Savcımızın rehin 

alınma fotoğraflarını yayınlayan tüm medya organlarının, Terörle Mücadele Kanunu’nun ilgi-

li hükümlerine göre suçlanması akla ve insafa sığmaz! Söz konusu suçlar ancak kasten, yani 

‘bilerek ve isteyerek’ işlenebilir. Bu fotoğrafı yayınlayan tüm basın organlarının ve mensupla-

rının haber vermek değil de, teröre destek vermek kastıyla hareket ettiklerini iddia etmek, akla 

ve mantığa aykırıdır” denildi.
101

 

 Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Bilişim Uzmanı Profesör Yaman Akdeniz, 

İstanbul 1. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın rehin alınma gö-

rüntüsü gerekçe gösterilerek, Twitter, Youtube ve Facebook’a getirilen yasakla ilgili sosyal 

medyaya yönelik engelleme kararlarının işleyiş sürecini yorumlarken, “Anayasa Mahkemesi 

sanki daha önce aksi yönde karar almamış gibi Twitter ve Youtube getirilen erişim engelleme-

siyle Türkiye üç değil beş adım geriye götürülüyor. Anayasa Mahkemesi’nin konuya ilişkin 

çok sağlam iki kararı varken, erişimi engelleme kararlarının bu kadar hafife alınmaması gere-

kiyordu” dedi.
102

  

 Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, sosyal medya ağlarına erişim yasaklarıyla ilgili olarak, 

“Sosyal medyaya yasak sansürdür” açıklaması yaptı. Açıklamada “İnternet toplumun habere 

ve bilgiye ulaşmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu çerçevede internete erişim ve internet 

yoluyla bilgi yayma hakkı ifade özgürlüğü çerçevesinde korunmaktadır. Demokratik bir top-

lumda iktidar özgür basın anlayışına hizmet etmekle sorumludur. Demokratik bir ülkede bü-

tün bilgi edinme platformları özgürce fonksiyonlarını yerine getirmelidir.” denildi.
103

 

 Brezilyalı karikatürist Carlos Latuff, AKP’nin Facebook, Twitter ve Youtube’u en-

gelleme kararını çizdiği bir karikatürü, #TwitterisblockedinTurkey başlığı ile Twitter üzerin-

den paylaştı.
104

 

7 Nisan 2015 

 Basın Konseyi, Twitter, Youtube ve Facebook’un engellenmesini sosyal medya ve in-

ternete yönelik erişim yasağının demokratik hukuk devletine aykırı olduğunu belirterek 

“Şehit Savcımızın söz konusu görüntülerinin paylaşılmasının gerekliliği ve doğruluğu konu-

sundaki eleştiriler kayda değerdir ve dikkatle değerlendirilmelidir. Birtakım uygunsuz içerik 

barındırması nedeniyle, sosyal platformların tümüyle kapatılması anlamsızdır. Yasağın, temel 

hak ve özgürlükleri daha iyi korumak için kurulduğu hükümet tarafından ifade edilen sulh 

ceza hakimlikleri tarafından getirilmiş olması, trajik çelişkidir” ifadesini kullandı.
105

 

 Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Twitter, Youtube ve Facebook’un engellenmesini, in-

ternetin toplumun habere ve bilgiye ulaşmasında önemli bir rol oynadığını belirterek “Şehit 

Savcı Kiraz’ın görüntüleri tüm dünya tarafından öğrenilmiştir. Yasaklanmasının bir faydası-

nın olmadığı ortadadır. Verilen kararın hukuka uygun ve ölçülülük esasına göre değerlendiri-

lemeyeceği ortadadır. Bu karar sansür anlamına gelmektedir” ifadesini kullandı.
106

 

 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Marie Harf, Türkiye’de sosyal medya sitelerine 

yönelik yasakların kaldırılmasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Özgür ve en-

                                                 
100 http://www.diken.com.tr/hurriyetten-davutogluna-gecikmeli-yanit-bizi-parti-gazeteleriyle-karistirmayin/ 
101 http://www.radikal.com.tr/turkiye/basin_konseyinden_yargisiz_infaz_kinamasi-1329929 
102 http://www.radikal.com.tr/turkiye/sosyal_medya_yasagi_ile_anayasa_mahkemesi_hice_sayildi-1329768 
103 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/244460/TGC__Sosyal_medyaya_yasak_sansurdur.html 
104 http://www.sendika.org/2015/04/latuff-sosyal-medya-sansurunu-cizdi/ 
105 http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/28665837.asp 
106 http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/28665837.asp 
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gellemelerden arınmış medya açık ve demokratik toplumların temel unsurlarındandır. Türk 

hükümetinden vatandaşlarının Twitter ve Youtube’a erişiminin önündeki engelleri kaldırması-

nı ve diğer bütün sosyal medya platformlarına özgür erişiminin teminat altına alınmasını tav-

siye ediyoruz” denildi.
107

 

8 Nisan 2015 

 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), kişi özgürlüğünün bir dakika bile keyfi 

olarak sınırlandırılamayacağını belirterek, yasal süre dolmasına rağmen şüphelilerin gözaltı 

sürelerinin hiçbir şekilde aşılamayacağına hükmetti. Karar Avrupa İnsan Hakları Sözleşme-

si’ne taraf olan Türkiye için de bağlayıcı. Fransız vatandaşı Jean-Charles Corbet, sorgusunda 

48 saatlik yasal gözaltı süresinin beş saat aşıldığı gerekçesiyle dava açmıştı.
108

 

9 Nisan 2015 

 Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Metin Celal Zeynioğlu, “Yayınlama Özgürlüğü 

Yolunda Projesi” kapsamında Diyarbakır’da düzenlenen panelde, sansürün sadece yazılı 

kâğıtla sınırlı kalmadığını ve dijital alana da yansıdığını Facebook, Youtube, Twitter ve Goog-

le’a erişimin de engellendiğini belirterek “Bu sadece kâğıda basılı bir kitabın, derginin dışın-

da, tüm alanlara yayılan bir sansür, kontrol etme arzusu olduğunu bize gösterdi” dedi.
109

  

 Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, Türkiye’de basın özgürlüğü konusun-

da çok farklı görüşlerin bulunduğunu ve konunun ilerleme raporu çerçevesinde ele alınması 

gerektiğini söyledi.
110

 

 Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin Çağlayan Adliyesi’ndeki saldırı sonrası 

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın öldürülmesiyle ilgili olarak yazılı, görsel 

ve sanal medyada yayınlanan grafik içeriğin etik ilkeler açısından problemli, ancak bu plat-

formlara ulaşım engellenmesinin sansür olduğunu belirterek “Atatürk’ün veciz bir şekilde be-

lirttiği gibi ‘Basın özgürlüğünün sakıncalarını giderecek tek yol yine basın özgürlüğüdür. Bir 

an önce sanal medyaya getirilen erişim yasağının kaldırılmasını, en azından sadece bahse ko-

nu grafik iletilerle sınırlandırılmasını talep ediyoruz” dedi.
111

 

 Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Doğu Avrupa ve Orta Asya Büro temsilcisi Jo-

hann Bihr, savcı Kiraz’ın öldürülmesinden sonra Youtube ve Twitter’ın kapatılmasıyla ilgili, 

“birkaç sayfa içerik nedeniyle İnternet platformlarını tamamen kapatmaya kalkışmak ‘ölçüsüz 

bir sansür’ yaklaşımıdır dedi ve Türkiye’de ifade özgürlüğüne dair Anayasal ilkelerin çiğnen-

diğini söyledi.
112

 

 İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz 

ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Kerem Altıparmak, Savcı Mehmet Se-

lim Kiraz’ın öldürülmesinden sonra 166 habere URL bazlı yayın yasağı getirilmesine itiraz 

ettiklerini bildirdi.
113

 

 CHP Kültür ve Sanat Platformu’nun yayınladığı, “Mart 2015 Baskı ve Sansür Rapo-

ru”nda AKP hükümetinin sanat alanındaki baskı ve sansür uygulamalarının mart ayında da 

sürdüğü vurgulandı. Kültür ve sanattan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ercan Karakaş, 

“AKP hükümeti toplumu kutuplaştırma siyasetini kültür ve sanat alanında da sürdürüyor. Kül-

tür ve sanat alanındaki çoğulculuğu ve bu alanın olmazsa olmazı olan özgürlüğünü yok etme-

ye ve sanat alanını da vesayet altına almaya çalışıyor, buna karşı çıkanlara da baskı ve sansür 

                                                 
107 http://www.cnnturk.com/haber/dunya/abdden-turkiyeye-yasaklari-kaldirin-cagrisi 
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uygulanıyor” dedi.
114

 

 Doğan Grubu’ndan yapılan açıklamada, Yeni Şafak gazetesinde 7 ve 9 Nisan tarihle-

rinde Cem Küçük imzalı yazılarla Aydın Doğan’a “çirkin bir saldırı ve açık bir tehdit” niteli-

ğinde yayın yapıldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.
115

  

10 Nisan 2015 

 Doğan Grubu, Yeni Şafak’ta Cem Küçük’ün, “Mirgün Cabas program sunacak. De-

mek ki bu ülkede terörü övmek normal. Doğan Grubu bunun bedelini öder” ifadelerini kul-

lanmasının ardından bir açıklama yayınladı. Açıklamada, Cem Küçük’ün Aydın Doğan hak-

kındaki yazılarının açık bir saldırı ve tehdit niteliğinde olduğu ifade edildi.
116

 

 Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı Anne Brasseur, İç Güvenlik Paketi 

ve savcı Mehmet Selim Kiraz’ın rehin alındığı fotoğrafları yayınlayan sitelere erişimin engel-

lenmesiyle ilgili “Basın özgürlüğü şu an Türkiye’de savcının fotoğrafının yayınlanmasına 

odaklanmış. Cumhurbaşkanı’nı ziyaretim sırasında Saray’a bazı foto muhabirleri gelmek iste-

di. Bana sadece onların resmi fotoğrafçılarının girebileceği söylendi. Bazı kurumlara uygula-

nan akreditasyonu sordum, konu yine savcı meselesine döndü. ‘Ayrımcılık yok. Güvenlik ne-

deniyle uygulanabilir’ dediler. Ne zaman basın özgürlüğü desem ‘özel yaşamın dokunulmaz-

lığı’ denildi” diye konuştu.
117

 

 Parlamento Muhabirleri Derneği yaptığı bir açıklamada TBMM Başkanlık Divanının 

aldığı bir kararla, parlamento muhabirliği kartı iptal edilen gazetecilerin sarı basın kartı ile de 

Meclise girişinin engellenmesini kınayarak “Düzenleme Anayasa’nın ruhuna ve basın özgür-

lüğünü düzenleyen maddelerine aykırıdır. Basın, demokrasinin vazgeçilmez unsurudur” de-

di.
118

 

 Trabzon’da Fenerbahçe’ye yapılan saldırının üzerine yayınlanan bazı haberlere tepki 

gösteren Trabzon Gazeteciler Cemiyeti, olaylara önyargı ile yaklaşıldığını öne sürdü. “Trab-

zon yerel medyası bu konuda tarafsız ve objektif kalmış, ancak ulusal medyada çıkan yorum 

ve haberlerde eski hastalık nüksetmiş önyargılı yazılar ve yorumlar kaleme alınmıştır” denil-

di. Açıklamada bazı yayın organlarının olayı “suikast” niteliğinde yanlı olarak verdikleri ve 

