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  Düşünce ve İfade Özgürlüğünün Korunması ve 
Geliştirilmesine ilişkin Özel Raportörün Türkiye 
Ziyaretine İlişkin Raporu* 

Sekretaryanın Notu 
 

Özel raportör hükümetin daveti üzerine 14-18 Kasım 2016 tarihleri arasında 

Türkiye’ye resmi bir ziyarette bulunmuştur. Ziyaret Temmuz ayında gerçekleşen ve iki 

yüzden fazla kişinin ölümüne sebebiyet veren ve bütün halkın karşı çıktığı darbe 

teşebbüsünden sadece birkaç ay sonra gerçekleşmiştir. Darbe teşebbüsünün ardından hükümet 

olağanüstü hal ilan etmiş, Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi ve Avrupa İnsan 

Hakları Sözleşmesindeki yükümlülüklerinde azaltmaya gittiğini bildirmiş ve darbe 

teşebbüsüne sebep olan güvenlik tehditlerini bertaraf etmeye yönelik olduğu ifade edilen bir 

dizi Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkarılmıştır. Bu KHK’lar, terörle mücadele yasası 

ile cumhurbaşkanını ve diğer resmi görevlileri eleştirmeyi yasaklayan düzenlemeler nedeniyle 

ifade özgürlüğü üzerinde zaten mevcut olan kısıtlamaları daha da yoğunlaştırmıştır. Darbe 

teşebbüsü öncesinde mevcut düzenlemeler ve sonrasında çıkarılan KHK’larla yetkililere; 

basın, yazarlar, üniversiteler, hukukçular, kamu görevlileri, insan hakları savunucuları ve daha 

pek çokları aleyhine oldukça geniş ve neredeyse denetimsiz tedbirler alma yetkileri 

tanınmıştır. Bu düzenleme ve uygulamalar yoluyla Türkiye’de, ifade özgürlüğü için modern 

tarihindeki en kötüsü değilse de son birkaç on yıl içinde görülen en kötü ortamlardan birisi 

oluşturulmuştur.  

Bu resmi görev, Özel Raportöre, Ankara’da hükümet yetkililerinin yanı sıra Ankara ve 

İstanbul’da bu kısıtlamalara maruz kalan gazetecileri, aktivistleri, yazarları, sanatçıları, 

hukukçuları, hapsedilmiş kişileri ve diğerlerini dinleme fırsatı sunmuştur. Bu ziyarete ve 

                                                           
* Bu rapor en son gelişmeleri yansıtması amacıyla öngörülen tarihten sonra sunulmuştur.  
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yürürlükteki hukuki ve siyasi çerçevenin değerlendirmesine dayalı olarak Özel Raportör, 

uluslararası yükümlülüklerine uygun hareket etmesi için Hükümetin bu krizi geri döndürmek 

ve ülkeyi tekrar demokratik bir yola sokmak için en öncelikle bir dizi adım atması gerektiği 

sonucuna ulaşmıştır. Özel Raportör, en üst insani öncelik ve acil bir tedbir olarak Hükümeti, 

son yıllarda ifade özgürlüğünü kullandıkları için tutuklananların tamamını serbest bırakmaya 

davet etmektedir.  
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I. Giriş 
 
1. İnsan Hakları Konseyinin 25/2 sayılı kararı uyarınca düşünce ve ifade 

özgürlüğünün korunması ve geliştirilmesine ilişkin özel raportör 14-18 Kasım 

2016 tarihleri arasında Türkiye’ye resmi bir ziyarette bulunmuştur. Bu 

ziyaretin amacı ülkede ifade özgürlüğünün durumuna ilişkin bilgi almak ve 

diyalogda bulunmak, Hükümete ve diğer paydaşlara tavsiyelerde bulunmaktır. 

Hükümetin beş gün ile sınırlandırdığı bu ziyaret sırasında Özel Raportör 

Ankara ve İstanbul’da temaslarda bulunmuştur.  

2. Özel Raportör, daveti ve özellikle hükümet yetkilileriyle toplantılar 

gerçekleştirilmesindeki işbirliği dolayısıyla Hükümete minnettardır. Özel 

Raportör, Dışişleri, Adalet ve İçişleri bakanlıkları, savcılılıklar, TBMM İnsan 

Hakları İnceleme Komisyonu, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay’da 

üst düzey temaslarda bulunmuştur. 

3. Özel Raportör, gazeteciler, yazarlar, sanatçılar, hukukçular, akademisyenler, 

siyasetçiler ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle görüşmelerde bulunmuştur. 

Adalet Bakanlığı, Özel Raportörün Cumhuriyet gazetesi ile ilişkili olarak 

İstanbul Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan beş kişiyi – Hakan Karasinir, 

Bülent Utku, Güray Tekin Öz, Mustafa Kemal Güngör ve Önder Çelik – ve 

İstanbul Bakırköy Kadın cezaevinde tutuklu bulunan yazar ve aktivist Necmiye 

Alpay’ı ziyaretine izin vermiştir. Gazeteci ve yazarlar Aslı Erdoğan, Ahmet 

Altan, Mehmet Altan, Kadri Gürsel, Murat Sabuncu, Turhan Günay, 

karikatürist Musa Kart ve yargıç Aydın Sefa Akay’ı ziyaret talebini ise 

Bakanlık reddetmiştir.  

4. Özel Raportör, BM Ülke Ekibi temsilcileri ve diplomatik görevlilerle 

görüşmüştür ve BM Mukim Koordinatörü ve Ankara’daki görevlilere ziyaret 

sürecindeki destekleri dolayısıyla teşekkür eder. 

5. Üst düzey görevliler, ülkenin ifade özgürlüğüne bağlılığını güçlendirmek için 

uluslararası tavsiyeleri dikkate aldıklarını vurgulamışlardır. Bu görevliler 

Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı özel tehditler dolayısıyla yaşamı, kamu 

düzenini ve ulusal güvenliği korumak amacıyla olağanüstü tedbirler alması 

gerektiğinin üzerinde durmuşlardır. Yetkililer, OHAL KHK’ları ile alınan 
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tedbirlerin bu tehditlerle, özellikle Hükümetin Fethullahçı Terör Örgütü 

(FETÖ) olarak nitelendirdiği Gülen hareketi ve (Hükümetin ABD ve AB 

tarafından terör listesine alındığını vurguladığı Kürdistan İşçi Partisi) PKK ile 

mücadele etmek için gerekli olduğu görüşünün altını çizmişlerdir. Hükümetin 

bu konudaki yaklaşımı, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Yüksek Komiserinin bu 

yılın Şubat ayında bu rapordakine benzer kaygıları dile getirmesi üzerine 

yapılan yorumlar ile paralellik göstermektedir1.  

6. Özel Raportör, bu tehditleri anlamakta ve 15 Temmuz 2016 darbe 

teşebbüsünün ve son yıllarda meydana gelen terör olaylarının kurbanlarının 

acısını paylaşmaktadır. 181’i sivil, 249 kişinin ölümüne yol açan ve Fethullah 

Gülen ve hareketinin sorumlu olduğu iddia edilen darbe teşebbüsü, Türkiye’de 

ve uluslararası alanda yaygın ve uygun bir şekilde kınanmıştır. Kürt gruplarla 

barış görüşmelerinin sona ermesi, Hükümetin daha önce uyguladığı 

politikalardan tamamen farklı bir pozisyon almasına neden olurken, Suriye 

savaşı Türkiye’ye büyük bir mali yük getiren mülteci akınına neden olmuştur.  

7. Bunlar çok ciddi sorunlardır. Ne var ki, Özel Raportörün ziyaretinde tespit 

ettiği gibi, sansür yasaları ve politikaları ile cezalandırmalar, tüm toplumda 

demokratik bir yaşam için temel olan her alanda –medya, eğitim kurumları, 

yargı ve savunma, devlet bürokrasisi, siyasi alan ve dijital çağın geniş sanal 

ortamı – görüş ve ifadelerin bastırılması işlevini görmektedir. Bu 

sınırlamaların ulusal güvenlik, kamu düzeni veya başkalarının hak ve 

itibarlarının korunması gibi meşru amaçları gerçekleştirmek için gerekli olduğu 

konusunda çok az kanıt olmasına rağmen bunlar gerçekleştirilmektedir. 

Hukuki ve kurumsal baskılar, Nisan 2017’de kabul edilen Anayasa 

değişiklikleri ile noktalanan yürütmenin giderek artan kontrol ve hâkimiyeti ile 

birleşince, düşünce ve ifade özgürlüğünün kullanılması için gerekli temelleri 

sarsmaktadır. Kısacası, ziyaret sivil toplum alanının Türkiye’nin demokrasiden 

hızla uzaklaştığına işaret edecek şekilde daraldığını ve bunu tersine çevirmek 

için acilen harekete geçilmesi gerektiğini ortaya koymuştur.  

 

                                                           
1 Komiser Muiznieks’in 15 Şubat 2017 tarihli İfade ve Medya Özgürlüğü Memorandumuna ilişkin Türkiye’nin 
Gözlemleri. Ayrıca bkz. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils Muiznieks, Türkiye’de İfade ve Medya 
Özgürlüğü Memorandumu, 15 Şubat 2017. 
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II. Uluslararası Hukuki Standartlar 
 
8. Türkiye tarafından 23 Eylül 2003 tarihinde onaylanan Medeni ve Siyasi Haklar 

Uluslararası Sözleşmesi’nin (MSHUS) 19(1). Maddesi herkesin herhangi bir 

müdahaleye maruz kalmaksızın görüş sahibi olmasını güvence altına alır. 

Madde 19(2), herkesin ülke hudutlarıyla sınırlanmaksızın herhangi bir 

vasıtayla her türlü bilgi ve düşünceyi arama, edinme ve ulaştırma özgürlüğünü 

korur. Madde 19(3)’e göre, bu hakka yapılacak herhangi bir sınırlamanın 

kanunla öngörülmüş ve başkalarının hak ve itibarlarının, ulusal güvenliğin, 

kamu düzeninin ya da kamu sağlığının veya kamu ahlakının korunması 

amaçları için gerekli ve ölçülü olması gerekir. 20. madde şiddete, düşmanlığa 

ve ayrımcılığa teşvik eden her türlü ulusal, dinsel ve ırksal nefreti savunmayı 

yasaklamak için çağrı yapar. Türkiye aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi (AİHS) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatları ile 

bağlıdır ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) üyesidir.  