Habertürk yazarlarının olayı Trabzon’a ve Trabzonspor’a mal etmeye çalıştıkları iddialarına 

da yer verildi.
119

 

 The Economist, Türkiye’de uygulanan sosyal medya yasağından yola çıkarak, bu tarz 

yasakların Erdoğan yönetiminde “rutin” hale geldiğini ve Erdoğan’ın “başkanlık saplantı-

sı”nın ülkede kaygıya neden olduğunu yazdı. Yazıda, Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın rehin alı-

narak öldürülmesinin, “sosyal medya yasaklarına mazeret” olduğu yorumu yapıldı.
120

 

11 Nisan 2015 

 CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, CHP’nin “Milletçe Alkışlıyoruz” rek-

lamını TRT’nin yayınlamamasına tepki gösteren bir açıklama yayınladı. Tezcan, açıklamada, 

milletçe alkışlamaya devam edeceklerini belirterek TRT’nin yaptığı bu uygulamanın hukuk 

dışı olduğunu söyledi.
121

 

12 Nisan 2015 

 Zaman Kitap “Fotoğraflarla Medya Özgürlüğü 2014” raporunu yayınladı. Raporda, 

“Son yıllarda Türk basın tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir tasfiye ve baskı dönemi yaşan-

                                                 
114 http://tr.ulak.cihan.com.tr/news/CHP-AK-Parti-hukumetinin-baski-ve-sansuru-mart-ayinda-da-devam-etti_8048-

CHMTczODA0OC8xMDA1 
115 http://www.dha.com.tr/dogan-grubundan-aciklama_904930.html 
116 http://haber.sol.org.tr/medya/dogan-grubundan-yeni-safak-yazarina-tetikci-gazeteci-musveddesi-113027 
117 http://www.hurriyet.com.tr/gundem/28696424.asp 
118 http://www.cihan.com.tr/haber/Parlamento-muhabirlerinden-TBMM-Baskanlik-Divani-kararina-sert-tepki_0083-CHMTc0MDA4Mw==, 
http://pmd.org.tr/pmdden-yerleske-yasagi-girisimine-tepki/ 
119 http://www.61saat.com/futbol/trabzon-gazeteciler-cemiyeti-ulusal-medyaya-sert-cikti-h190077.html 
120 http://www.radikal.com.tr/politika/economist_turkiye_siyaseti_rehin_alindi-1332633 
121 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/251965/TRT__CHP_nin_reklamini_yayinlamiyor.html 

http://www.cihan.com.tr/haber/Parlamento-muhabirlerinden-TBMM-Baskanlik-Divani-kararina-sert-tepki_0083-CHMTc0MDA4Mw


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

 - 20 - 

maya başladı” ve “Gezi Parkı olayları ve 17-25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonları son-

rası iktidar adeta muhalif gazetecilere savaş açtı” ifadeleri yer aldı.
122

 

13 Nisan 2015 

 İstanbul Film Festivali’nde “Bakur” belgeselinin gösteriminin iptal edilmesinin ar-

dından, 22 sinemacı filmlerini festival ve yarışmalardan çektiklerini açıkladı ve Radikal Halk 

Ödülü’nü iptal ettiklerini belirtti.
123

  

14 Nisan 2015 

 Gazeteci Soner Yalçın, 7 Haziran seçimleri için kaleme aldığı yazısında Türkiye’de 

“sandığa endeksli demokrasi tanımına” tepki gösterdi ve “asıl demokratik girişimin kitlesel 

eylemler” olduğunu söyledi. Yalçın, “Demokrasi, jandarma barikatlarını aşıp 20 bin kişiyle 

Silivri Cezaevi’ne ulaşmaktır. Türkiye’yi bölmek isteyen emperyalizmin simgesi Conilerin 

kafasına çuval geçirmektir. Soykırım yalanına Avrupa’nın göbeğinde karşı çıkmaktır” dedi.
124

 

 AKP Konya Milletvekili Adayı Leyla Şahin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 

başörtüsü yasağının bir hak ihlali olduğu yönünde yaptığı başvuruyu reddetmesinin siyasi bir 

karar olduğunu söyledi. Şahin kararı, “hak ihlali” olarak niteledi ve “Türkiye’de başörtülü 

kadınlara ayrımcılığın hala devam ettiğini” öne sürdü.
125

 

15 Nisan 2015 

 34. İstanbul Film Festivali’nde tescil belgesi olmadığı için gösterimi engellenen Ba-

kur (Kuzey) filmine ilişkin karara tepki gösteren Sinema Eseri Yapımcıları Meslek Birli-

ği (SE-YAP), yaptığı açıklamada Kültür ve Turizm Bakanı’nı, sansüre imkân tanıyan yasa ve 

yönetmeliklerin ivedilikle değiştirilmesi için, meslek birlikleriyle acil bir toplantı düzenleme-

ye davet etti.
126

 

 Kültür Bakanlığı’nın tescil belgesi olmadığı için 34. İstanbul Film Festivali’ndeki 

gösterimi iptal edilen “Bakur” belgeseline destek olmak için festivaldeki görevlerinden çekil-

diklerini duyuran Uluslararası Sinema Yazarları Federasyonu (FIPRISCI) jüri üyeleri, yaptık-

ları açıklamayla ulusal festivallerde gösterilen yerli filmlerin resmi bir belge almasını zorunlu 

kılan ve istendiğinde sansür ya da politik baskı aracı olarak kullanılabilen yasal düzenlemeye 

kuvvetle karşı çıktıklarını belirtti.
127

 

16 Nisan 2015 

 Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Uluslararası İstanbul Film Festivali progra-

mında yer alan ve PKK propagandası yaptığı iddia edilen “Bakur” filmi ve sansür iddialarıyla 

ilgili, “Kendi yasal mükellefiyetlerini yerine getirmedikleri halde ‘sansür var’ diye yalan be-

yanda bulunanlar ve onlara destek verenler, gerçeği gizliyorlar. Hiçbir demokratik değer ve 

evrensel özgürlük kriteri teröre destek verilmesini makul görmez. Bu kadar profesyonel orga-

nizasyonlarda bu kadar açık terör propagandasına destek verilmesi izah edilemez. Terör terör-

dür; her türlü demokratik değerin düşmanıdır. Özgürlüğün düşmanıdır. Birileri çıkıp ‘çözüm 

süreci’ varken bu yaklaşımların doğru olmadığını söylüyor. Çözümü anlamamışlar hala. Çö-

züm süreci, birilerinin terörü meşrulaştırma süreci değildir. Terörü sona erdirme sürecidir” 

dedi.
128

  

  “Bakur” belgeselinin Kültür Bakanlığı’nın kayıt tescil şartı nedeniyle gösteriminin 

iptal edilmesi sebebiyle, Ankara Uluslararası Film Festivali de iptal edildi. Konuyla ilgili ya-

pılan açıklamada, adil bir yarışma olamayacağı gerekçesiyle belgesel ve kısa film yarışmala-
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rını iptal edildiği duyuruldu. Festivalin jüri üyeleri de ortak bir açıklama yaparak festivalden 

çekildiklerini açıkladı.
129

 

17 Nisan 2015 

 BBC’nin İstanbul muhabiri Mark Lowen, “Erdoğan’a hakaret etmekteki mesele” baş-

lıklı yazısında, Ağustos-Mart ayları arasında 236 kişinin Erdoğan’a hakaret ettikleri gerekçe-

siyle araştırıldığını ve 105’inin suçlandığını hatırlatarak aralarında yazarlardan, gazetecilere, 

sanatçılardan protesto eylemcilerine kadar çok sayıda kesimden kişinin cezalarla karşı karşıya 

kaldığını söyledi.
130

 

19 Nisan 2015 

 Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Halif, gazeteci Cem Küçük’ün Yeni Şafak’tan 

ayrıldığı iddiaları ile ilgili olarak “Küçüldükçe ödüllendirirler seni” başlıklı yazısında, Kü-

çük’ün gazeteden kendi isteğiyle ayrıldığını, büyük olasılıkla Sabah Grubu’nda görev alaca-

ğını öne sürdü.
131

 

21 Nisan 2015 

 Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı, Emine Erdoğan’ın katıldığı Avea’nın düzenlediği 

programa Cihan Haber Ajansı muhabir ve kameramanının alınmamasına “Gazetecilerin görev 

yapmalarını engelleyen zihniyeti ve eylemlerini kınıyor, her türlü ayrımcılığa karşı olduğu-

muzu tekrarlıyoruz” diyerek tepki gösterdi. Türkiye Gazeteciler Sendikası ise olayı kınadıkla-

rını belirtti.
132

 Medya Etik Konseyi Başkanı Halit Esendir, “Ticari bir şirket olan Avea’nın, 

iktidarın yapmış olduğu haksız akreditasyonları örnek alması utanç vericidir. Bu ayıbı özel bir 

şirketin dayatması manidardır. Yaşananlar ayrımcılıktır ve Türk Ceza Kanunu’na göre suçtur” 

dedi.
133

 Çağdaş Gazeteciler Derneği yönetimi de gelişmeye “Kaçak Saray’a şirin gözükmek 

isteyen Avea’yı kınıyor ve özür dilemeye çağırıyoruz” diyerek tepki gösterdi.
134

 Diğer basın 

örgütleri de olayı kınadı.
135

 

 AKP Afyonkarahisar il başkan yardımcısı Hüseyin Tutumlu, Kamu Personeli Seçme 

Sınavı’nda usulsüzlük yapıldığı yönündeki iddialar üzerine başlatılan operasyonlar konusunda 

“En başta büyük bir hak ihlali, o sınava giren herkesin hakkını gasp etmeye yönelik hak ihlali, 

bir kul hakkı söz konusu. Bu tip şeylere hiçbir zaman hukuk devletinde müsaade edilemez. 

Bundan sonra da müsaade edilmeyecektir” dedi.
136

  

22 Nisan 2015 

 Zaman gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı Cihan Haber Ajansı ekibine 

uygulanan akreditasyonla ilgili “Bu ayrımcılık, nefret suçudur, faşizmdir” dedi.
137

 

 Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Cihan Haber Ajansı ekibine uygulanan 

akreditasyon ile ilgili olarak, “Son zamanlarda akreditasyon adı altında basına uygulanan san-

sürün en bariz örneği bu olayda yaşanmıştır. Olayın bir başka vahim tarafı da toplantıya katı-

lan gazetecilerin sessiz kalmasıdır. Gazeteciler böyle bir olayda dayanışma içinde olmayacak-

lar da ne zaman olacaklar? Bu basını yandaşlaştırma özentisinin ortaya çıkardığı üzücü bir 

durumdur” diyerek tepki gösterdi.
138

 

 Avrupa Parlamentosu’nda düzenlenen Türkiye’de basın hürriyeti konulu konferansa, 
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yurt dışına çıkış yasağının devam etmesi nedeniyle telekonferansla katılan Ekrem Dumanlı, 

haber ve yorumları beğenilmeyen gazetelere ve iktidarı desteklemedikleri gerekçesiyle binler-

ce işadamına vergi memurlarının inceleme yapmak üzere gönderildiğini söyledi. İktidarın te-

tikçisi gazetelerin reklam vermeyen şirketlere dahi fatura kestiği, bazı gazetelere reklam ver-

mesi muhtemel şirketlerin ise vergi denetimi ile tehdit edildiğini belirtti. Sanatçıların arasında 

Twitter kullanıcılarının da baskı altında olduğunu söyleyen Dumanlı “Çeşitli kuşatmalar yapı-

larak, insanların ifade özgürlüğü, basının haber yapma özgürlüğü, analiz yapma özgürlüğü 

ellerinden alınmış durumda” dedi.
139

 Konferansta konuşan Avrupa için Liberaller ve Demok-

ratlar İttifakı lideri Guy Verhofstadt ise “Türkiye’nin demokratik prensipler ve basın özgürlü-

ğünden geri adım atmakta olduğunu, geçmişteki demokratik yönetim anlayışının otoriterliğe 

dönüştüğünü” söyledi.
140

 Hollandalı AP üyesi Marietje Schaake gazeteciler ve medya kuru-

luşlarının, Türkiye’deki kutuplaşmanın tarafı haline gelmesinin sorun yarattığını, üst düzey 

siyasetçilerin medyaya doğrudan müdahil olduğunu, Türkiye’de ifade özgürlüğüne katkı için 

AB ile müzakerelerde 23. ve 24. fasılların açılması gerektiğini” belirtti.
141

  

 Akdeniz Üniversitesinde düzenlenen Medya Köprüsü programında konuşan Alman-

ya bölge gazetesi Nürnberg Nachrichten Genel Yayın Editörü Joachim Hauck, AB’nin basın 

özgürlüğü konusundaki tavrının net olduğunu belirterek, “Basın özgürlüğü olmadan AB üye-

liği kesinlikle bir hayal” dedi.
142

 

 ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, “İfade özgürlüğü ile bağımsız yargı ve özgür ba-

sın gibi ülkelerimizin anayasasında da yüceltilen temel hak ve sorumluluklar dahil olmak üze-

re demokrasilerini güçlendirmek için çalışılması Türkiye ve ABD’nin yararına olur” dedi.
143

 

 İngiltere Dışişleri Bakanı Philip Hammond, Türkiye’deki basın özgürlüğü tartışmala-

rıyla ilgili olarak, “Her zaman basın özgürlüğü için mücadele ediyoruz. Dostlarımıza basın 

özgürlüğünün garanti altına almaları, siyasetçilere de basın özgürlüğünün mağduru olduğunu 

düşündüklerinde duydukları rahatsızlığa katlanmaları çağrısı yapıyoruz. Bu yüzden dostları-

mızı ve ortaklarımızı basın özgürlüğünü savunmaya çağırıyoruz” dedi.
144

 

 Londra’nın Kuzey Enfield bölgesi milletvekili Nick De Bois, Türkiye’de basına ya-

pılan kısıtlamalarla ilgili olarak, gazetecilerin politikacılara yönelik yazdığı eleştirel haberler 

nedeniyle hapis cezasına çarptırıldığı günlerin geride kalması gerektiğini, basın özgürlüğü-

nün, modern demokrasinin temel gereksinimi” olduğunu belirtti.
145

 

23 Nisan 2015  

 CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Cihan Haber Ajansı ekibinin Avea’nın 

programından çıkarılmasıyla ilgili “Türkiye’de akreditasyonların artık çok sık bir şekilde ya-

pılıyor, basın özgürlüğü diye bir şey kalmadı, ülkede kim hükümeti eleştiriyorsa, kim cum-

hurbaşkanını eleştiriyorsa hemen etraftan uzaklaştırılıyor” dedi.
146

 

 İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde “Ermeni Soykırımı: Kavramlar ve Karşılaştırmalı 

Perspektifler” başlıklı konferansın engellenmesi üzerine üniversiteden 100 akademisyen, bir 

açıklama yayımlayarak, engellemeyi akademik ve demokratik özgürlükler açısından kabul 

edilemez bulduklarını belirtti. Açıklamada “Ermeni Soykırımı ya da başka bir konuda vakıf 

ya da devlet üniversitelerinde yapılacak herhangi bir akademik faaliyete siyasi, idari veya 

ekonomik erk sahiplerinin herhangi bir engelleyici müdahalesini akademik ve demokratik öz-

gürlükler açısından kabul edilemez buluyoruz” denildi.
147
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 Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, hâkim ve savcılık sınavı mülaka-

tında tutuklanan Avukat Umut Kılıç hakkında; “Biz bu işin peşini bırakmayız. Sayın hâkim, 

bu sözleri söyleyen bir avukat değil de bir hâkim olsaydı, aynı heves ve heyecanla tutuklama 

kararı verir miydin? Verdiğin karar, tutuklamanın gerekçesini anlatmıyor. Uluslararası meslek 

örgütlerimiz, insan hakları örgütleri, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği de hukuksuzluğun 

geldiği bu son nokta hakkında bilgilendirilecektir” dedi.
148

 

24 Nisan 2015 

 Basın Konseyi, tekzip ve cezaların muhalif medya kuruluşlarına yönelik sansür ve 

baskı aracı olarak kullanılmasına tepki gösterdi. Basın Konseyi’nce yapılan yazılı açıklamada 

halkın haber alma hakkını engelleyen anlayışın Türkiye’nin uluslararası platformda ciddi 

prestij kaybına yol açacağı vurgulandı.
149

 

 CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Cihan Haber Ajansı muhabiri ve kamera-

manının Avea’nın programına alınmamasına “Hükümetin bir GSM Şirketinin reklam bütçesi-

ni yönettiğini biliyoruz. O reklam bütçesi ile belirli basın yayın organlarını finanse ettiğini 

biliyoruz. Bunlar demokrasimize yakışmıyor” diyerek tepki gösterdi.
150

 

 Türk Amerikan Milli Yönlendirme Komitesi Eşbaşkanı İbrahim Uyar, New York Ti-

mes’ın Türkler ile Ermeniler arasında uzlaşıyı teşvik eden ilanı yayınlamaması üzerine “Biz 

Amerika’yı basın özgürlüğünde gerçekten özgür bir ülke biliyorduk. Tarafsız bir medya anla-

yışı var ve her kesime söz hakkı veriyor biliyorduk. Bunun böyle olmadığını gördük” dedi.
151

 

 Basın Konseyi İkinci Başkanı Dr. R. Murat Önok “Cevap ve düzeltme hakkı, hiçbir 

sınır olmaksızın ve hiçbir incelemeye bağlı olmaksızın, ilgilinin hoşuna gitmeyen her türlü 

haber için otomatik şekilde uygulanır duruma gelirse basın özgürlüğü açısından sorun yarata-

cağı açıktır” dedi.
152

 

25 Nisan 2015 

 İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, MHP İl Teşkilatının aday tanı-

tım toplantısında gazetecilere yapılan saldırıyı kınadığını belirterek “MHP aday tanıtım top-

lantısında meslektaşlarımızın üzerine yüründüğünü, kadın gazetecilere sözlü tacizde bulunul-

duğunu, Yeni Asır gazetesi muhabiri Fatih Abacıoğlu’nun odaya çekilerek tartaklandığını, bir 

kadın muhabirin tehdit edildiğini büyük bir üzüntü ile öğrendik. Parti yöneticilerinin bu olaya 

karışan kişiler hakkında bir an önce gereğini yapmasını bekliyoruz. Halka ve basına açık bir 

toplantıda gazetecilerin görev yapmasını engellemek, bunu daha da ileri taşıyıp gazetecileri 

tartaklamak kimsenin haddine değildir” dedi.
153

  

 Medya-İş Genel Başkanı Gürsel Eser, MHP’nin İzmir’deki milletvekili adaylarının 

tanıtımı sırasında bir gazetecinin bazı partililer tarafından darp edilmesine ilişkin haberler 

üzerine “Üyemize yapılan çağdışı saldırıyı kınıyor, parti yöneticilerinden gazetecilere çalışma 

alanı konusunda kolaylık sağlamalarını diliyoruz” dedi.
154

 

 1 Mayıs Tertip Komitesi tarafından kutlama için Taksim çağrısı yaptığı açıklamada, 

“Taksim, bir kez daha yasaklanmak isteniyor. Hükümet kendi yaptığı 2911 Sayılı Toplantı ve 

Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na uymuyor. 1 Mayıs ile ilgili açılan her davada kaybediyorlar. 

Biz 1 Mayıs’ta Taksim’de olacağız” dedi.
155

 

 Almanya’nın Düsseldorf kentinde seçim mitingi yapan CHP Genel Başkanı Kemal 

Kılıçdaroğlu 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarıyla ilgili olarak “CHP iktidarında kimsenin 
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önüne yatmayacağız, paraları sıfırlamayacağız. Medyası özgür olmayan bir toplumun kendisi 

de özgür değildir. Medya özgürlüğünü sağlayacağız. Havuz medyası belasına son vereceğiz. 

Havuz medyasına giden bütün hortumları keseceğiz. Sözüm söz” dedi.
156

 

 New York’ta Columbia Üniversitesi’ndeki konferansta konuşan yazar Elif Şafak, 

“Her yazar, gazeteci, her şair biliyor ki bir söz, bir makale, bir şiir, sosyal medya mesajı yü-

zünden başları belaya girebilir. Yazdığımızda da beynimizin bir tarafında bu bilgiyi taşıyarak 

yazıyoruz. Bunun sonucunda da büyük bir oto sansür ortaya çıkıyor. Bir başkası size sansür 

uygulasa ve buna karşı çıksanız bu kahramanca olur. Ancak oto sansür utanç verici ve Türki-

ye’de herkes, yazarlar, şairler her geçen gün daha çok oto sansüre maruz kalıyor” dedi. Gezi 

Parkı olaylarından sonra hükümete daha eleştirel bir gözle baktığını söyleyen Şafak “Demok-

rasi ve çoğulculuk aynı şeyler değil. Sandıktan daha çok oy almanız demokrasi anlamına gel-

mez, demokrasi demek güçler ayrılığıdır, basın özgürlüğüdür, bunları kaybettiğimizde, hepi-

miz kaybediyoruz” dedi.
157

  

26 Nisan 2015 

 17-25 Aralık soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan polisler ve Samanyolu Ya-

yın Grubu Başkanı Hidayet Karaca hakkında çıkan tahliye kararının uygulanmamasına Adana 

Baro Başkanı Mengücek Gazi Çıtırık “Kuvvetler ayrılığı ilkesini yok sayan anayasal güven-

ceye sahip yargı kararlarının idarece uygulanmamasını hukuki açıdan bir skandal olarak de-

ğerlendirmekteyiz. Yargı an itibariyle çok feci baskı ve tehdit altındadır. Temel yasalarda tor-

ba yasalar içerisine sıkıştırılmış bir kaç maddelik değişikliklerin hukuk sistemine verdiği za-

rarlar yaşanan bu olaylarla bir kez daha açığa çıkmıştır. Tabii yargıçlık ilkesi ile uyuşmayan 

ve ceza yargılama sistemimizle uyumlu olmayan Özel Yetkili Sulh Ceza Hakimlikleri derhal 

kapatılmalıdır” diyerek tepki gösterdi.
158

 

 Gaziantep Nar Sanat ve Kültür Derneği İstanbul Film Festivali’nde BAKUR filminin 

gösteriminin kayıt-tescil ve eser işletme belgesinin olmaması sebebiyle engellenmesiyle ilgili 

yaptığı açıklamada, “Sinema ve diğer kültür-sanat dalları üzerinde artan sansür ve kontrol 

mekanizmalarının yeni bir halkasıdır. Festival filmleri için zorunlu tutulan bu uygulamanın 

festivallerin varlık sebebine aykırı olduğunu düşünüyor, festivallerin sanatın özgür alanları 

olması gerektiğine inanıyoruz. Sanat, kişinin duygu ve düşüncesini ifade etmesinin en özgür 

yoludur. Bu ifade biçiminin önüne konulan engelse demokrasinin gelişiminin önüne konul-

muş bir engeldir” ifadesini kullandı.
159

 

 MHP İstanbul Milletvekili Meral Akşener, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Hi-

dayet Karaca ve polisler hakkında çıkan tahliye kararı ve sonrasında yaşanan süreç hakkında, 

“Kendi kendine gelip ifade veren, hukukun karşısına çıkan, emniyete gidip ben buradayım 

diyen, her türlü insanın bu mahkemeler tarafından tutuklanıyor olmasının bir manası yok. An-

cak manası, polisler açısından baktığınız zaman emniyet teşkilatı üzerinde baskı yaratmak. 