9.  MSHUS’nin 4. maddesi, ilan edilmiş olağanüstü hallerde ve yalnızca durumun 

kesinlikle gerektirdiği ölçüde Madde 19(2)’deki yükümlülüklerde azaltmaya 

gitmeye izin vermektedir. İfade özgürlüğü hakkı olağan koşullarda ya da 

olağanüstü hal durumlarında yükümlülük azaltmaya tabi değildir (Bkz. Genel 

Yorum 34, para.5). İnsan Hakları Komitesi, MSHUS hükümlerinden 

yükümlülük azaltmanın “istisnai ve geçici” nitelikte olması gerektiğine 

hükmetmiştir (Genel Yorum 29). 

10. Hükümet yetkilileri Özel Raportöre, Türkiye’nin uluslararası ve bölgesel insan 

hakları hukukuna ve AİHM’in denetim yetkisine bağlı olduğunu ifade 

etmişlerdir. Yargı mensupları ve savcılık AİHS’in ve AİHM içtihadının 

merkezi rolüne vurgu yapmışlardır. Ancak, mahkemelerin ve savcıların 

mevzuatı, yorumun Avrupa içtihadı ile uyumlu hale getirilmesini amaçlayan 

Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarını tam aksi yönde yorumladığı bazı 

davalar Özel Raportörün dikkatine sunulmuştur.  
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III. Ulusal Yasal Çerçeve  
 
11. Anayasa fikir ve ifade özgürlüğünü güvence altına alır ve sınırlamalar ve 

istisnalar için bir çerçeve sunar. Özel Raportör aşağıda tanımlanan kanun ve 

uygulamaların, bütün olarak Türkiye’de düşünce ve ifade özgürlüğüne yönelik 

ciddi müdahalelere dayanak oluşturduğuna inanmaktadır.  

 
A. Anayasa 

 
12. 1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, bazı problemli sınırlamalara izin 

vermekle birlikte, düşünce ve ifade özgürlüğünü güvence altına almaktadır. 25. 

madde, düşünce özgürlüğünü güvence altına alırken, 26. madde, herkesin 

“düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına ya da 

toplu olarak yayma hakkını” korumaktadır. “Bu hürriyet resmi makamların 

müdahalesi olmaksızın, haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de 

kapsar.” 3 Ekim 2001 tarihli ve 4709 sayılı Kanunla değiştirilmiş 26. madde şu 

sınırlamalara izin vermektedir: 
“… millî güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, Cumhuriyetin temel 
nitelikleri ve Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, 
suçların önlenmesi, suçluların cezalandırılması, Devlet sırrı olarak usulünce 
belirtilmiş bilgilerin açıklanmaması, başkalarının şöhret veya haklarının, özel 
ve aile hayatlarının yahut kanunun öngördüğü meslek sırlarının korunması 
veya yargılama görevinin gereğine uygun olarak yerine getirilmesi 
amaçlarıyla sınırlanabilir.” 

13. Anayasanın 28 ve 29. maddeleri basın özgürlüğünü güvence altına almıştır. 

Bununla birlikte basın özgürlüğünün bazı nedenlerle sınırlanmasına olanak 

tanınmıştır: “Devletin iç ve dış güvenliğini, ülkesi ve milletiyle bölünmez 

bütünlüğünü tehdit eden veya suç işlemeye ya da ayaklanma veya isyana teşvik 

eder nitelikte olan veya Devlete ait gizli bilgilere ilişkin bulunan her türlü 

haber veya yazıyı yazanlar veya bastıranlar veya aynı amaçla basanlar, 

başkasına verenler bu suçlara ait kanun hükümleri uyarınca sorumlu olurlar.” 

28. maddenin (6), (7) ve (8). fıkraları ile 29. maddede yayınların durdurulması 

ve el konulmasının koşulları düzenlenmiştir.  

 
B.Mevzuat  

 
14.  Terörle mücadele: Anayasal güvenceler Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi 

Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu ile sınırlandırılmaktadır. 3713 sayılı 
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Terörle Mücadele Kanunu’nun bazı hükümlerinde terör örgütüne üyelik ve 

terör propagandası yasaklanmış ancak bazı temel kavramlar tanımlanmamıştır. 

Kanun hangi fiillerin terör olarak nitelendirileceğini tanımlamamıştır fakat şu 

hükmü içermektedir:  
“(Terör) cebir ve şiddet kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit 
yöntemlerinden biriyle, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasî, 
hukukî, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, Devletin ülkesi ve milletiyle 
bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye 
düşürmek, Devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel 
hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya 
genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından 
girişilecek her türlü suç teşkil eden eylemlerdir.”2 

15. Kanunun 7(2) maddesi “terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren 

yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı 

teşvik edecek şekilde propagandasını yapan” kişilerin bir yıldan beş yıla kadar 

hapis cezası ile cezalandırılmasını öngörmektedir. Ayrıca hükümde bu suçun 

basın ve yayın yolu ile işlenmesi hâlinde, verilecek cezanın yarı oranında 

artırılması öngörülmüştür.  

16.  Türk Ceza Kanunu’nda suç örgütüne üyelik yaptırıma tabi tutulmuştur. Suç 

örgütüne mensubiyet “bir suç örgütünü kuran, yöneten veya örgüte katılan” 

kişileri de kapsar3. TCK m. 220(8) “(terör) örgütünün cebir, şiddet veya tehdit 

içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere 

başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan” kişilerin bir yıldan üç 

yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını öngörmektedir. Maddede bu 

suçun basın yayın organları yoluyla işlenmesi halinde cezanın yarı oranında 

artırılması öngörülmüştür. 

17. Hükümetin terör tehditlerine karşı koruma yönünde hayati bir ödevi vardır, 

ancak uluslararası hukuk terörle mücadelede insan haklarına saygı 

gösterilmesini emreder.4 Bu ikili görevi yerine getirebilmek için, suç teşkil 

eden fiillerin dar olarak tanımlanması ve gereklilik ve ölçülülük ilkeleri sıkı bir 

şekilde gözetilerek uygulanması gerekir. Buna rağmen, Türk yasalarındaki 

terörle mücadele ve ulusal güvenliğe ilişkin hükümler, yeterli yargısal 

denetimin olmadığı öznel yorumlara olanak tanıyan oldukça geniş ve muğlâk 

dil yoluyla ifade özgürlüğünü kısıtlamak için kullanılmaktadır.  

                                                           
2 Terörle Mücadele Kanunu m. 1(1). 
3 TCK m.6. 
4 A/RES/57/219; CCPR/C/21/Rev.1/Add.11; S/RES/456; A/HRC/6/17. 
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18. Hakaret ve aşağılama: Ceza hukuku ve özel hukuk, kamu otoritelerine yönelik 

olanı dâhil hakareti yasaklamaktadır. Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesinde 

hakaret suç olarak düzenlenmiştir. Üçüncü fıkrada hakaretin “kamu görevlisine 

görevinden dolayı” ya da dini inançlar dâhil, inançlara karşı yapılması halinde 

cezanın alt sınırının bir yıldan az olamayacağı öngörülmüştür. Ceza 

Kanunu’nun Üçüncü Bölümünde, cumhurbaşkanına, ulusal marşa, bayrağa, 

devletin kurum ve organlarına hakaret suç olarak düzenlenmiş ve bu suçun 

aleni olarak işlenmesi halinde verilecek cezanın altıda bir oranında artırılması 

öngörülmüştür. 299. madde, cumhurbaşkanına hakareti düzenlemekte ve bir 

yıldan dört yıla kadar hapis cezası öngörmektedir. Dava açılabilmesi için 

Adalet Bakanının izni gerekmekle birlikte, cumhurbaşkanı dâhil üst düzey 

görevliler, hakaret nedeniyle gazeteciler, sanatçılar ve akademisyenler aleyhine 

ceza davası açmaktadırlar. Raporlar, Adalet Bakanının cumhurbaşkanına 

hakaret nedeniyle iki bin civarında dava açılmasına izin verdiğini 

göstermektedir.5  

19. Gözetleme: 6532 sayılı Kanun (2014), Milli İstihbarat Teşkilatına (MİT) 

mahkeme kararı olmaksızın kişisel verilere erişim yetkisi tanımıştır.6 3. 

maddeye göre MİT, kamu kurumları, finansal kurumlar ve resmi ya da gayri 

resmi kuruluşlardan bilgi, belge ve veri toplama yetkisine sahiptir. Tüm kurum 

ve kuruluşlar MİT’in kendi verilerine ve arşivlerine ulaşma taleplerine uymak 

zorundadırlar. 7. madde MİT hakkında bilgi toplamayı ve yayınlamayı ağır 

cezalara tabi tutmuştur. Buna göre MİT hakkındaki bilgi ve belgelerin 

dağıtılması, üç yıldan dokuz yıla kadar hapis cezasını gerektirmektedir. 6. 

maddeye göre, Cumhuriyet savcıları MİT’in faaliyetleri ile ilgili şikâyet 

almaları halinde MİT Müsteşarını bilgilendirmek zorundadırlar. Bu durumda 

Müsteşar soruşturmayı engelleyebilir. 

20. İnternet: 5651 sayılı İnternet Kanunu hükümete internet içeriğine ve 

telekomünikasyon ağlarına erişimi engelleme yetkisi vermektedir. 2015 yılı 

Mart ayında yapılan değişiklikle Kanuna eklenen 8(A) maddesi 

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına (TIB) mahkeme kararı olmaksızın 
                                                           
5 Türkiye mevzuatı ve ifade özgürlüğüne ilişkin genel bir bakış açısı için bkz. Yaman Akdeniz ve Kerem 
Altıparmak, Silencing Effect on Dissent and Freedom of Expression in Turkey, in Journalism at Risk: Threats, 
Challenges and Perspectives, Council of Europe Publishing 2015, 
6 Universal Periodic Review: Turkey (2015), Joint Submission of Freedom of Expression Organizations, 
https://uprdoc.ohchr.org/uprweb/downloadfile.aspx?filename=1390&file=EnglishTranslation 

https://uprdoc.ohchr.org/uprweb/downloadfile.aspx?filename=1390&file=EnglishTranslation
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muğlâk gerekçelerle web sitelerine erişimi engelleme yetkisi tanınmıştır. 8. 

maddeye göre, intihara teşvik ve özendirme, çocuğun cinsel istismarı, 

uyuşturucu temini, sağlığa zararlı maddelerin temini, müstehcenlik, kumar ve 

Atatürk aleyhine işlenen suçlara ilişkin yeterli şüphenin bulunması halinde 

mahkemece veya TİB tarafından erişim engelleme kararı verilebilir. İnternet 

Kanunu, ayrıca hükümete ağ hizmetlerine erişimi sınırlama yetkisi veren 

düzenlemeler içermektedir. Dört madde web sitelerine ve iletilere erişimi 

engelleme yetkisi tanımaktadır: 8. madde (çocukların zararlı içerikten 

korunması); 8(A) maddesi (ulusal güvenlik, kamu düzeni, yaşamın ve 

mülkiyetin korunması, kamu sağlığının korunması ve suç işlenmesinin 

engellenmesi); 9. madde (bireysel hakların ihlali); 9(A) maddesi (bireylerin 

özel hayatına müdahale). 