Umarım sağduyu ve hukukun üstünlüğü hâkim olur “ dedi.
160

 

 Adana Büyükşehir Belediyesi’nin medya söyleşilerinin konuğu gazeteci Fatih Porta-

kal, “Gazetecilik yapılmıyor, sadece tetikçilik yapılıyor. Öyle bir gazetecilik yapılıyor ki 

memlekette, özellikle bazı gruplar, gazeteler; belgeye dayanmadan, sadece dedikodu üzerine 

yapılan manşetler (…) itibar erozyonu diyorum buna” dedi.
161

 

 Türkiye Yayıncılar Birliği’nin “Yayınlama Özgürlüğü” projesi kapsamında yapılan 

toplantıda konuşan hukukçu Filiz Kerestecioğlu sansürün ve oto sansürün yaşanmasının yargı 

kültürü ile olan ilişkisine değinerek “Ben nasıl bir yargı kültürüne sahip olduğumuzun önemli 
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olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu yasaklayıcı yargı kültürü oto-sansürü oluşturuyor. Çünkü 

ürünler yayın aşamasında bireyler bu oto-sansürü uygulayarak yayınlama özgürlüğünü yok 

ediyorlar. Bu durum aynı zamanda halkın hak arama özgürlüğü ve bilgi edinme özgürlüğünü 

de engelliyor. Bir bumerang etkisi ile bir sansür ve oto-sansüre dönüşüyor” dedi.
162

 

28 Nisan 2015  

 Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ) Genel Sekreteri Ricardo Gutierrez, Samanyo-

lu Yayın Grubu Başkanı’nın tahliye kararının uygulanmamasıyla ilgili “Yetkililer olanlar kar-

şısında tamamen kör olmuş durumda. Diktatörler gibi hareket ediyorlar. Siyasetin yargıyı et-

kisi altına alma isteği bütün diktatörlüklerde görülen bir eğilimdir” dedi.
163

 

29 Nisan 2015 

 Meclis’te çalışan gazetecilerin davranış ve eylemlerine göre parlamento muhabiri 

kartlarının iptaline ilişkin yasanın yürürlüğe girmesi üzerine DİSK Basın-İş’ten yapılan açık-

lamada “Muhalefet milletvekillerinin dövüldüğü, merdivenlerden atılmak istendiği, her ko-

nuşmanın küfür ve tehditlerle kesildiği Meclis’in saygınlığı ve güvenliğini ihlal eden de gaze-

teciler oldu” denildi. Daha önce bu konuda yapılan çalışmalara tepkilerini gösteren Parlamen-

to Muhabirleri Derneği de düzenlemenin Anayasa’nın ruhuna ve basın özgürlüğünü düzenle-

yen maddelerine aykırı olduğunu ifade ederek, Meclis’te çalışan gazetecilerin toplumun Mec-

lis’teki gözü, kulağı, dili olduğu eleştirisinde bulundu.
164

 

 Medya Etik Konseyi, mahkeme kararına rağmen Samanyolu Yayın Grubu Başkanı 

Hidayet Karaca ve 73 polisin serbest bırakılmamasını kınadıklarını açıkladı.
165

  

 Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı Anne Brassseur, Samanyolu Yayın 

Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve polis müdürlerinin tutuklu yargılanmasının “demokrasi 

adına olumlu bulunmadığını “ söyledi.
166

 

30 Nisan 2015 

 Freedom House Başkanı Mark Lagon, Türkiye’de yargı ve basın özgürlüğü konu-

sunda ciddi problemlerin yaşandığını belirterek, ABD yönetiminin Türkiye ile güvenlik ala-

nındaki ilişkileri nedeniyle bu problemleri görmezden gelmemesi gerektiğini, sadece basın 

özgürlüğünün değil yargı ve savcıların bağımsızlığının da Türkiye hakkında kaygı duydukları 

meselelerden biri olduğunu söyledi.
167

 

 Afganistan Bağımsız Medya Destek Derneği NAI Başkanı Sıddıkullah Samanyolu 

Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca’nın mahkeme kararına rağmen serbest bırakılmaması-

nın despotluk olduğunu belirtti. Sıddıkullah AVEA organizasyonunda Cihan muhabirinin ma-

ruz kaldığı uygulamayla ilgili olarak da “Gazeteci demek, ifade ve düşünce özgürlüğü demek-

tir. Hangi hükümet olursa olsun gazetecinin hakkının elinden alınması kanunsuzluktur. İnsan 

Hakları Evrensel Beyannamesi’ne göre hiç kimse bir gazeteciyi bilgiye erişimden alıkoya-

maz” dedi.
168

 

 CHP Genel Başkan Yardımcısı Sencer Ayata, AKP hükümetinin yargıyı bir silah gi-

bi kullandığını ancak gelinen noktada bu silahın kendisine döndüğünü belirtti. Ayata, “Yargı-

nın kaderi bu seçimlerde belli olacak ve Adalet Bakanı ile müsteşarı iktidarın sopası olarak o 

masaya oturamayacak” dedi.
169
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RTÜK Cezaları 

9 Nisan 2015 

 RTÜK, Berkin Elvan’ın babası Sami Elvan’ın Gündem Özel programında yaptığı 

konuşmayı “eleştirinin ötesinde” bularak Halk TV’ye 13 bin 600 liralık para cezası verdi. Ko-

nuyla ilgili hazırlanan uzman raporunda, Elvan’ın açıklamalarının Cumhurbaşkanı’nı küçük 

düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içerdiği belirtildi.
170

 

 RTÜK, Halk TV’ye, kanalda yayınlanan “Kara Kutu” dizisinde görünen bira şişesi 

nedeniyle 311 bin lira, ”2 Guns” filmindeki cinsel içerikli görüntüler sebebiyle ise 13 bin 600 

liralık para cezası verdi.
171

 

21 Nisan 2015 

 RTÜK tarafından, “Kara Kutu” dizisi nedeniyle Kanal D’ye 700 bin TL’yi bulan çif-

te ceza verildi. RTÜK uzmanlarının hazırladığı ilk raporda, dizide ürün yerleştirme yöntemiy-

le bira reklamının yapıldığı ve “Dizide, izleyicilere. Alkolün ‘gündelik hayatın bir parçası’ ve 

‘gündelik hayatın sıkıntılarını hafifletici ve başa çıkmayı kolaylaştırıcı’, olduğu şeklindeki 

mesajların da verilmeye çalışıldığı” iddia edildi.
172

 

23 Nisan 2015 

 RTÜK, savcı Mehmet Selim Kiraz’ın İstanbul Adalet Sarayı’nda 2 DHKP-C’li tara-

fından rehin alındığı ve polisin yaptığı operasyonda eylemciler ile savcının hayatını kaybettiği 

eylemle ilgili yayın yapan 20’ye yakın kanala ceza verdi. Mehmet Selim Kiraz’ın DHKP-

C’liler tarafından rehin alındığı saatlerde olaya ilişkin haberlere yayın yasağı getirilmişti.
173

 

Diğer Gelişmeler 

1 Nisan 2015 

 İki DHKP-C üyesinin savcı Mehmet Selim Kiraz’ı rehin alması sonrası savcı ile iki 

eylemcinin ölümü ile gerçekleştirilen operasyonun ardından açıklama yapan Başbakan Ahmet 

Davutoğlu, “Artık sokağa izinsiz şekilde çıkana bir dakika bile müsamaha gösterilmeyecektir. 

Özgürlükler korunacak. Sokağa izinsiz şekilde çıkana müsamaha gösterilmeyecektir” dedi.
174

 

  Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne silahlı saldırı düzen-

lendi. Çıkan çatışmada bir kadın eylemci öldürüldü.
175

 

2 Nisan 2015 

 Doğan Yayın Grubu, soruşturma konusu henüz gündeme gelmeden yaptığı bir açık-

lamada CNN Türk programcısı Mirgün, Cabas’ın, Twitter mesajını, Hürriyet’in iç sayfasında 

terör örgütünün sembollerini gösteren bir fotoğrafın yayımlanmasını, Posta gazetesinin, birin-

ci sayfadan “terör örgütünün sembollerini gösterir bir fotoğraf kullanmasını” savundukları 

yayın ilkeleri açısından yanlış bulduklarını belirtti.
176

 

 Ş.T. isimli yedi yaşındaki çocuk, “Kobane sınırında eyleme katılıp molotof attığı” ve 

“polise mukavemet ettiği” gerekçesiyle gözaltına alındı. Kobane sınırına hiç gitmediğini söy-

leyen Ş.T., bir günü karakolda geçirdikten sonra çıkarıldığı savcılıkça serbest bırakıldı. Ailesi, 

gözaltına alınmasından bu yana Ş.T.’nin ağır psikolojik sorunlar yaşadığını ve geceleri yatak-

tan fırlayarak uyandığını belirterek İnsan Hakları Derneğine başvurdu.
177
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3 Nisan 2015 

 TBMM Genel Kurulu’nda 67 maddesi görüşülerek yasalaşan İç Güvenlik Paketi, 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı.
178

 

4 Nisan 2015 

 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Twitter hesabı hacklenerek “Öncelik bu hesaba 

bir süre misafir olacağız daha sonra zaten geri alınacaktır” diye tweet atıldı. Hesap bir süre 

sonra normale döndü.
179

 

5 Nisan 2015 

 Başbakan Ahmet Davutoğlu, iki eylemci tarafından rehin alındıktan sonra polis mü-

dahalesi sırasında eylemcilerle birlikte hayatını kaybeden Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın terö-

ristler tarafından çekilen propaganda fotoğrafını eylem sırasında yayınlayan Doğan medya ile 

Başbakana dava açacaklarını belirten Cumhuriyet gazetesini, “Kimse bize demokrasi dersi 

veremez” diyerek eleştirdi. 
180

 

 Öğretmen Halil Serkan Öz’ün, “Öğretmene Saygı Yürüyüşü”nde fenalaşarak hayatı-

nı kaybetmesinin ardından “#DirenEğitim”, Yalova Valisi Selim Cebiroğlu’nun istifasını iste-

yen bir imza kampanyası başlattı. Cebiroğlu incelemelerde bulunmak için gittiği Termal Fen 

Lisesi’nde Öz’ün kıyafetlerini gerekçe göstererek, “dilenci” ve “anarşist” ifadeleri kullanmış 

ve Öz’ü sınıftan kovmuştu.
181

 

6 Nisan 2015 

 Adana ve Hatay’da Ocak 2014’te MİT’e ait TIR’ların durdurulmasıyla ilgili arala-

rında bir binbaşının da bulunduğu 34 asker hakkında gözaltı kararı alındı. Gözaltı kararı alı-

nan askerlerden 24’ünün yakalandığı ve 10 kişiyi de yakalama çalışmalarının devam ettiği 

belirtildi.
182

 

 Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin hazırladığı medya raporuna göre 2015 yılının ilk üç 

ayında 30 gazeteci işini kaybetti. ÇGD Ankara Şube Başkanı Can Güleryüzlü, “Raporda dik-

kat edilmesi gereken önemli noktalardan biri de bazı basın yayın organlarının zerre kadar 

meslek etik kurallarına uygun davranmayarak adeta iktidarın sözcülüğüne girişmeleridir” de-

di.
183

 

 İstanbul Barosu Başkanlığı, Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın katledildiği Çağlayan 

Adalet Sarayı’nda avukatların girişlerinde üstü ve çantası aranarak içeri alınma uygulamasını 

kaldırarak avukatlara tahsis edilen kapılardan sadece TBB tarafından verilen çipli-akıllı kim-

lik kartlarını okutmak suretiyle gireceklerini bildirdi.
184

 

 RTÜK’ün CHP kontenjanından seçilen üyesi Süleyman Demirkan’ın, Erdoğan’ın 

konuşmalarıyla ilgili hazırladığı rapora göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 

Mart’ta başlayan seçim yasaklarından sonraki 13 günde 99 canlı yayında 533 dakika konuş-

tu.
185

 

7 Nisan 2015 

 “Selam Tevhid” soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 34 

muvazzaf askerden 28’i gözaltına alındı. “Yasa dışı dinleme, casusluk, özel hayatın gizliliğini 

ihlal, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi, resmi belgede sahtecilik, terör örgü-

tü kurmak, yönetmek, üyesi olmak, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya ve-
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ya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs’’ iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılı-

ğı tarafından ‘‘paralel yapıya’’ yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen 3. dalga 

operasyonu askere uzanmıştı.
186

 

 Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi, Özgürlükçü Hukukçular Derneği İstan-

bul Şubesi, Çağdaş Avukatlar Grubu, Kartal Hukukçular Derneği, Özgürlükçü Demokrat 

Avukatlar ve Hukukta Sol Tavır Derneği savcı Mehmet Kiraz’ın öldürülmesinden sonra mes-

leklerine yönelik artan saldırıyı protesto etmek için Çağlayan Adliyesi’nde bir eylem gerçek-

leştirdi.
187

 

 Erdoğan’ın başkanlık ettiği Milli Güvenlik Kurulu (MGK) tarafından alınan tavsiye 

kararları doğrultusunda MGK Genel Sekreterliğince hazırlanan 2015 yılı Milli Güvenlik Siya-

set Belgesi’nde “sivil itaatsizlik ve halk ayaklanmaları” ve “sosyal medya” ulusal güvenliğe 

yönelik tehditler olarak tanımlandı. Belgede, “sosyal medyada halkı kışkırtmaya, manipüle 

etmeye, etkilemeye ve algı oluşturmaya yönelik tehditler” ifadesine yer verildi.
188

 

8 Nisan 2015 

 Cezaevlerinin Mart ayı raporuna ilişkin hak ihlallerini açıklayan İnsan Hakları Der-

neği (İHD) Cezaevi Komisyonu üyesi Mine Nazari, cezaevi şartlarının giderek ağırlaştığını ve 

meclisten geçirilerek yasalaştırılmak istenilen yeni ceza infaz yasası ile cezaevlerinde çok da-

ha büyük hak ihlallerine zemin oluşturacağını ifade etti. Nazari, “Bu tasarının yasalaşması, 

hapishanelerde yeni katliamların, var olan baskıların, tecrit işkencesinin daha da katmerleşe-

rek uygulanacağı anlamına gelmekte. Ülkemiz sürekli olağanüstü hal günlerini aratmayacak 

yasa ve uygulamalarla yönetilmekte, şiddet, gözaltı, işkence ve tutuklamalar hız kesmeden 

devam etmekte” dedi.
189

 

 Twitter’da attığı tweet nedeniyle hakkında “terör örgütü propagandası” suçundan da-

va açılan Hollandalı gazeteci Frederike Geerdink’in ilk duruşması yapıldı. Duruşmayı, Sınır 

Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nden (RSF) gözlemci bir heyet izledi. Geerdink için bir ila beş 

yıl arasında hapis cezası talep edilirken savcı, Geerdink’in gazetecilik yaptığını vurguladı ve 

suçsuz olduğunu belirterek beraat yönünde mütalaa verdi. Dava ertelendi.
190

 

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Savcı Selim Kiraz’ın katledilmesiyle ilgili 

basın kuruluşlarını eleştirerek, “Demokrasinin hak ve özgürlüğünün beşiği olarak kabul edilen 

batı ülkelerinde böyle bir duruma asla şahit olamazsınız. Kapılarına anında hukuk eliyle kilit 

vurulur” dedi.
191

 

9 Nisan 2015 

 Adliyedeki odasına düzenlenen rehine operasyonunda öldürülen Savcı Mehmet Se-

lim Kiraz’ın babası ve eşi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak, odada çekilen 

görüntülerin internet ortamında yayınlanmaması için Google ve Youtube’a erişimin engellen-

mesini istedi.
192

 

10 Nisan 2015 

 Adana ve Hatay’da Ocak 2014’te MİT’e ait TIR’ların durdurulmasıyla ilgili olarak 

gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen 32 muvazzaf askerden 17’si “Silahlı terör örgütü-

ne üye olma” ve “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapma-

sını engellemeye teşebbüs” gerekçesiyle tutuklandı.15 şüpheli ise serbest bırakıldı.
193

 10 kişi-
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ye ise yurtdışı yasağı getirildi.
194

 Soruşturma kapsamında tutuklanan Binbaşı Mehmet Fırat, 

ifadesinde TIR’larla ilgili olay yerindeki MİT mensuplarının kendisine, “Bu TIR ağzına kadar 

silah dolu. Eğer açılırsa yarın hükümet düşer. Dünya ayağa kalkar” dediklerini söyledi. Fırat, 

MİT mensuplarının “Suriyeli muhaliflere çok ağır silahlar gönderdiklerini, bu faaliyetin hü-

kümetin politikası olarak yapıldığını” söylediklerini iddia etti.
195

 

12 Nisan 2015 

 TRT, herhangi bir siyasi partiye veya reklamlarına sansür uygulamasının söz konusu 

olmadığını iddia etti. Yapılan yazılı açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında, “bir siyasi 

partinin reklamına TRT’nin sansür uyguladığı” biçiminde, eksik ve yanlış haberler verildiği” 

ve doğru bilgi vermek amacıyla açıklama yapıldığı belirtildi.
196

 

 AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı, AKP Milletvekili adaylarının bazı basın ya-

yın organlarınca itibarsızlaştırıldığı iddialarına ilişkin, “Seçim dönemlerinde milletvekili 

adaylarına ilişkin yorum yaparken adalet ve hakkaniyet ölçüsünü muhafaza etmek ve adaylara 

karşı eşit davranmak, ilgili gazete ve televizyon kuruluşlarının itibarıdır” dedi.
197

 

14 Nisan 2015 

 Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Projesi’nin kapanış konferansında 

konuşan Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, “demokrasinin sadece siyasi bir kavram değil, aynı 

zamanda bir yaşam kültürü olduğunu belirterek, okullarda önümüzdeki yıldan itibaren ’İnsan 

Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi’ dersinin okutulacağını” söyledi.
198

 

 “Bakur” belgeselinin gösterimine getirilen yasak nedeniyle 34. İstanbul Film Festiva-

li’ndeki tüm yarışmalar ve kapanış töreni iptal edildi.
199

 

 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında 20 ilde yürütülen ope-

rasyon ile ilgili olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’ndeki yolsuzluk soruşturma-

sını yürüten aralarında eski emniyet amiri Said Gök’ün de bulunduğu 29 polis “casusluk”, 

yasa dışı dinleme ve hükümeti devirmeye çalışma” gerekçeleriyle gözaltına alındı.
200

 

 TÜBİTAK başkanlığından istifa eden Prof. Dr. Yücel Altunbaşak ile iki kişi, terörle 

mücadele ekiplerince “görevini kötüyü kullandıkları” iddiasıyla gözaltına alındı.
201

 

 Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın Ağ-

rı’daki çatışma sonrası yaralı askerilerin HDP’liler tarafından taşındığı yolundaki açıklaması-

na ilişkin olarak, “Yaralı askerleri HDP’lilerin taşıdığı yalan, elimizde görüntüler var” dedi. 

“Neymiş efendim bölücü terör örgütünün mensupları da oraya katılacakmış” diyen Erdoğan, 

“Yav siz kendinizi ne zannediyorsunuz!” ifadesini kullandı.
202

 

 Fethullah Gülen’in, bazı internet sitelerinde yayınlanan “Fethullah Gülen’in şok ses 

kaydı” başlıklı haber hakkında yaptığı üç ayrı suç duyurusuna takipsizlik kararı verildi. Ta-

kipsizlik kararında, soruşturma kapsamında beyanı alınan “sonsayfa.com” internet sitesinin 

sahibi Abdülbaki Özışık’ın söz konusu haberi birçok yerde haber olduğu için yayımladıkları-

nı, kişisel olarak Gülen’i tanımadığını, kendilerine haberi yayımlamaları ile ilgili uyarıcı veya 

yalanlayıcı bir uyarı gelmediğini söylediği belirtildi.
203

  

16 Nisan 2015 

 Hayvanlara Adalet Platformu’nun düzenlediği, “Medya ve Hayvan Hakları Çalışta-
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yı’nda medyayı, insanları yanlış bilgilendiren ve hayvan düşmanlığı-karşıtlığı yaratan haber-

cilik anlayışından vazgeçmeye çağırdı. Medya’nın şehir yaşamının bir parçası olan sokak 

hayvanlarının barınaklarda tecrit edilmesinin olumlu bir gelişmeymiş gibi sunduğu belirtile-

rek, bu yaklaşımın toplumun yanlış yönlendirilmesine yol açtığı öne sürüldü.
204

 

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açtığı hakaret davaları ile benzer sebep-

lerden yargılanan kişiler ile Türkiye’de basın özgürlüğünü konu alan bir haber yapan BBC, 

Penguen çizeri Selçuk Erdem ve akademisyen Murat Önok ile görüştü. Penguen’in Erdoğan’a 

hakaret suçlamasıyla aldığı ceza hakkında konuşan Selçuk Erdem, Erdoğan’ın ve hükümetin 

mizah duygusundan yoksun olduğunu belirtti. Hükümetin yargıyı kontrol ettiğini savunan 

Murat Önok ise hakimlerin karar verirken başka yerlere atanma ihtimalleri yüzünden tedirgin 

olduğunu öne sürdü.
205

 

 KPSS soruşturmasında gözaltına alınanlar, adil yargılanma haklarının ihlal edildiği 

gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Harun Kodalak‘a tazminat davası açtı. Dava di-

lekçesinde, “Açık iftira olan ithamlarla, tahrik edici, kamuoyunda husumet ve kuşku yaratıcı 

ve masumiyet ilkesini yok sayarak kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu, Kodalak’ın kişileri 

peşinen ve hukuksuz bir şekilde suçlu ilan ettiği” belirtildi. Dilekçede, Avrupa İnsan Hakları 