21. İnternet Kanunu’nun 10. maddesi, internetin izlenmesi ve idari erişim 

engelleme ya da belli web sitelerine erişimi sınırlandırma kararları konusunda 

geniş yetkiler tanımaktadır. 2015 yılı itibariyle hükümet ilgili mahkeme 

kararlarıyla birlikte toplamda 110.000 web sitesine ve 16.500’den fazla 

URL’ye erişimi engellemiştir.7 671 sayılı OHAL KHK’sına göre erişime 

engelleme ve filtreleme kararlarını Bilgi ve İletişim Teknolojileri 

Başkanlığının (BTK) uygulaması öngörülmüştür. Başbakanlık, erişime 

engelleme talebini BTK’ya iletecek, BTK da bu talebi 24 saat içinde Sulh Ceza 

Hâkimliğinin onayına sunacaktır. Eğer Sulh Ceza Hâkimi talebi 48 saat içinde 

kabul ederse tüm servis sağlayıcılar bu karara uymak zorundadır, aksi halde 

karar kendiliğinden yürürlükten kalkar. Mahkeme kararları aleyhine başvuru 

imkânı bulunmamaktadır. 11 Nisan 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 

İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmeliğe göre, internet 

toplu kullanım sağlayıcılarının suç teşkil eden içerikleri tespit etmek için 

kapsamlı filtreler uygulaması ve kullanıcıların erişim detaylarını ve verileri iki 

yıl boyunca saklaması ve kamusal alanlardaki kullanıcıların kimliğini tespit 

etmek için sistemler geliştirmesi gerekmektedir.8 Filtreleme için uygulanacak 

ölçütler kamuoyuna açıklanmamıştır ve hükümet nelerin filtrelendiğine ilişkin 

                                                           
7 Bkz. Swiss Institute of Comparative Law, Comparative Study on Blocking, Filtering and Take-Down of Illegal 
Internet Content, 20 Aralık 2015, 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806554
bf 
8 Yönetmeliğe şu adresten ulaşılabilir: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170411-3.htm  

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806554bf
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806554bf
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170411-3.htm
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herhangi bir liste de yayınlamamaktadır. 671 sayılı KHK, 5809 sayılı 

Elektronik Haberleşme Kanunu’nda değişiklik yaparak hükümete “ulusal 

güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, kamu sağlığı ve kamu 

ahlakının korunması veya hak ve özgürlüklerin korunması” amacıyla “gerekli 

tedbirleri” alma yetkisi tanımış ve bu tedbirleri uygulamak üzere BTK’ya 

bildirmesini öngörmüştür. Dijital haberleşme hizmeti sunan her şirketin 

yetkililerin emirlerini iki saat içinde uygulaması gerekmektedir.  

22. İnternet Kanunu’nun 4. maddesi, içerik ve yer sağlayıcıların genel 

sorumluluğunu düzenlemekte ve onları bağlantı sağladıkları içeriğin 

sorumluğundan korumaktadır. Sağlayıcılar hükümetten, özel kişiler ya da 

şirketlerden belli içeriklerin kaldırılmasına ilişkin talepler alabilirler. Madde 

9(2)’ye göre bireysel hak ihlali taleplerine 24 saat içinde cevap vermek 

zorundadırlar. 

23. İnternet engellemeleri AİHM ve Anayasa Mahkemesi tarafından anayasaya 

aykırı bulunmuştur. Anayasa Mahkemesi 2014 yılında idari bir kararla 

Twitter’a erişimin engellenmesinin hukuki temelinin olmadığı sonucuna 

ulaşmış ve bu engellemenin ifade özgürlüğünü ağır bir şekilde ihlal ettiğine 

karar vermiştir.9 Mahkeme ayrıca (devlet sırlarının açıklanmasını engellemek 

amacıyla) YouTube’a erişimin engellenmesinin başvurucuların ifade 

özgürlüğünü ihlal ettiğine karar vermiştir. Mahkeme, İnternet Kanunu’nda tek 

bir içerik için tüm siteye erişimin engellenmesine yetki veren herhangi bir 

hüküm bulunmadığını belirtmiştir.10 

 
C. Olağanüstü Hal 

 
24. 21 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye Hükümeti, BM Genel Sekreterine 

MSHUS’nin 4. maddesini uyguladığı (yükümlülük azaltma yoluna gittiği) ve 

Sözleşmenin diğer maddelerinin yanı sıra, 19. maddesindeki yükümlülüklerini 

azalttığı bildiriminde bulunmuştur.11 Bundan sonra Hükümet, olağan yasama 

sürecini atlayan OHAL KHK’ları ile kanunlarda olağanüstü hal kaldırıldıktan 
                                                           
9 AYM, Başvuru No. 2014/3986, 2 Nisan 2014.  
10 AYM, Başvuru No. 2014/4705, 29 Mayıs 2014. Ayrıca bkz. AİHM, Ahmet Yildirim v. Turkey, Application 
No.3111/10, 8 December 2012; Cengiz and Others v. Turkey, Application No. 48226/10 and 14027/11, 1 
December 2015 
11 Turkey: Notification Under Article 4(3), Transmittal of the Secretary General, 21 July 2016, available at 
https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2016/CN.580.2016-Eng.pdf. 

https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2016/CN.580.2016-Eng.pdf
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sonra da yürürlükte kalmaya devam edecek olan bir dizi değişiklik 

gerçekleştirmiştir. Bu kanunlar arasında Terörle Mücadele Kanunu ve 

Elektronik Haberleşme Kanunu da bulunmaktadır (her ikisi de 671 sayılı KHK 

ile değiştirilmiştir). Elektronik Haberleşme Kanunu, içerik kaldırma 

gerekçelerini genişletecek şekilde değiştirilmiştir.  

25. Parlamentoda 21 Temmuz 2016 tarihinde kabul edilen olağanüstü halin amacı 

“FETÖ terör örgütü ile mücadele etmek için gerekli tedbirleri en hızlı bir 

şekilde almak ve ulusumuzu bu gaddar terör ağından koruyarak en kısa sürede 

normal hayata dönmek” olarak açıklanmıştır.12 OHAL ilanında amacın 

“vatandaşların temel haklarını sınırlandırmak olmadığı” vurgulanmaktadır.13  

26. Temmuz 2016’dan beri çıkarılan KHK’lar ile OHAL’in kapsamı sürekli 

genişletilerek “Fetullahçı terör örgütü ile mensubiyeti, iltisakı ve irtibatı 

olanlar” (668 sayılı KHK), Fetullahçı terör örgütüne üyeliği, mensubiyeti, 

iltisakı veya irtibatı olan kamu görevlileri” hatta bunların eşleri ve çocukları 

(670 sayılı KHK) da kapsama dâhil edilmiştir. 671 sayılı KHK ile 5651 sayılı 

Kanun değiştirilerek Gülen hareketi ile sınırlı olmaksızın terör örgütlerine 

“üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı olan” kişilerin TİB’de 

çalışamayacağı hükmü getirilmiştir.  

27. OHAL ilanı ile Özel Raportörün ziyareti arasında Bakanlar Kurulu, Türkiyeli 

makamlara geniş yetkiler tanıyan on OHAL KHK’sı kabul etmiştir.14 

Anayasa’nın 15. maddesinde olağanüstü hal kapsamında alınan tedbirlerin 

“uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülükleri ihlal etmemesi” gerektiği 

ve olağanüstü hallerde dahi bazı temel haklara müdahale edilemeyeceği 

öngörülmüştür. 1983 tarihli Olağanüstü Hal Kanunu’na göre OHAL 

KHK’larının konusunun OHAL’in amaçları ile uyumlu olması gerekir.15 

Kanun, basılı ve görsel yayınlara, bilgi ve fikirlerin medya yoluyla 

yayılmasına, oyunlara ve filmlere de uygulanabilecek yasaklama ve 

                                                           
12 OHAL ilanının İngilizce metni için bkz:  
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806953
8b 
13 Agy. 
14 Özel Raportörün ziyaretinden sonra raporun tamamlanmasına kadar (Nisan 2017) Onbir tane daha KHK 
çıkarılmıştır. Dolayısıyla 20 Temmuz 2016 tarihinden beri toplamda 21 KHK çıkarılmıştır. OHAL KHK’larının 
Venedik Komisyonu tarafından yapılmış İngilizce özetlerine şuradan ulaşılabilir: 
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-REF(2017)011-e 
15 Kanun'un İngilizce çevirisi için bkz: http://www.legislationline.org/documents/action/popup/id/6974 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168069538b
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168069538b
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-REF(2017)011-e
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kısıtlamaları da içeren 17 tür tedbir öngörmektedir. Raporun yazıldığı dönemde 

olağanüstü hal hala devam etmekteydi ve 17 Nisan 2017 tarihinde dördüncü 

kez üç ay daha uzatıldı.  

28. Darbe girişiminden sonra çıkarılan OHAL KHK’ları oldukça geniş kapsamlıdır 

ve kamu otoritelerine herhangi bir yargısal denetime tabi olmaksızın insan 

hakları yükümlülüklerini azaltma konusunda geniş takdir yetkisi tanımaktadır. 

OHAL KHK’ları terör örgütlerine üye olduğu değerlendirilen veya böyle bir 

yapı ile hareket eden ya da bağlantısı olan herkese uygulanmaktadır. Bu 

KHK’larda üyeliğin ya da bağlantılı olmanın ne olduğunu belirleyen açık 

ölçütler yoktur ve bunları uygulayacak kamu otoritelerine olağan idari usullere 

uymadan kullanabilecekleri oldukça geniş takdir yetkisi tanınmaktadır. 