Komisyonu (AİHK) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) konuyla ilgili kararlarına 

da yer verildi.
206

 

17 Nisan 2015 

 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli partilerle yargı bağımsızlığı ve özgür medya 

konularında anlaşılabilirse koalisyon yapmaya açık olduklarını, kendi iktidarları döneminde 

kuvvetler ayrılığını yeniden sağlamayı hedeflediklerini söyledi.
207

  

 Ankara Başsavcısı Harun Kodalak‘ın, 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturma-

larının ardından “proje mahkeme” olarak kurulan sulh ceza hâkimleriyle yapılan toplantıda 

Anayasa’daki tabii hakim ve mahkemelerin bağımsızlığı ilkesine ters düşen öneriler ve talep-

lerde bulunduğu iddia edildi. Kodalak’ın, “dava açılana kadar soruşturmalardaki kararları tek 

sulh ceza hakiminin vermesini” önerdiği, ancak sulh ceza hakimlerinin buna itiraz ettiği öğre-

nildi. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) bu toplantıda itirazda bulunan yargı men-

suplarını başka mahkemelere atadı.
208

 

18 Nisan 2015 

 Ankara’da HDP Genel Merkez binasına silahlı saldırı düzenlendi. Partinin güvenlik 

kameralarından bir araçtan ateş açıldığı, parti binasını koruyan polisin de saldırganlara ateşle 

karşılık verdiği görüldü. HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Saldırıyı, “HDP’nin barajı 

aşmaması için yapılan kışkırtma” olarak niteledi.
209

 

19 Nisan 2015 

 Yüksek Seçim Kurulu, İzmir 2. Bölgeden CHP adayı olan gazeteci Atilla Sertel’in 

adaylığını Basın İlan Kurumu’ndaki görevinden, “süresi içinde istifa etmediği” gerekçesiyle 

yapılan itiraz sonucu düşürdü.
210

 

20 Nisan 2015 

 AYM bireysel başvuru istatistiklerini yayımladı. İstatistiklere göre AYM’ye 38 bin 

67 bireysel başvuru yapıldı. Bu başvurulardan 19 bin 529’u karara bağlandı. AYM’ye 34 bin 

482 adil yargılanma başvurusu yapılırken bu başvurulardan 559 için ihlal kararı verildi.
211
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 HDP Genel Merkezi’ne pompalı tüfek ile ateş açılması olayı ile ilgili Adliyeye sevk 

edilen iki zanlıdan biri tutuklanırken diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
212

 

 İtalya’nın ev sahibi olduğu Avrupa Birliği Parlamento Başkanları Konferansına katı-

lan TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, AB’nin önemli sınamalarla yüz yüze olduğunu belirte-

rek “Özellikle son dönemde artan biçimde yabancı düşmanlığı, göçmen karşıtlığı, aşırılık yan-

lısı söylemlerin, Avrupa genelinde güç kazandığına tanık oluyoruz” dedi.
213

 

22 Nisan 2015  

 HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, partisinin Kadın Seçim Bildirgesi’nde 

“Dünya Ekonomi Forumu raporuna göre Türkiye’nin, parlamentodaki kadın sayısı bakımın-

dan 142 ülke arasında 98’inci, kabinedeki kadın sayısı açısından 133’üncü ülke olduğunu be-

lirterek, “Siyasi Partiler Yasası değiştirilerek eş başkanlığın sadece genel başkanlıkta değil 

bütün yönetim organlarında geçerli olması ve kadın kotasının uygulanması sağlanacak, kadın-

ların yaşamın tüm alanlarında eşit hak ve özgürlüklere sahip olmasını, kadına yönelik her tür-

lü kötü muamele ve şiddetin, aile içi şiddet ve kadın cinayetlerinin insanlığa karşı işlenmiş 

suç olarak kabul edilmesi için çalışacağız” dedi.
214

 

 Avrupa Gençlik Parlamentosu’nun “demokrasi” temasıyla yapılan 78. Ulusal Oturu-

munda konuşan Prof. Dr. Tevfik Balcıoğlu, “Demokrasi beraber yaşama sanatıdır ve demok-

rasi mücadelesi hiçbir zaman bitmeyecek bir mücadeledir. Akdeniz’de son iki haftadır ölen 2 

binden fazla mültecinin de beklentisi Avrupa’nın demokratik ülkelerinin birinde yaşayabil-

mekti. Demokrasi hayaliyle yaşayan bizler sadece kendimizi değil tüm dünyanın insanlarını 

düşünmeliyiz. Ancak ne zor olsa da demokrasinin yayılması için daha çok çalışmalıyız” de-

di.
215

 

 Avrupa Gençlik Parlamentosu’nun “demokrasi” temasıyla yapılan 78. Ulusal Oturu-

munda konuşan Rafe Courage Türkiye’nin AB’ye üyelik süreciyle ilgili “Bu etkinlik, Avrupa 

Birliği politikaları konusunda tutkulu ve farkında olan gençlerin bir araya geldiği eşsiz bir et-

kinlik. AB’nin çekirdeğini oluşturan temel özgürlük ve insan haklarından herkesin yararlan-

masını diliyoruz. AB’ye tam olarak entegre olmuş bir Türkiye AB’den fayda sağlamanın yanı 

sıra birliğin refahına ve güvenliğine de katkı sağlayacaktır” dedi.
216

 

 İHD Çocuk Hakları Çalışma Grubu’nun, 2015 yılının ilk üç aylık döneminde çocuk 

hakları alanında yaşanan ihlallere ilişkin raporunda, bin 970 çocuk hak ihlaline uğradı, 122 

çocuk yaşam hakkı ihlal edildiği için hayatını kaybettiği belirtildi.
217

  

 Gündem Çocuk Derneği’nin “Türkiye’de Çocuğun Yaşam Hakkı” raporuna gö-

re 2014 yılında en az 627 çocuk yaşam hakkı ihlaline uğradı, 61 çocuk iş cinayetine kurban 

gitti, aile içi şiddet nedeniyle en az 25, akranlarından şiddet gördüğü için de 10 çocuk hayatını 

kaybetti, 23 çocuğun da intihar ederek yaşamına son verdi.
218

 

 Türkiye İstatistik Kurumu’nun yayınladığı Türkiye çocuk istatistiklerine göre Türki-

ye’de 2013 yılında ceza infaz kurumuna giren 12-17 yaş grubundaki çocuk hükümlü sayısı 

altı bin 132. Ceza infaz kurumuna giren hükümlüler arasında 12-17 yaş grubundaki çocukla-

rın oranı 2009 yılında yüzde 1,5 iken, 2013 yılında bu oran yüzde 3,8’e yükseldi. Türkiye’de, 

2013 yılında 22 bin 464 çocuk yaşamını yitirdi.
219

  

23 Nisan 2015  

 Egemen Harekât Planı gerekçe gösterilerek tutuklanan Taraf muhabiri ve yazarı 
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Mehmet Baransu, tutuklu bulunduğu Metris Cezaevi’nden “Zindandan kamuoyuna” başlıklı 

yazdığı mektupta, “Askeri vesayetle, statükoyla canım pahasına mücadele ederken, asıl soru-

nu göremediğim için; ‘demokrasiyi, hukuku, adaleti, getirecekler’ diye destek verdiğim insan-

ların gerçek yüzünü fark edemediğim için tüm kamuoyundan özür dilerim” dedi.
220

 

24 Nisan 2015  

 Hanefi Avcı, yeni kitabı “Cemaat’in İflası”nda cemaatin çok sayıda operasyonel ba-

sın mensubu yetiştirdiğini, sıradan bir konu veya kurumla ilgili değil de, MİT, Emniyet ve 

Askeriye de bulunan her türlü belge dahil, en gizli kozmik bilgilerin bile derlenip toparlanıp 

bavullarla adı sanı duyulmamış bir gazeteciye teslim edildiğini, cemaatin bilgi akışı sağladığı 

gazetecilerin yıllar önce dil öğrenmek amacıyla Amerika’ya gittiklerini ve bu gazetecilerin 

Amerika’da herhangi bir üniversite ya da herhangi bir okulda eğitim faaliyetine katılmadıkla-

rını ve Gülen’in çiftliğinde kalarak hazırlandıklarını iddia etti.
221

 

25 Nisan 2015 

 CHP İzmir milletvekili adaylığı Yüksek Seçim Kurulu kararıyla düşürülen bunun 

üzerine Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuran İzmir Gazeteciler Cemiyeti eski Başkanı 

Atila Sertel hakkında AYM dosyayı esastan görüşme kararı aldı.
222

 

 İstanbul’da bir ortaokulda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 

Kutlama Töreni’nde etek boyunu kısa bulan İlçe Milli Eğitim Müdürü, önce gösteriyi iptal etti 

ardından velilerin tepkisi üzerine, etek boyu kontrolü yaparak gösteriye izin verdi.
223

 

26 Nisan 2015 

 Başbakanlık’ta bulunduğu iddia edilen dinleme cihazlarıyla ilgili TÜBİTAK hakkın-

da başlatılan soruşturmada Savcı Serdar Coşkun’un, soruşturma kapsamında talep ettiği din-

leme iznini delil olmadığı gerekçesiyle kabul etmeyen Sulh Ceza Hâkimi Seyhan Aksar Or-

kun görevden alındı.
224

 

 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında tutuklananların tahliye-

sine İstanbul 32. Asliye Ceza mahkemesince karar verildi. Bu karar üzerine İstanbul Cumhu-

riyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tahliye kararının yok hükmünde sayılması 

talebiyle İstanbul 10. Sulh Ceza Hâkimliğine başvurdu. Talebi kabul eden İstanbul 10. Sulh 

Hakimi, İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesinin tahliye kararların “yok hükmünde” olduğuna 

ve tahliye talepli dilekçelerin istenmesine karar verdi. İnfaz savcılığı tahliye kararlarını uygu-

lamadı.
225

 

 Yasadışı dinleme iddialarıyla ilgili Van Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla do-

kuz ilde başlatılan operasyon kapsamında 17 polis gözaltına alındı.
226

 

 Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, “Dünyada açlığa, eğitimsizliğe ve ölüme 

terk edilen çocukların hesabını Allah’a zor veririz. İnsanlığın ciddi bir merhamet sözleşmesi-

ne ihtiyacı var” dedi.
227

 

27 Nisan 2015 

 HSYK 2. Dairesi, Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve tutuklu polis-

lerin avukatlarının reddi hakim taleplerini kabul eden İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesi 

hakimi Metin Özçelik ile reddi hakim talebinde bulunan sanıkların tahliyesine karar veren 

İstanbul 32. Asliye Ceza Hakimi Mustafa Beşer’i açığa aldı.
228
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28 Nisan 2015  

 İstanbul Askeri Casusluk Davası’nın sanığı emekli Albay İbrahim Sezer’in evinde 

bulunduğu öne sürülen pornografik görüntülerin yer aldığı DVD ile ilgili davada beş sanık 

beraat etti.
229

 

29 Nisan 2015 

 Emniyet Genel Müdürlüğü, aralarında 440 emniyet müdürünün de bulunduğu yakla-

şık 5 bin amir, komiser ve polisin tayininin çıkarıldığını duyurdu. Tayin edilen polislerin bü-

yük bir bölümünün 17-25 Aralık operasyonlarında görev alanlar olduğu, bazılarının ise terfi 

etmelerine rağmen ataması yapılmayan ve ardından dava açanlardan oluştuğu belirtildi. Em-

niyet bünyesinde yürütülen “paralel yapı” soruşturmasında adı geçen, haklarında adli ve idari 

soruşturma yürütülen 2 bin 200 müdür, amir ve komiserin ise başka kurumlara kaydırılmasına 

karar verildi.
230

 

 17 Aralık Savcısı Celal Kara, 25 Aralık soruşturması savcısı Muammer Akkaş ve 

sulh ceza hakimi Süleyman Karaçöl hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 

hazırlanan iddianameler Bakırköy 16’ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 

Mahkeme, savunmaların alınmasından sonra son soruşturmanın açılıp açılmayacağıyla ilgili 

karar verecek. Kabul olması halinde yargı mensupları Yargıtay’da yargılanmaya başlaya-

cak.
231

 

 Zaman gazetesinde; AİHM’nin Ali Değerli ve arkadaşlarının 18 saat ile 23 saat ara-

sındaki geç tahliye edilmeleri nedeniyle Türkiye’yi tazminata mahkûm ettiği hatırlatılarak 

Hidayet Karaca ve 62 polis hakkındaki tahliye kararının dört gündür uygulanmamasının da 

benzer sonuç doğuracağı ileri sürüldü.
232

 

30 Nisan 2015 

 Freedom House, 2014 yılı basın özgürlüğü raporunda Türkiye’yi, yeniden ‘basının 

özgür olmadığı ülkeler’ arasında gösterdi. Raporda ayrıca, Türkiye basın özgülüğünde, en hız-

la gerileyen üçüncü ülke oldu ve Türkiye için “hükümetin saldırgan yeni yasal önlemler ve 

gözdağıyla muhaliflerin alanını daraltma yoluna girmesiyle medya ortamı giderek kötüleşti” 

denildi.
233

 

 4 Aralık soruşturmasında tutuklanan 75 sanık hakkında tahliye kararı verilmesiyle il-

gili olarak eski İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Mustafa Başer çıkarıldığı mah-

kemece “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını 

kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek’’ ve ‘‘silahlı örgüt üyesi olmak’’ suçla-

rından tutuklandı. Bir gün önce de eski İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Metin 

Özçelik tutuklanarak cezaevine konmuştu.
234

 

 Tutuklu bulunan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve 73 polisin 

reddi hakim talebini kabul eden 29. Asliye Ceza Hakimi Metin Özçelik ve tahliye kararı veren 

32. Asliye Ceza Hakimi Mustafa Başer’in görevden alınması kararına muhalefet şerhi koyan 

HSYK 2. Daire Üyesi Mahmut Şen, hakimlere savunma hakkının dahi verilmediğini ve ka-

rarda yürütmenin etkisinin olduğunu ve hakimler hakkında disiplin soruşturması açıldığında 

işlemin yürütmeden bağımsız gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti.
235

 

 TGC Yönetim Kurulu, bir açıklama yaparak 1 Mayıs basın görev kartının geçerlili-

ğinin kalmadığını duyurdu. TGC Yönetim Kurulu açıklamasında, “Sarı basın kartı olmayan 

gazetecilerden gelen talep üzerine meslektaşlarımızın rahat görev yapabilmesi için hazırlanan 
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kartlar meslektaşlarımıza ulaştırılmıştır. Ancak İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden son anda 

gelen bir taleple kart alan 486 meslektaşımızın bilgilerinin incelenmesi için ayrıca listelerinin 

verilmesi istenmiştir. Başlangıçta Cemiyet’te kalacağı konusunda anlaşmaya varılan listenin 

Emniyet Müdürlüğü’ne verilmesi Yönetim Kurulumuzca uygun görülmemiştir” denildi.
236

 

Olumlu Gelişmeler 

7 Nisan 2015 

 Nihat Kazanhan cinayeti soruşturmasında önce tutuklanan daha sonra hakkında ta-

kipsizlik kararı verilen polis memuru H.V.’nin “kasten adam öldürme” suçundan yargılanma-

sına karar verildi. 12 yaşındaki Kazanhan, 14 Ocak 2015 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde 

mahalledeki arkadaşlarıyla oyun oynarken polisin pompalı ateşi sonucunda kafasından vuru-

larak hayatını kaybetmişti.
237

 

 Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın yolsuzluk ve Yüce Divan oy-

lamasıyla ilgili yaptığı şikâyetle ilgili olarak Cumhuriyet Savcısı “Haber verme ve eleştiri 

hakları, ifade özgürlüğü hakkı içerisindedir” gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.
238

 

13 Nisan 2015 

 Diyarbakır’da yaşayan Hollandalı gazeteci Frederike Geerdink, sosyal medya üze-

rinde yaptığı paylaşımlardan dolayı hakkında “terör örgütü propagandası” yaptığı gerekçesiy-

le açılan davadan beraat etti.
239

 

14 Nisan 2015 

 Uluslararası Af Örgütü‘nce 7 Haziran seçimleri öncesi insan hakları ihlalleri, basın 

özgürlüğü ve kolluk güçlerinin uygulamaları karşısında yasalarla sağlanması gereken güven-

celeri önceleyen, “Bizimle misiniz” isimli bir kampanya başlatıldı. UAÖ Şubesi Kampanyalar 

ve Savunuculuk Direktörü Ruhat Sena Akşener, “Sosyal medya kullanıcılarına ifade özgürlü-

ğünü ihlal eder niteliğinde ceza davaları açılmasın, gazeteciler kovuşturmaya uğrama korkusu 

olmadan meşru mesleki faaliyetlerini yerine getirsin, ifade özgürlükleri güvence altına alınsın, 

güvenlik paketi ile yasalaşan ve keyfi gözaltılara yol açacak polis gözaltı yetkisi yasadan çıka-

rılsın” diyerek taleplerini sıraladı.
240

  

 İzmir Karabağlar’da bir kadının karakolda işkence görmesiyle ilgili savcılık mütalaa-

sını “skandal” olarak yansıtması nedeniyle yargılanan Milliyet gazetesi muhabiri Kemal Gök-

taş “suçun unsurları oluşmadığından” beraat etti.
241

 

15 Nisan 2015 

 “TÜRGEV’e Hediye Konak” haberinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 

oğlu Bilal Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla iki yıl hapis istemiyle yargılanan Cumhuriyet 

gazetesi muhabiri Canan Coşkun “suçun unsurları oluşmadığından” beraat etti.
242

 

16 Nisan 2015 

 34. İstanbul Film Festivali ‘nde gösterimi iptal edilen “Bakur” belgeseliyle gündeme 

gelen festivallere sansür olayıyla ilgili Kültür Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Nihat Gül, fes-

tivallerde gösterilecek yerli-yabancı filmlerde kayıt tescil şartı aranmayacağı ve sorumluluğun 

festival komitelerine verileceği yeni bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını söyledi. Yönetmelik 

gereği festivallerde gösterilen yabancı filmler denetimden muaf tutulurken 2006 yılında çıkan 
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bir başka yönetmeliğe göre yerli filmlere kayıt tescil belgesi şartı getirilmişti.
243

 

 Anayasa Mahkemesi, Kocaeli 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kuru-

mu’nun bir mahkuma posta yoluyla gönderilen Demokratik Modernite dergisini yasaklaması-

nı ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna karar verdi. Kararın gerekçesinde Anayasanın ifade öz-

gürlüğü, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti ile ilgili maddelerine yer veren AYM, ifade 

özgürlüğüne ilişkin sınırlamaların da sınırının olması gerektiğini söyledi.
244

 

22 Nisan 2015  

 DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen ile DİSK 

Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu’nun 1 Mayıs 2014 Emek ve Dayanışma Günü’nde, halkı 

kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırttıkları iddiasıyla yargılanıp beraat ettikleri 

davada gerekçeli karar açıklandı. Mahkeme kararda, 1 Mayıs’ın kanunda istisna olan toplantı 

ve gösteriler arasında kabul edilmesi gerektiğini ifade etti.
245

 

26 Nisan 2015 

 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarının ardından başlatılan operasyonlar 

kapsamında tutuklanan 75 polis ve Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca hakkın-

da İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi tahliye kararı verdi, ancak karar uygulanmadı ve ha-

kim açığa alınıp, tutuklandı.
246

 

 Taraf gazetesince, sekiz ay önce AKP’li bakanlara ve milletvekillerine ayar veren, 

ağır eleştirilerde bulunan Esat Ç. isimli sahte hesapla ilgili olarak savcılıklara çok sayıda şi-

kayet dilekçesi verildiği, bu şikayetler üzerine yapılan soruşturmalarda Esat Ç. hesabının 

AKP Gençlik Kolları’na kayıtlı E.B.U. isimli bir şahıs tarafından kullanıldığının tespit edildi-

ği haberleştirdi. Haberde açık isim belirtilmemesine rağmen, İstanbul’da ikamet eden Esat 

Burak Uzundere isimli şahıs, haber ile “özel hayatın gizliliği ilkesinin” ihlal edildiğini öne 

sürerek Taraf gazetesi hakkında suç duyurusunda bulundu. Mahkeme, iddia edilen özel haya-

tın gizliliğine ihlal ile hakaret suçlarının da oluşmadığını belirterek hapis istemiyle yargılanan 

Taraf yöneticileri ve haberi hazırlayan muhabirin beraatine karar verdi.
247

 

28 Nisan 2015 

 Cem Yılmaz hakkında Pek Yakında filminde “uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanı-

mına özendirme” suçundan yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Yılmaz ifade-

sinde, “Filmimde kesinlikle sigaranın reklam ve tanıtımını yapmadım. Görülen sigara sahne-

leri hayatın doğal akışına uygun bir şekilde resmedilmiştir. Üzerime atılı suçlamayı kabul et-

miyorum” demişti.
248

 

 Samsun’a 2014 yılında gelen Başbakan Ahmet Davutoğlu’na astıkları pankartla ha-

karet ettikleri iddiasıyla tutuksuz yargılanan Alper Kaan Y., Elif G. ve Mert Deniz Ö., beraat 

etti.
249

 

 Doğadan Çay’ın “Kadınlar Ne İster” temalı “Kadınların filmlerdeki gibi bir aşk, to-

puğu kırılmayan ayakkabı, çikolata, kilo aldırmayan pasta, çiçek, mükemmel erkek, çanta” 

istediğine vurgu yapılan yeşil çay reklamı, sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine gelen tep-

kiler ve başlatılan internet üzerinden açılan imza kampanyaları üzerine yayından kaldırıldı. 