Üyeliğin değerlendirileceği ölçüt eksikliği, yargıç ve savcıları meslekten 

çıkarma yetkisi tanınan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), Yüksek 

Mahkemeler ve Anayasa Mahkemesi açısından da geçerlidir. Bu KHK’lar 

üyelik veya bağlantı değerlendirmesinde dikkate alınacak ölçütleri içermediği 

gibi, bireysel gerekçe gösterilmesini de zorunlu kılmamaktadır. İlgili kişilere 

aleyhlerindeki deliller bildirilmediği gibi, pek çoğu, haklarında inceleme 

yapıldığından haberdar da değildir. Ayrıca bu KHK’lar, onları uygulayan kamu 

görevlilerine tam bir hukuki, cezai ve mali dokunulmazlık tanıyarak, 

sorumsuzluk ve hesap vermeme güvencesi sağlamaktadır. 

29. Anayasa Mahkemesi önemli bir karar vererek Anayasanın 148. maddesinde 

yer alan “olağanüstü hallerde … çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin 

şekil ve esas bakımından anayasaya aykırılığı iddiasıyla Anayasa 

Mahkemesinde dava açılamaz” şeklindeki kuralın denetimi sınırlayıcı etkisini 

reddetmiştir.16 Ancak Anayasa Mahkemesi 12 Ekim 2016 tarihinde 

oybirliğiyle OHAL KHK’larını denetleyemeyeceğine karar vermiştir. Bu 

nedenle OHAL KHK’larının anayasaya aykırılığına ilişkin başvurular artık 

incelenememektedir. Bu nedenle, Anayasa bir taraftan yükümlülük azaltma 

yetkisine bazı sınırlamalar getirirken, diğer taraftan bu sınırlamalara uyulup 

uyulmadığını denetleyecek bir sistemden yoksundur.  

30. Özel Raportörün ziyaretinden sonra, 23 Ocak 2017 tarihinde çıkarılan 685 

sayılı KHK ile olağanüstü hal uygulamalarına ilişkin şikâyetleri incelemek 
                                                           
16 AYM kararları E.1990/25, K.1991/1; E. 1991/6, K.1991/20; ve E.2003/28, K.2003 
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üzere Olağanüstü Hal İncelemeleri Komisyonu kurulmuştur. Beşi doğrudan 

hükümet, ikisi de hükümetin baskın olduğu HSYK tarafından atanan yedi 

üyeden oluşan Komisyon, dört kategoriden oluşan OHAL işlemlerinden biri ya 

da daha fazlasının kapsamına giren şikayetleri inceleyecek ve 

değerlendirecektir: 1) kamu hizmeti, görevi ya da kurumlarından çıkarılmalar, 

2) öğrencilikten çıkarılma, 3) dernek vakıf, sendika, basın ve yayın kuruluşları, 

okul, yüksek öğretim kurumu ve yayınevlerinin kapatılması, 4) emekli 

personelin rütbelerinin alınması.17 685 sayılı KHK’nın 2. Maddesi, KHK’lar 

ile öngörülen diğer tedbirlere ilişkin ayrı başvuru yapılmasını yasaklamıştır. 

Komisyonun üyeleri 16 Mayıs 2017 tarihinde atanmıştır ve 22 Mayıs 2017 

tarihinde çalışmaya başlamıştır. Özel Raportör komisyonun yetkilerinin çok 

kısıtlı olmasından ve tarafsız ve bağımsız olmamasından endişe duymaktadır.  

 
IV. Medyaya yönelik saldırılar ve bilgi edinme hakkı 
 
31. Olağanüstü halin ilk sekiz haftasında OHAL KHK’larına dayalı olarak 100’ün 

üzerinde medya organının kapatıldığı belirtilmektedir.18 15 Temmuz 2016 

tarihinden bu raporun yazıldığı tarihe kadar 177 medya kuruluşu kapatılmış; 

231 gazeteci gözaltına alınmış (150’den fazlası hala tutuklu bulunmaktadır); 

10.000 civarında gazeteci ve medya çalışanı işini kaybetmiş; en az 778 

gazetecinin sarı basın kartı iptal edilmiştir.19 Araştırmacı gazeteciliği ve 

kamunun bekçisi (public watchdog) rolünü ciddiye alan yayınlar sıklıkla 

terörle mücadele, hakaret ve OHAL düzenlemeleri kapsamında ağır cezalarla 

karşı karşıya kalmaktadır. Yüksek tirajlı Zaman Gazetesi gibi, kapatılan medya 

organlarının çoğu iddiaya göre Gülen hareketi ile bağlantılıdır, ancak böyle 

açık bir bağlantısı olmayan başka pek çok yayın organı da bu şekilde 

                                                           
17 685 sayılı KHK, madde 2. 
18 668 sayılı KHK ile kapatılan medya organlarının tam listesine şuradan ulaşılabilir:  
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160727M2-1.pdf; https://rsf.org/en/reports/turkey-you-cannot-
report-news-under-state-emergency 
19 PEN International, 18 Ocak 2017, şuradan ulaşılabilir: http://www.pen-international.org/newsitems/turkey-
list-of-journalists-detained-charged-before-and-after-coup-attempt/.  
Ayrıca bkz.  Hurriyet Daily News, Ocak 2016 tarihinden beri 894 gazeteci işten çıkarıldı: 
http://www.hurriyetdailynews.com/894-turkish-journalists-dismissed-since-january-2016-
report.aspx?pageID=238&nID=99181&NewsCatID=339; Erol Önderoğlu, 2016: Journalism Gripped by State of 
Emergency, 17 February 2017, available at http://bianet.org/english/media/183723-2016-journalism-gripped-by-
state-of-emergency 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160727M2-1.pdf
https://rsf.org/en/reports/turkey-you-cannot-report-news-under-state-emergency
https://rsf.org/en/reports/turkey-you-cannot-report-news-under-state-emergency
http://www.pen-international.org/newsitems/turkey-list-of-journalists-detained-charged-before-and-after-coup-attempt/
http://www.pen-international.org/newsitems/turkey-list-of-journalists-detained-charged-before-and-after-coup-attempt/
http://www.hurriyetdailynews.com/894-turkish-journalists-dismissed-since-january-2016-report.aspx?pageID=238&nID=99181&NewsCatID=339
http://www.hurriyetdailynews.com/894-turkish-journalists-dismissed-since-january-2016-report.aspx?pageID=238&nID=99181&NewsCatID=339
http://bianet.org/writer/erol-onderoglu?sec=english
http://bianet.org/english/media/183723-2016-journalism-gripped-by-state-of-emergency
http://bianet.org/english/media/183723-2016-journalism-gripped-by-state-of-emergency
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kapatılmıştır.20 Darbe teşebbüsünden sonra durum giderek ağırlaşmakla 

birlikte, basına yönelik baskılar Temmuz 2016 tarihinden çok önce başlamıştır.  

32. Özel Raportör ile yapılan toplantılarda yetkililer gazetecilerin “gazeteci 

oldukları” için değil suç işledikleri için yargılandığını vurgulamıştır. Ancak 

aşağıda gazetecilerin gözaltına alınması ve yargılanmasına ilişkin örneklerden 

görüleceği gibi suç kavramına ilişkin çok geniş tanımlar ifade özgürlüğünün 

temel değerlerine müdahale etmektedir. 

 
A. Gazetecilerin Gözaltına Alınması, Tutuklanması ve Taciz Edilmesi  
33. Özel Raportörün ziyareti esnasında, çoğu durumda müphem suçlamalara dayalı 

olarak ve kamuya açıklanmış herhangi bir delil olmadan ya da çok zayıf 

delillere bağlı olarak tahmini 155 gazeteci ve medya çalışanı tutuklu 

bulunuyordu.21 Buradaki sayılar, tutuklanmamış ya da salıverilmiş ancak hala 

yargılanan ve muhtemel hapis cezaları ile karşılaşabilecek olanları tam olarak 

yansıtmamaktadır. Dolayısıyla aşağıda Özel Raportörün dikkatine sunulanlar 

sadece küçük bir örneklem oluşturmaktadır.  

34. Türkiye’nin en eski gazetesi Cumhuriyet’e yönelik baskı ve tacizler başlıca 

örneklerden biridir. 31 Ekim 2016 tarihinde on altı Cumhuriyet çalışanı 

tutuklanmıştır ve raporun yazıldığı tarihte bunların tamamı cezaevinde 

bulunuyordu.22 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tutuklamaları, darbe 

teşebbüsünden kısa süre önce yayınlanan ve darbeyi meşrulaştırdığı öne 

sürülen haber ve yazılara dayandırmıştır. Darbe teşebbüsünden önce yetkililer 

gazetenin üst düzey editörlerini tamamen yaptıkları haberlere dayalı olarak 

terör suçlamasıyla tutuklamıştır; hem genel yayın yönetmeni Can Dündar hem 

de Ankara temsilcisi Erdem Gül, mahkûm edilmiş ve hapis cezasına 

                                                           
20 Özel Raportörün  8 Mart 2016 tarihli açıklaması: 
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=17172&LangID=E. Hükümet Avrupa 
Konseyine 20 medya kuruluşu dahil 300 kurumun yeniden açıldığını bildirdi. 
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2961655
&SecMode=1&DocId=2397286&Usage=2 
21 PEN International, yukarıdaki  18. dipnot.  Ayrıca Özel Raportörün 28 Temmuz 2016 tarihli yazışmasına bkz. 
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=3292, ve 
Hükümetin 6 Aralık 2016 tarihli cevabına şuradan erişilebilir: 
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadFile?gId=34107. 
22 Bianet English, 31 October 2016, available at http://bianet.org/english/media/180156-operation-in-
cumhuriyet-daily-14-taken-into-custody 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=17172&LangID=E
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2961655&SecMode=1&DocId=2397286&Usage=2
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2961655&SecMode=1&DocId=2397286&Usage=2
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=3292
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadFile?gId=34107
http://bianet.org/english/media/180156-operation-in-cumhuriyet-daily-14-taken-into-custody
http://bianet.org/english/media/180156-operation-in-cumhuriyet-daily-14-taken-into-custody
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çarptırılmış, Sn. Dündar sürgünde yaşamaya zorlanmıştır.23 Sn. Dündar ve Sn. 

Gül 92 gün tutuklu kalmış ve Anayasa Mahkemesinin tutuklanmalarının 

haklarını ihlal ettiğine karar vermesinden sonra salıverilmişlerdir.24 Daha sonra 

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince “devlet sırlarını açıklama” suçundan 

mahkûmiyetlerine karar verilerek birisi beş yıl, birisi de beş yıl on ay hapis 

cezasına çarptırılmıştır.25 Bir suikast girişiminin ardından Sn. Dündar 

Türkiye’yi terk ederek sürgünde yaşamaya başlamıştır ve çıkarılan bir KHK 

hükmüne göre vatandaşlığını kaybetme riski ile karşı karşıyadır. Bu arada 

eşinin ülkeyi terk etmesini engellemek amacıyla pasaportu iptal edilmiştir.26 

Aralık ayının sonlarına doğru Cumhuriyetin başka bir araştırmacı gazetecisi 

Ahmet Şık, “Türkiye Cumhuriyetini, yargı organlarını, asker ve polis 

teşkilatlarını alenen aşağılama” ve “terör propagandası” suçlamalarıyla 

tutuklanmıştır.27 

35. Savcılar sürekli olarak, kişileri kanıtlanamaz -ve savunulması mümkün 

olmayan- suçlarla itham etmektedir. Mesela 10 Eylül 2016 tarihinde, iki 

tanınmış entelektüel Ahmet Altan ve Mehmet Altan, darbe sonrası başlatılan 

bir soruşturma kapsamında, bir TV programında darbeyi meşrulaştıracak 

“sübliminal mesaj” verdikleri suçlamasıyla gözaltına alınmışlardır. 12 gün 

gözaltında tutulduktan sonra 22 Eylül 2016 tarihinde İstanbul 10. Sulh Ceza 

Hâkimi, Mehmet Altan’ın terör örgütüne üyelik suçundan tutuklanmasına karar 

vermiş, kardeşi Ahmet Altan’ı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakmıştır. 

Ahmet Altan, aynı gün Cumhuriyet başsavcısının itirazı üzerine tutuklanmıştır. 

Bu raporun yazıldığı tarihte her ikisi de hala tutuklu bulunmaktadır. 

36. Günlük basılan Özgür Gündem gazetesinin 675 sayılı KHK ile kapatılması, 

ulusal güvenlik gerekçesiyle yapılan yasaklamaların yaygın sonuçlarını 

göstermektedir. Gazete aleyhine başlatılan hukuki süreçler, hem gazetenin 

daimi çalışanlarını hem de gazete ile daha gevşek bağları olan ve pek çoğu 
                                                           
23 Cumhurbaşkanı o zaman “Bu haberi yapan kişi bunun bedelini ağır ödeyecek” demiştir. Hurriyet Daily News, 
1 Haziran 2015, http://www.hurriyetdailynews.com/cumhuriyets-editor-in-chief-to-pay-heavy-price-says-
turkish-president-.aspx?pageID=238&nID=83269&NewsCatID=338 
24 AYM, 25 Şubat 2016 tarihli karar. 
25 BBC, 6 Mayıs 2016, http://www.bbc.com/news/world-europe-36233282 
26 Turkey Purge, 28 Aralık 2016, https://turkeypurge.com/turkey-purge-in-past-5-days-288-arrested-457-others-
detained-over-coup-charges 
27 Pen International, 29 Aralık 2016, http://www.pen-international.org/newsitems/turkey-investigative-journalist-
ahmet-sik-arrested/ 2014 yılında, Şık/Türkiye başvurusunda AİHM  daha önceki bir tutukluluğu nedeniyle ifade 
özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermiştir (Application no. 53413/11). 

http://www.hurriyetdailynews.com/cumhuriyets-editor-in-chief-to-pay-heavy-price-says-turkish-president-.aspx?pageID=238&nID=83269&NewsCatID=338
http://www.hurriyetdailynews.com/cumhuriyets-editor-in-chief-to-pay-heavy-price-says-turkish-president-.aspx?pageID=238&nID=83269&NewsCatID=338
http://www.pen-international.org/newsitems/turkey-investigative-journalist-ahmet-sik-arrested/
http://www.pen-international.org/newsitems/turkey-investigative-journalist-ahmet-sik-arrested/
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Kürt sorununun diyalog yoluyla çözümüne katkıda bulunmak isteyen 

entelektüellerden oluşan danışman veya sembolik genel yayın yönetmeni gibi 

kişileri hedef almıştır.28 Aslı Erdoğan ve Nemciye Alpay’ın Özgür Gündemin 

danışma kurulunda bulunmaları nedeniyle TCK’nın 314. maddesine göre 

(“terör örgütüne üyelik”) gözaltına alınarak tutuklanmaları, terörle mücadele 

mevzuatı ifade özgürlüğü aleyhine kullanılırken gereklilik ve ölçülülük 

ilkelerinin gözetilmediğini göstermektedir. Her ikisi de 29 Aralık 2016 

tarihinde serbest bırakılmadan önce dört aydan daha uzun süre cezaevinde 

tutulmuştur. Ancak müebbet hapis cezası talebiyle yargılamaları devam 

etmekte ve ülkeden çıkış yasakları bulunmaktadır. 

37. Görevinin gazeteci ve yazarların güvenliğine olan tarihsel ilgisi dolayısıyla 

Özel Raportör, bazı tutuklularla görüşmek istemiştir. Adalet Bakanlığı beş 

Cumhuriyet çalışanı ve aktivist Necmiye Alpay ile görüşmesine izin vermiştir 

(bkz. para.3). Özel Raportör, ayrıca diğer bazı tutukluların avukatları ile 

görüşmüştür. Ancak Adalet Bakanlığı bazı tutuklularla görüşmesine izin 

vermemiştir (bkz. para.3). Ziyaret ettiği tutuklular sağlıklı görünmekle birlikte, 

Silivri Cezaevinin bir bloğunda bulunan Hükümete göre 456 tutuklu,29 

haklarındaki suçlamaları bilmeden ve herhangi bir adli yardım alamadan 

günlerce bekletildiklerini ve en az iki gün kaldıktan sonra gece saat 2:00’de 

mahkeme önüne çıkarıldıklarını beyan etmişlerdir. Avukatla görüşme, kitap, 

kâğıt, kalem ya da diğer bilgilere ulaşma, dış dünya ile iletişim kurmada sıkıntı 

çektiklerini belirtmişlerdir. Tutuklama gerekçeleri bakımından tamamen şaşkın 

durumda olduklarını ifade etmişlerdir.  

 
B.Medya kuruluşlarının kapatılması 

 
38. Türkiye’de basın özgürlüğü Temmuz 2016 öncesinde de tehdit altındaydı. 

Ancak o tarihten bu yana baskıların kapsamı çarpıcı bir biçimde genişlemiştir. 

27 Temmuz 2016 tarihinde, 667 ve 668 sayılı KHK’lar ile 130’dan fazla 

                                                           
28 Communication of the Special Rapporteur, 24 Haziran 2016, 
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=3229; Government 
Response, 3 August 2016, available at 
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadFile?gId=33878. On the arrests of Kurdish 
journalists, see Communication of the Special Rapporteur, 4 September 2015, available at 
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=18460. 
29 Silivri Cezaevi kampüsünde, on cezaevi ve tutukevlerinde toplam 13.000 hükümlü ve tutuklu bulunmaktadır.  

https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=3229
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadFile?gId=33878
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=18460
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medya kuruluşu kapatılmıştır. 28 Eylül 2016 tarihinde herhangi bir yargılama 

ya da inceleme yapılmadan “terör propagandası” iddiasıyla (Kürt veya 

Alevilerin kurduğu ya da yönettiği) 12 televizyon ve 11 radyo istasyonu daha 

kapatılmıştır.30 29 Ekim 2016 tarihinde 676 sayılı KHK ile 11 Kürtçe gazete, 

iki haber ajansı ve üç dergi daha kapatılmıştır.31 

39. Bu yasaklama ve baskılar, Gülen hareketi ile bağlantılı medya organları ve bu 

organlarda çalışan ya da daha önce çalışmış olan gazetecileri etkilemekte; 

bağımsız, eleştirel ya da azınlık medya organları ve gazeteciler, herhangi bir 

delil olmamasına ya da deliller çok zayıf olmasına rağmen Gülen hareketi ile 

ilişkili olmakla suçlanmaktadır. Türk hukukuna göre fiillerin suç 

oluşturmaması ve insan hakları hukukuna göre sınırlamaya tabi tutulamaması 

bir tarafa, bu hareket ile bağlantısına dair çok zayıf delillere rağmen bu medya 

organlarında çalışan onlarca gazeteci tutuklanmış ve diğerleri de işsiz 

kalmıştır. 

40. Medya kuruluşlarına baskı, doğrudan devletin el koyması şeklinde de cereyan 

etmektedir. 5 Mart 2016 tarihinde yüksek tirajlı Zaman grubuna, sahibi olan 

şirket ile Gülen arasında ilişki bulunduğu iddiasıyla hükümet tarafından atanan 

kayyımlarca el konulmuştur.32 Bu tür el koymalar, grup yönetimi şemsiyesi 

altındaki gazete ve televizyonların yayın politikalarında ani değişikliklerle 

sonuçlanmaktadır. 