Özellikle kadınların tepkisini çeken reklamda kadının toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin bek-

lentileri “küçümseyici” bir dille aktarılıyor ve kadınların “34 beden olmak, selülitin moda ol-

ması, kendi kendine park eden araba” gibi taleplerinin bulunduğu gibi ifadeler yer alıyordu.
250
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29 Nisan 2015 

 Adalet Bakanlığı’nda girdiği hâkimlik mülakat sınavında yaşanan tartışma sonrasın-

da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret iddiasıyla tutuklanan Umut Kılıç tahliye edil-

di.
251

 

 İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu tarafından açılan, 8 Temmuz 2013’te Taksim 

Gezi Parkı’nda meydana gelen olaylarda gözaltına alınan Mimarlar Odası Çevre Etki Değer-

lendirme Kurulu 2. Başkanı Mücella Yapıcı ve İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Ali Çer-

kezoğlu’nun da aralarında bulunduğu 26 kişinin yargılandığı davada mahkeme tüm sanıkların 

beraatına karar verdi.
252

 

 

Değerlendirme 

Akreditasyon uygulaması genişleyerek devam etmektedir. Hunharca katledilen bir sav-

cının cenaze töreninde, Cumhurbaşkanlığında, bakanlıklarda, veya bir firmanın ticari sunu-

munda basının bir kısmının dışlanması, ötekileştirilmesi ve ayrımcılık uygulanması demokra-

siyle, özgürlüklerle bağdaşmayan bir insanlık suçudur. Gazeteciler haberden men edilemezler. 

Başbakan emriyle Hürriyet, Sözcü, Cumhuriyet ile Taraf gazeteleri, Doğan Haber Ajansı, Ci-

han Haber Ajansı ve İMC TV makamında katledilen savcı Mehmet Selim Kiraz için düzenle-

nen törene alınmamaları “akreditasyon” adı altında sansürün geldiği boyutu sergiledi. Medya 

kuruluşlarının şiddet görüntülerini ve insani duyguların istismar edilmesi sahnelerini yayın-

lamaları eleştirilecek ve hatta kınanabilecek bir davranış olsa bile bizzat başbakanca basının 

“haberden men” edilmesi ve bu sayede Anayasal güvence altındaki halkın bilgiye erişme hak-

kının ihlal edilmesi kabul edilebilir değildir.
253

 

Basın örgütlerinin sıklıkla vurguladığı gibi başta terörle mücadeleyle ilgili mevzuat ol-

mak üzere birçok yasada basın özgürlüğünü ciddi şekilde kısıtlayan, Türk medyasının haber 

toplama ve halkı bilgilendirme görevini yerine getirmesini engelleyen maddeler yer almakta-

dır. Çağlayan baskını ve savcı Kiraz’ın hunharca katledilmesi haberini veriş şekillerinden do-

layı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bugün, Cumhuriyet, Posta, Hürriyet, Sözcü, 

Ortadoğu ve Milli Gazete hakkında “terör örgütü propagandası yaptıkları” iddiasıyla soruş-

turma başlatılması sadece medyanın acı gerçeğine bir kez daha ayna tutmuştur.
254

  

Çağlayan saldırısıyla ilgili tartışmalı görüntülerin yayınlandığı sosyal medya platform-

larına getirilen kısa süreli erişim yasağı ve gerek yazılı gerekse görsel medyada bu görüntüleri 

yayınlayanlara karşı geliştirilen ötekileştirme ve nefret söylemi sıkıntılı bir durumdur. İktida-

rın “Savcının fotoğrafının basılması sorumsuzluk örneğidir. Bu basın özgürlüğüyle ilgili değil 

insanlık onuruyla ilgili bir meseledir” eleştirisi medya tarafından değerlendirilmeli, tartışılma-

lıdır. Ancak 1925’te “Basın hürriyetinden doğan mahzurların giderilme vasıtası, yine basın 

hürriyetidir,” Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e ait sözün gerçek bir 

çözüm olduğu unutulmamalıdır.  

Ulusal en önemli sorunların önde geleni olarak görülen Kürt sorununu irdeleyen “Ba-

kur” (Kuzey) filminin İstanbul Film Festivali’nde sansürlenip gösteriminin engellenmesi; aynı 

şekilde gençlik festivalinde gösterilecek bir başka filme üniversite yönetimince önce izin ve-

rilmesi sonra sansürlenmesi, ülke üzerinde giderek kalınlaşan sansür örtüsünün koyu bir res-

midir.
255

 İçeriklerine bakılmaksızın üniversitelerde film ve tiyatro eserlerinin sansüre uğrama-

larını demokrasiyle, özgür düşünceyle bağdaşmaz. Film festivallerinde filmlerin sunulabilme-

si için Kültür Bakanlığı’ndan “kayıt tescil şartı” gerekmesinin Nisan ayı boyunca da çok ciddi 
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sorunlar doğurduğu görülmüştür. Sanatın tartışmalı konulara da değinmesi toplumsal ilerleme 

için bir gerekliliktir. Terör bahanesiyle sansür kabul edilemeyeceği gibi, sanat adına da olsa 

teröre destek verilmesi makbul görülemez. Terör de her türlü demokratik değerin, özgürlük 

ortamının ve özgür düşüncenin düşmanıdır. 

Gazetecinin basın kartının işlevsiz bırakılması, habere ulaşmasının engellenmesi veya 

habere ulaşımın “seçilen” medya mensuplarına verilen bir imtiyaz olarak sunulması kabul 

edilemez. Böyle bir anlayışın demokratik yönetimin en temel dayanaklarından bilgi edinme, 

bilgiye serbest ulaşma ve basın özgürlüğü yoluyla bilinçli tercih yapabilme haklarının açık 

ihlali olduğu aşikardır. Akreditasyon adı altında bir süredir medyanın bir bölümüne yönelik 

uygulanan Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, bakanlıklar ve tüm devlet kurumlarına giriş ve 

haber takip etme yasağı yaygınlaşarak devam etmektedir. Sansürün yeni bir türü olan akredi-

tasyon uygulamasına demokrasinin en kutsal kurumlarından olan yasama organında da gö-

rülmeye başlanması üzücüdür. TBMM Başkanlık Divanı’nın TBMM Basın ve Yayın Men-

suplarının Çalışmaları Hakkındaki Yönetmelik’te “redaksiyon” adı altında Parlamento muha-

birliği kartı iptal edilen muhabirlerin sarı basın kartı ile dahi Meclis yerleşkesine giriş yasağı 

getirmesi endişe verici bir durumdur.
256

 Böyle bir gelişme “cezaların düzeltici olması” ilke-

siyle de çelişirken, gazeteciye basın kartıyla bile habere ulaşım izni vermeyerek adeta idam 

cezası uygulanmaktadır.  

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nda 13 medya kuruluşuna akreditasyon engeli uygu-

lanması
257

 bu yeni tip sansür uygulamasının Cumhurbaşkanının eşinin katılacağı özel şirket 

toplantılarına, başbakanın katılacağı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği etkinliklerine kadar 

uzanması, “istenmeyen” muhabirlerin habere ulaşmalarının engellenip, bir örnekte görüldüğü 

gibi yaka paça toplantıdan çıkartılması ise dönemin acı bir fotoğrafı olarak hatırlanacaktır. 

Sosyal medya özgürlüğüne en net örnek ise 1 Temmuz 2014 ile 31 Aralık 2014 döne-

mini kapsayan şeffaflık raporunda, bu dönemde Türkiye’den sosyal içerik sağlayıcılarına 328 

içerik kaldırma ve engelleme talebinde bulunulduğunun açıklanması oldu. 

Yılın ilk çeyreğiyle ilgili bir rapora göre Ocak-Mart 2015 döneminde 23 gazeteci ve do-

kuz dağıtımcı tutuklandı, bir gazete yazarı öldürüldü ve 10 gazeteci saldırıya uğradı. Ayrıca, 

dört gazete tehdit edilirken iki gazetecinin evinde arama yapıldı. Yedi gazeteci ve bir sosyal 

medya aktörü gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı veya ailesine “hakaret”ten üç gazeteci ve iki 

çizer mahkum oldu. 49 haber, 312 Twitter mesajı, üç haber sitesi, iki gazeteci, iki film, bir 

kitap, iki köşe yazısı ve bir resim sansüre uğradı”. AİHM, Türkiye’yi ikisi gazeteci 18 kişiye 

toplam 22 bin 983 avro tazminat ödemeye mahkum etti. RTÜK ise Radyo ve TV’lere toplam 

5.480.245 TL idari para cezası verdi.
258

  

Ötekileştirme, ayrıştırma, hedef gösterme, tetikçilik uzun süredir ülke gerçeği oldu. Hü-

kümetin, veya Ankara’da ve son zamanlarda İzmir’de belediyelerin gazetecilere yönelik bu 

kabul edilemez davranışlarının gazetecilerce gazetecilere karşı geliştirilmesi ise meslek adına 

utanç vericidir. Bir saldırının detayları belli olmadan, doğrulanmadan “terör saldırısı” diye 

tanımlamadığı için bir gazetecinin bazı medya kuruluşlarınca adeta hedef gösterilmesi düşün-

dürücüdür.
 259

 

Talimatla manşet atılması veya talimatla aynı günde aynı başlık ve içerikle bir düzine-

den fazla yazarın birçok yayın organında haber ve yorum kaleme almaları sıradanlaşmışken 

bazı televizyonlara seçim döneminde başbakanın öne çıkarılmaması yolunda talimat verildiği 

iddiası gerek basın özgürlüğü gerekse adil seçim ilkesi açısından ciddiye alınmalıdır.
260
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Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun seçim beyannamesinde son zamanlarda etkin bir şekil-

de uygulanarak hak ihlallerinin sonlandırılmasında önemli bir mekanizma haline gelen Ana-

yasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkını “kaldırılabileceği” sinyalini vermesi endişe ile 

karşılandı. 

TRT’nin ana muhalefet partisinin eleştirdiği “Milletçe alkışlıyoruz” temalı reklam fil-

mini, iktidardaki “AKP’yi eleştirdiği gerekçesiyle yayınlamama kararı alması, resmi devlet 

televizyonunun “tarafsızlık” içinde olma gereği ve “adaletli seçim” ilkeleri açısından problem 

yarattığı açıktır.
261

 

Nisan ayında da cumhurbaşkanı ve ailesine hakaret iddiasıyla adli takibat uygulamaları, 

yargılamalar ve mahkumiyetler devam etti. 17 yaşındaki Konya’lı lise öğrencisi A.E.K.’ye 

“kaçak, sarayın kaçak” sloganı dolayısıyla “Cumhurbaşkanı’na hakaret”ten dört yıla kadar 

hapis istemiyle dava açılması hakaret davalarının geldiği boyutu sergiledi.
262

 Sosyal medyada 

beğendiği bir mesajı paylaşan gazeteci Yaşar Elma’nın bir yıla mahkum olması ibretlik bir 

durum oldu.
263

 Aynı şekilde iktidarca “paralel yapı” olarak suçlanan Fethullah Gülen cemaa-

tine veya Hizmet Hareketine yönelik kampanya da devam etti. Samanyolu Yayın Grubu Baş-

kanı Hidayet Karaca’nın tutukluluğu devam ederken, “paralelci” oldukları iddia edilen yargı 

mensupları ve emniyet görevlilerine yönelik operasyonlar ile 1 Mayıs gösterilerine yönelik 

emniyet güçlerinin aşırı şiddet kullanımı seçim arifesindeki Türkiye’de gerginliğin ve kutup-

laşmanın artmasına sebep gelişmelerden bazıları oldu. 

Dinin kutsallarına hakaret elbette ifade özgürlüğü sınırları içerisinde görülemez. Dini 

değerler aşağılanamaz. Ancak dini duyarlılıklar bahane edilerek sansür uygulanması, gazete-

ciler aleyhine 4-5 yıla varan hapis cezası talep edilmesi de aynı zamanda kabul edilemez bir 

durumdur.
264
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