41. OHAL KHK’larından etkilenen medya organları, Gülen’le bağlantılı olduğu 

iddia edilenlerle sınırlı değildir. Özgür Gündem ve haftalık Evrenselin 

kapatılması, Cumhuriyete yönelik polis baskınları, olağanüstü halin nasıl 

eleştirel ve bağımsız medya aleyhine kullanıldığının örnekleridir. Özgür 

Gündem 16 Ağustos 2016 tarihinde, İstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliğinin 

kararıyla terör propagandası yaptığı ve PKK’nın yayın organı olduğu iddiasıyla 

kapatılmıştır. Aynı gün, gazetenin İstanbul’da bulunan merkezi polis tarafından 

                                                           
30 Reuters, 30 September 2016, http://www.reuters.com/article/us-turkey-media-idUSKCN12012K. 
31 Özgür Gündem, Azadiya Welat, Batman Çağdaş , Cizre Postası , Güney Express, İdil Haber, Kızıltepe’nin 
Sesi, Prestij Haber, Urfanatik and Yüksekova Haber, Dicle News Agency (DİHA) and Jin News Agency, Tiroj, 
Özgürlük Dünyası and Evrensel Kültür. 
32 Özel raportörün 8 Mart 2016 tarihli yazışması, https://spdb.ohchr.org/hrdb/33rd/public_-
_AL_TUR_08.03.16_(2.2016).pdf; Hükümetin yanıtı, 1 Nisan 2016, https://spdb.ohchr.org/hrdb/33rd/public_-
_AL_TUR_08.03.16_(2.2016).pdf. 

http://www.reuters.com/article/us-turkey-media-idUSKCN12012K
https://spdb.ohchr.org/hrdb/33rd/public_-_AL_TUR_08.03.16_(2.2016).pdf
https://spdb.ohchr.org/hrdb/33rd/public_-_AL_TUR_08.03.16_(2.2016).pdf
https://spdb.ohchr.org/hrdb/33rd/public_-_AL_TUR_08.03.16_(2.2016).pdf
https://spdb.ohchr.org/hrdb/33rd/public_-_AL_TUR_08.03.16_(2.2016).pdf
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basılmış ve 22 medya çalışanı “polise direndiği” gerekçesiyle gözaltına 

alınmıştır. Savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmışlardır.  

42. 28 Ağustos 2016 tarihinde, Azadiya Welat gazetesinin Diyarbakır’da bulunan 

merkez bürosu, polis tarafından basılmış ve 23 çalışan gözaltına alınmıştır. 

Sekiz kişi Ocak 2017 itibariyle hala tutukludur.33 

43. Görüşülen bazı muhataplar, medya alanının, ticari çıkarlar ile siyasi aktörler 

arasındaki yakın ilişkilerin hâkimiyeti altında olduğunu açıklamıştır. Hükümeti 

eleştiren gazeteciler bu kuruluşlardan tedricen kovulmuştur. En hafif eleştiriler 

bile hükümet yanlısı köşe yazarlarının hedef göstermesi ile misillemeye 

uğramaktadır. Gazetecilerin tutuklanması ve eleştirel medyaya yönelik polis 

baskınlarına ek olarak, finansal baskılar ve özel medya şirketleri ile ekonomik 

ilişkiler medyanın büyük ölçüde, doğrudan ya da dolaylı olarak hükümetin 

kontrolü altına alınmasına yol açmıştır.  

44. Yetkililer gazetecileri işten çıkarmakla tehdit ederek medya kuruluşlarına 

yayın politikalarını değiştirmeleri için baskı yapmaktadır. Devletçe olumsuz 

değerlendirilen haberler, yetkililer tarafından cezalandırılabilmektedir. Özel 

Raportör, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) özellikle 

Güneydoğudaki duruma ilişkin olarak “tek yanlı” yayın yaptıkları gerekçesiyle 

TV kanallarına ceza verdiğini öğrenmiştir. 

45. Ekim 2016 tarihinde, yedi eleştirel TV kanalı, ana dijital yayın platformu 

Digitürk’ten çıkarılmıştır. Aynı şekilde bir dizi kanal devletin sahibi olduğu 

uydu dağıtım platformu TÜRKSAT’tan çıkarılmıştır.34  

 
C. Basın Kartlarının İptal Edilmesi 

 
46. Medya organlarının kapatılması ve kapatılan organlarda çalışan gazetecilerin 

kara listeye alınmış olması dolayısıyla 3000’den fazla gazeteci işsizdir ve yeni 

iş bulamamaktadır. 600’den fazla gazetecinin resmi akreditasyonu gösteren 

                                                           
33 PEN International, supra footnote 18. 
34 Hurriyet Daily News, 15 Kasım 2015. http://www.hurriyetdailynews.com/gulen-linked-tv-stations-removed-
from-top-satellite- network.aspx?pageID=238&nID=91163&NewsCatID=341; Turkish Minute, 13 Nisan 2016 
tarihinde bazı eleştirel kanalların çıkarılmasından sonra 80,000 kişi Digiturk aboneliğini sonlandırmıştır. 
https://www.turkishminute.com/2016/04/13/80000-unsubscribed-digiturk-removal-critical-channels/  

http://www.hurriyetdailynews.com/gulen-linked-tv-stations-removed-from-top-satellite-%20%20network.aspx?pageID=238&nID=91163&NewsCatID=341
http://www.hurriyetdailynews.com/gulen-linked-tv-stations-removed-from-top-satellite-%20%20network.aspx?pageID=238&nID=91163&NewsCatID=341
https://www.turkishminute.com/2016/04/13/80000-unsubscribed-digiturk-removal-critical-channels/
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sarı basın kartları iptal edilmiştir;35 diğerleri parlamento toplantılarına 

katılmaktan ve toplantıların haberini yapmaktan men edilmek suretiyle 

hükümeti izlemek bakımından hayati bir araçtan mahrum bırakılmıştır. Özel 

Raportör, bu kadar çok sayıda basın kartının iptal edilmesinin halkın haber 

alma hakkını ve devlet kurumlarının hesap verebilirliğini zedelemesinden derin 

endişe duymaktadır.  

47. Başbakanlığa bağlı Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 

(BYEGM), akreditasyon ile görevlidir. Medya temsilcilerinin sayısı azaltılarak 

Basın Kartı Komisyonu’nun üye yapısı değiştirilmiş ve akreditasyon sürecinin 

tarafsızlığına zarar verilmiştir. Akreditasyon sürecinde Başbakan 

Yardımcısına, gazetecileri kontrol altında tutma aracı olarak kullanıldığı iddia 

edilen sürekli basın kartı verme yetkisi tanınmıştır. Mesela, Aralık 2016 

tarihinde Cumhuriyet gazetesinden Can Dündar’ın basın kartını yenileme talebi 

BYEGM tarafından “Her fırsatta Türkiye’yi kötüleyen ve Türkiye hakkında 

yanlış beyanlarda bulunan Can Dündar’ın talebi ulusal güvenlik politikası 

gerekçesiyle reddedilmiştir” denilerek reddedilmiştir.36 BYEGM, gazeteci 

Amberin Zaman’ın kart talebini, halkı kin ve düşmanlığa teşvik ederek 

kutuplaşmaya neden olduğunu belirterek reddetmiştir.37 Aynı şekilde T24 

haber portalında köşe yazarı olan Hasan Cemal’in ve aynı portalın baş-editörü 

olan Doğan Akın’ın basın kartları BYEGM tarafından iptal edilmiştir.38 Aynısı 

yabancı gazetecilere de uygulanmaktadır.  

 
V. İnternet Kısıtlamaları 
 
48. Bütün bireyler, ülke hudutlarıyla sınırlanmaksızın her türlü bilgi ve düşünceyi 

arama, edinme ve ulaştırma hakkını ciddi bir şekilde etkileyen internet sansürü 

ile karşı karşıyadır. Aralık 2016 tarihinde İçişleri Bakanlığı, geçen 6 ay 

boyunca 10.000. kişi hakkında sosyal medya paylaşımları dolayısıyla 

                                                           
35 Turkey Purge, 5 Ocak 2017, https://turkeypurge.com/govt-revokes-journalist-amberin-zamans-press-card-
brings-total-to-623 
36 Turkey Purge, 2 Aralık 2016, https://turkeypurge.com/can-dundars-request-for-renewal-of-press-card-denied 
37 A.g.e. 
38 Turkey Purge, Türkiye önde gelen gazetecilerin basın kartlarını iptal etti, 31 Ekim 2016, 
https://turkeypurge.com/turkey-revokes-permanent-press-cards-of-leading-journalists 

https://turkeypurge.com/govt-revokes-journalist-amberin-zamans-press-card-brings-total-to-623
https://turkeypurge.com/govt-revokes-journalist-amberin-zamans-press-card-brings-total-to-623
https://turkeypurge.com/can-dundars-request-for-renewal-of-press-card-denied
https://turkeypurge.com/turkey-revokes-permanent-press-cards-of-leading-journalists
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soruşturma açıldığını, 3.710 kişinin sorgulanmak üzere gözaltına alındığını ve 

1.656 kişinin tutuklandığını açıklamıştır.39  

 
• Web sitelerinin engellenmesi 
 
49. Mart 2017 tarihi itibariyle Türkiye’de 100.000’den fazla web sitesine erişim 

engeli bulunduğu belirtilmiştir.40 Hükümet, Kürt yanlısı bazı web siteleri ve 

yayın organları ile bunların Twitter hesaplarına URL erişimini yasaklamıştır.41 

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçimlerden önce kamuoyu yoklama sonuçlarını 

yayınladıkları gerekçesiyle 90’dan fazla URL’ye erişimi engellemiştir. TİB 

5651 sayılı Kanun’un 8. maddesine dayanarak en yaygın kullanılan beş LGBTİ 

web sitesine erişimi engellemiştir. Ankara Sulh Ceza Hâkimliğinin emriyle 49 

URL’ye erişim engellenmiştir.42 

50. Hükümet, terör saldırılarından sonra web sitelerini engelleme politikası 

uygulamaktadır. 20 Temmuz 2015 tarihinde Suruç’ta meydana gelen ve 32 

kişinin ölümüne neden olan intihar saldırısından iki gün sonra bir mahkeme, 

saldırıya ilişkin görüntü ve yayınların yasaklanması kapsamında 173 URL’ye 

erişimi engellemiştir.43 Yayın yasağı daha sonra kaldırılmıştır. Aynı şekilde 10 

Ekim 2015 tarihinde Ankara’da meydana gelen ve yüzden fazla insanın 

ölümüne neden olan terör saldırısından sonra, Radyo Televizyon Üst Kurulu 

(RTÜK) saldırıyla ilgili görüntü ve videoların yayımlanmasını yasaklamıştır. 

Dört gün sonra da Ankara 6. Sulh Ceza Hâkimliği, saldırıya ilişkin 

soruşturmayla ilgili her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzeri yayınların 

yazılı, görsel, sosyal medya ve internetteki her türlü medya yoluyla 
                                                           
39 Reuters, 24 Aralık 2016, http://www.reuters.com/article/us-turkey-security-internet-idUSKBN14D0E8 
40 Stockholm Center for Freedom, 14 Nisan 2017, http://stockholmcf.org/scfs-website-blocked-in-turkey/ ; 
European Digital Rights, 21 Ekim 2015, https://edri.org/turkey-new-attempts-limit-online-access-and-freedom-
of-speech/ 
41 Freedom House, Freedom on the Net 2016 Report, https://freedomhouse.org/report/freedom-net/2016/turkey. 
Such blockings pre-date the coup attempt: https://cpj.org/2015/07/turkish-authorities-block-access-to-news-
websites.php; http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-blocks-kurdish-websites-as-twitter-and-facebook-
slows-down.aspx?pageID=238&nid=85917 ; http://www.pen-international.org/newsitems/turkey-end-
crackdown-in-the-kurdish-regions-and-seek-a-peaceful-solution/ 
42 Report of the OSCE on Freedom of the Media on Turkey and Internet Censorship, 
http://www.osce.org/fom/41091?download=true 
43 Platform24, 22 Temmuz 2015, http://platform24.org/en/articles/300/twitter-ban--due-to-suruc-attack-images--
lifted-in-turkey; Hurriyet Daily News, 22 July 2015, available at http://www.hurriyetdailynews.com/turkish-
court-blocks-twitter-for-hours-issues-media-ban-over-
bombing.aspx?pageID=238&nID=85757&NewsCatID=339; Statement by Article19, 23 Temmuz 2015, 
https://www.article19.org/resources.php/resource/38067/en/turkey-must-ensure-free-and-open-debate,-online-
and-offline,-in-the-wake-of-terrorist-attack-in-suru%C3%A7 

http://stockholmcf.org/scfs-website-blocked-in-turkey/
https://edri.org/turkey-new-attempts-limit-online-access-and-freedom-of-speech/
https://edri.org/turkey-new-attempts-limit-online-access-and-freedom-of-speech/
https://freedomhouse.org/report/freedom-net/2016/turkey
https://cpj.org/2015/07/turkish-authorities-block-access-to-news-websites.php
https://cpj.org/2015/07/turkish-authorities-block-access-to-news-websites.php
http://www.pen-international.org/newsitems/turkey-end-crackdown-in-the-kurdish-regions-and-seek-a-peaceful-solution/
http://www.pen-international.org/newsitems/turkey-end-crackdown-in-the-kurdish-regions-and-seek-a-peaceful-solution/
http://platform24.org/en/articles/300/twitter-ban--due-to-suruc-attack-images--lifted-in-turkey
http://platform24.org/en/articles/300/twitter-ban--due-to-suruc-attack-images--lifted-in-turkey
http://www.hurriyetdailynews.com/turkish-court-blocks-twitter-for-hours-issues-media-ban-over-bombing.aspx?pageID=238&nID=85757&NewsCatID=339
http://www.hurriyetdailynews.com/turkish-court-blocks-twitter-for-hours-issues-media-ban-over-bombing.aspx?pageID=238&nID=85757&NewsCatID=339
http://www.hurriyetdailynews.com/turkish-court-blocks-twitter-for-hours-issues-media-ban-over-bombing.aspx?pageID=238&nID=85757&NewsCatID=339
https://www.article19.org/resources.php/resource/38067/en/turkey-must-ensure-free-and-open-debate,-online-and-offline,-in-the-wake-of-terrorist-attack-in-suru%C3%A7
https://www.article19.org/resources.php/resource/38067/en/turkey-must-ensure-free-and-open-debate,-online-and-offline,-in-the-wake-of-terrorist-attack-in-suru%C3%A7
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yayınlanmasını yasaklamıştır.44 Benzer yasaklar diğer saldırılarda da 

tekrarlanmıştır.45 

51. AYM ve AİHM’in Twitter ve YouTube’a erişimin engellenmesi aleyhine 

verdiği kararlara rağmen, ilk derece mahkemeleri ulusal güvenlik gerekçesiyle 

benzer engelleme kararlarını vermeye devam etmektedir. 2015 Nisan ve 

Temmuz aylarında iki kez Sulh Ceza Hâkimleri, terör eylemleriyle ilgili 

görüntülerin yaygın bir şekilde dolaşıma sokulması sonrasında “terör 

propagandası” teşkil ettiği gerekçesiyle Facebook, Twitter ve YouTube’a 

erişimi engellemiştir.46  

 
• İçerik Kaldırma Talepleri 
 
52. Türkiye, Twitter’dan en çok içerik kaldırma talebinde bulunan ülkeler arasında 

yer almaktadır. 2016 yılında Türkiyeli kurumlar 4013, Türkiye mahkemeleri de 

1556 içerik kaldırma talebinde bulunmuştur.47 Facebook’un Ocak-Haziran 

2016 dönemine ilişkin Hükümet Talepleri Raporuna göre, TİB, Türk 

Mahkemeleri, Sağlık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Erişim 

Sağlayıcıları Birliğinden gelen talepler doğrultusunda şirket 861 içeriği 

sınırlandırmıştır.48 

 
• Ağ Kapatmalar 
 
53. Yetkililer 26 Ekim 2016 tarihinde Diyarbakır Belediye Başkanı ve Eş 

başkanının gözaltına alınması üzerine, Güneydoğudaki on bir ilde ağ kapatma 

emri vermiştir. Kapatma yaklaşık 12 saat sürmüş ve 6 milyon vatandaşın 

iletişimini engellemiştir. Benzer kapatmalar 12 Eylül ve 4 Kasım tarihlerinde 

tekrarlanmıştır.49  

 
                                                           
44 Hurriyet Daily News,14 Ekim 2015, http://www.hurriyetdailynews.com/court-issues-total-media-ban-over-
ankara-suicide-bombings.aspx?PageID=238&NID=89884&NewsCatID=341 
45 Gazetecileri Koruma Komitesi, 12 Eylül 2016, https://cpj.org/blog/2016/09/turkey-crackdown-chronicle-
week-of-september-11.php; Turkey Purge, 2 Şubat 2017, https://turkeypurge.com/breaking-reporting-breaking-
news-banned-in-turkey 
46 Article19, 7 Nisan 2015 tarihli açıklama,  https://www.article19.org/resources.php/resource/37923/en/turkey:-
social-media-sites-restored-after-blanket-blocking 
47 Twitter, « Turkey », Transparency Report https://transparency.twitter.com/en/countries/tr.html 
48 https://govtrequests.facebook.com/. 
49 Turkey Blocks, 11 Eylül ve 4 Kasım 2016, https://turkeyblocks.org/2016/09/11/internet-shutdown-turkey-
southeast/ ; https://turkeyblocks.org/2016/11/04/social-media-shutdown-turkey/ 

http://www.hurriyetdailynews.com/court-issues-total-media-ban-over-ankara-suicide-bombings.aspx?PageID=238&NID=89884&NewsCatID=341
http://www.hurriyetdailynews.com/court-issues-total-media-ban-over-ankara-suicide-bombings.aspx?PageID=238&NID=89884&NewsCatID=341
https://cpj.org/blog/2016/09/turkey-crackdown-chronicle-week-of-september-11.php
https://cpj.org/blog/2016/09/turkey-crackdown-chronicle-week-of-september-11.php
https://turkeypurge.com/breaking-reporting-breaking-news-banned-in-turkey
https://turkeypurge.com/breaking-reporting-breaking-news-banned-in-turkey
https://www.article19.org/resources.php/resource/37923/en/turkey:-social-media-sites-restored-after-blanket-blocking
https://www.article19.org/resources.php/resource/37923/en/turkey:-social-media-sites-restored-after-blanket-blocking
https://govtrequests.facebook.com/
https://turkeyblocks.org/2016/09/11/internet-shutdown-turkey-southeast/
https://turkeyblocks.org/2016/09/11/internet-shutdown-turkey-southeast/
https://turkeyblocks.org/2016/11/04/social-media-shutdown-turkey/
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• Şifrelemenin Suç Haline Getirilmesi 
 
54. ByLock adlı şifreli mesajlaşma uygulamasını kullandıkları iddiasıyla 

tutuklanan kişilerle ilgili bazı örnekler Özel Raportörün dikkatine sunulmuştur. 

Yetkililer, ByLock uygulamasının Gülencilerin gizli haberleşme aracı olduğu 

iddiasıyla uygulamayı Gülen hareketiyle ilişkilendirmektedir. Bazen sadece 

kişinin bilgisayarında ByLock bulunduğu gerekçesiyle tutuklama kararı 

verilmektedir ve gösterilen deliller çoğunlukla muğlâktır. MİT’in tüm 

dünyadaki ByLock kullanıcılarının listesini ele geçirdiği ve tutuklamaların 

buna dayalı olarak yapıldığı belirtilmektedir. On binlerce kamu görevlisi bu 

uygulamayı kullandıkları iddiasıyla kamu görevinden çıkarılmış ve 

tutuklanmıştır.50  

 
VI. Akademik Özgürlük 
 
55. Darbe teşebbüsünden önce de Hükümet akademisyenleri hedef almıştır. Ocak 

2016 tarihinde binlerce akademisyen, Hükümetin güneydoğudaki 

operasyonlarını kınayan bir “Barış Bildirisi” imzaladı.51 Bildiride PKK ile 

barış görüşmelerinin yeniden başlatılması talep edilmiştir. Buna karşılık pek 

çok üniversite yönetimi Yüksek Öğretim Kurulunun talimatıyla disiplin 

soruşturmaları başlatmış ve imzacıların görevden alınması da dâhil yaptırımlar 

uygulamıştır. Hükümet, bildirinin daha önce PKK lideri tarafından yapılan bir 

beyan ile örtüştüğü bu nedenle terör propagandası teşkil ettiği ve devleti 

aşağıladığını ileri sürmektedir. 15 Ocak 2016 tarihinde en az yirmi 

akademisyen İstanbul Başsavcılığınca gözaltına alınmış ve soruşturulmuştur.52 

                                                           
50 Stockholm Center for Freedom, 31 Mart 2017, http://stockholmcf.org/detention-warrants-issued-for-98-across-
18-provinces-over-bylock-use/ 
51 Communication of Special Rapporteur, 31 Mart 2016, 
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=21348; 
Government Reply, 17 Mayıs 2016, 
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadFile?gId=34044. 
52 Hurriet Daily News 15 Ocak 2016, http://www.hurriyetdailynews.com/18-academics-detained-over-130-face-
criminal-charges-amid-accusations-by-president-of-terrorist-
propaganda.aspx?PageID=238&NID=93887&NewsCatID=339 On 27 March 2017, Işık Üniversitesi, bildiriyi 
imzalayan iki öğretim üyesini işten çıkardı: Endangered Scholars Worldwide 28 March 2017, available at 
http://www.endangeredscholarsworldwide.net/single-post/2017/03/28/I%C5%9F%C4%B1k-University-
dismisses-two-Academics-for-Peace-signatories 

http://stockholmcf.org/detention-warrants-issued-for-98-across-18-provinces-over-bylock-use/
http://stockholmcf.org/detention-warrants-issued-for-98-across-18-provinces-over-bylock-use/
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=21348
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadFile?gId=34044
http://www.hurriyetdailynews.com/18-academics-detained-over-130-face-criminal-charges-amid-accusations-by-president-of-terrorist-propaganda.aspx?PageID=238&NID=93887&NewsCatID=339
http://www.hurriyetdailynews.com/18-academics-detained-over-130-face-criminal-charges-amid-accusations-by-president-of-terrorist-propaganda.aspx?PageID=238&NID=93887&NewsCatID=339
http://www.hurriyetdailynews.com/18-academics-detained-over-130-face-criminal-charges-amid-accusations-by-president-of-terrorist-propaganda.aspx?PageID=238&NID=93887&NewsCatID=339
http://www.endangeredscholarsworldwide.net/single-post/2017/03/28/I%C5%9F%C4%B1k-University-dismisses-two-Academics-for-Peace-signatories
http://www.endangeredscholarsworldwide.net/single-post/2017/03/28/I%C5%9F%C4%B1k-University-dismisses-two-Academics-for-Peace-signatories
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56. 675 sayılı KHK, akademisyenleri üniversitedeki görevlerinden ihraç etmek için 

kullanılmıştır.53 Özel Raportör, Gülen hareketi ya da PKK ile herhangi bir 

bağlantısı olmamasına rağmen atılan ve atılma nedenlerini bilmeyen bazı 

akademisyenlerle konuşmuştur. Darbe teşebbüsünden sonra hükümet yaklaşık 

27.000 öğretmen ile 5.000’in üzerinde akademisyen ve üniversite yöneticisini 

ihraç etmiştir.54 Gülen hareketi tarafından işletilen okullarda çalışan yaklaşık 

21.000 öğretmenin lisansı iptal edilmiştir.55 Sol görüşlere sahip Kürt kökenli 

ya da fen bilimleri gibi alanlarda eğitim veren öğretmenlerin hedef alındığı 

belirtilmiştir. Üniversitelerdeki rektör seçimleri kaldırılmış ve rektörlerin 

doğrudan Cumhurbaşkanınca atanması usulü getirilmiştir; bu da üniversite 

özerkliğini önemli ölçüde zedelemiştir. 

57. Şubat ayında çıkarılan KHK ile 330 akademisyen ve 2.585 öğretmen daha 

görevden çıkarılmıştır.56 Akademisyenlerin ihraç edilmesi nedeniyle 

üniversitelerde derslerin iptal edildiği belirtilmiştir. Ders içeriklerinin 

onaylanmak üzere yöneticilere sunulmasının zorunlu tutulduğu ifade 

edilmektedir. Bazı sendika üyesi öğretmenler, hükümetin laik eğitim 

seçeneğini tamamen ortadan kaldırmasından korktuklarını ifade etmişlerdir.  

 
VII. Siyasi Faaliyetler 
 
58. Siyasi çoğulculuk alanı daralmakta ve muhalefet partileri terör bağlantılı 

suçlamalarla karşı karşıya kalmaktadır. 20 Mayıs 2016 tarihinde bütün siyasi 

partilere mensup 154 milletvekilinin dokunulmazlığı geçici bir anayasa 

değişikliği ile geçmişe dönük olarak kaldırılmıştır.57 Değişiklik temel olarak, 

bazı beyanların Cumhurbaşkanına ya da diğer devlet görevlilerine hakaret, 

terör propagandası ya da halkı kin ve nefrete teşvik suçlarını oluşturduğu 

iddiasıyla haklarında soruşturma talebi olan muhalefet partisi, Halkların 

                                                           
53 Scholars at Risk Network 3 Kasım 2016, https://www.scholarsatrisk.org/2016/11/1267-academics-dismissed-
68-students-abroad-expelled-says-turkey-decree/ 
54 Hurriet Daily News 20 Eylül 2016, http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-has-dismissed-over-27000-
teachers-suspended-9000-deputy-pm.aspx?pageID=238&nid=104048 
55 Freedom for Turkish Academics, 8 Eylül 2016, 
https://freedomforturkishacademics.wordpress.com/category/situation-in-turkey/ 
56 Scholars at Risk, 10 Şubat 2017, https://www.scholarsatrisk.org/2017/02/330-academics-ordered-dismissal-
turkey/ 
57  6718 sayılı Anayasada Değişiklik Yapılmasına dair Kanun  ile yasama dokunulmazlıkları kaldırılmıştır.  

https://freedomforturkishacademics.wordpress.com/category/situation-in-turkey/
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Demokratik Partisi (HDP) meclis grubunu hedef almıştır.58 Bazı HDP liderleri, 

“yanlış propaganda” ithamıyla OHAL KHK’ları kapsamında tutuklanmıştır.59 

Milletvekilleri hakkındaki mevcut 683 soruşturmaya ek olarak Özel 

Raportörün ziyaretinden kısa bir süre önce, 117 yeni soruşturma açılmıştır.60 

Bunlardan 500 tanesi HDP’li milletvekilleri hakkındadır. Kasım 2016 tarihinde 

HDP’nin eş başkanları tutuklanmış61 ve daha sonra meşru bazı ifadeleriyle 

ilgili olarak propaganda, protesto ve şiddete teşvik gibi suçlamalarla haklarında 

davalar açılmıştır.62 Bir yıla kadar hapis cezasına çarptırılmış ve 

milletvekillikleri düşürülmüştür.63 Darbe teşebbüsünden bu yana yaklaşık 2000 

HDP üyesi tutuklanmış ve halen 13 HDP’li milletvekili tutuklu bulunmaktadır.  

 
VIII. Kamu görevlilerinin ihraç edilmesi 

 
59. Darbe girişimi ile Özel Raportörün ziyareti arasında yaklaşık 74.000 kamu 

görevlisi görevinden alınmış ve yaklaşık 100.000 kişi siyasi, dini ya da başka 

inançları dolayısıyla kamu hizmetinden çıkarılmıştır. İhraçlar herhangi bir 

soruşturma, yargılama ya da itiraz imkânı olmaksızın gerçekleştirilmiştir. 

Hükümet, atılanların isimlerini içeren “kara listeler” oluşturmuş ve bunların 

kamu ya da özel sektörde iş bulma şansını tamamen ortadan kaldırmıştır. Bu 

durum, bir kamu görevlisinin ifadesiyle “medeni ölüme” sebep olmuştur. 

Hükümetin verdiği bilgiye göre 30.000 kamu görevlisi göreve iade edilmiştir. 

60. Özel Raportör, ihraç edilen kamu görevlilerinin suç teşkil eden fiillerinin 

tanımlanmamış olmasından büyük kaygı duymaktadır. Bu bağlamda, cezalar 

                                                           
58 Information Note of the Ministry of Justice to the Constitutional Amendment as to Lifting Parliamentary 
Immunity Introduced by the Law 6718, 
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-REF(2016)055-e 
59 Turkey Purge, 13 Şubat 2017, https://turkeypurge.com/police-detaib-70-hdp-members-administrators-in-
istanbul ; Council of Europe Commissioner for Human Rights, Memorandum on freedom of expression and 
media freedom in Turkey, 
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2961658
&SecMode=1&DocId=2397056&Usage=2 
60 Turkish Minute, 11 Haziran 2016, https://www.turkishminute.com/2016/06/11/justice-minister-immunity-
files-117-deputies-sent-prosecutors/ 
61 Anadolu Ajansı, 5 Kasım 2016, http://aa.com.tr/en/politics/turkey-hdp-co-chair-jailed-in-terror-investigation-
/679014 
62 Hurriyet Daily News, 17 Ocak 2017, http://www.hurriyetdailynews.com/prosecutor-seeks-up-to-142-years-in-
prison-for-jailed-hdp-co-chair-.aspx?pageID=238&nID=108635&NewsCatID=338 
 
63 Çevirenin notu: Bu durum sadece Figen Yüksekdağ için söz konusu olup Demirtaş’ın milletvekilliği devam 
etmektedir. 

https://turkeypurge.com/police-detaib-70-hdp-members-administrators-in-istanbul
https://turkeypurge.com/police-detaib-70-hdp-members-administrators-in-istanbul
http://aa.com.tr/en/politics/turkey-hdp-co-chair-jailed-in-terror-investigation-/679014
http://aa.com.tr/en/politics/turkey-hdp-co-chair-jailed-in-terror-investigation-/679014
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bireylerin iddia edilen ilişkilerinin yansıttığı düşüncelerini hedef almış olabilir 

ki, bu MSHUS’nin 19(1). maddesini ihlal eder.  

 
IX. Sivil Toplum 

 
61. Sivil toplum temsilcileri, ifade özgürlüğündeki gerilemenin yalnızca 

olağanüstü halden kaynaklanmadığına vurgu yapmıştır. Sivil toplum 

örgütlerine yönelik baskılar bireylerin tek başına ya da toplu olarak ifade 

özgürlüğünü kullanmasını sınırlandırmaktadır. 11 Kasım 2016 tarihinde 

Türkiye’de faaliyet gösteren 370 sivil toplum kuruluşunun faaliyetleri, terör 

örgütleri ile bağlantısı olduğu iddiasıyla OHAL KHK’sı kapsamında 

durdurulmuştur. İçişleri Bakanlığı, faaliyeti durdurulan her bir kuruluşun ayrı 

ayrı gözden geçirileceği konusunda Özel Raportöre güvence vermiştir. Buna 

rağmen 22 Kasım 2016 tarihinde 677 sayılı KHK ile faaliyeti durdurulan 

kuruluşların tamamı ve ilave beş kuruluş daimi olarak kapatılmış ve 

malvarlıklarına el konulmuştur. Böylece darbe teşebbüsünden sonra kapatılan 

hükümet dışı kuruluş sayısı 1495’e ulaşmıştır.64 Hükümet verilerine göre 187 

dernek ve 21 vakıf KHK’larla yeniden açılmıştır. Özel Raportör, ziyareti 

sırasında kültür ve sanat merkezlerinin temsilcileri, kadın hakları örgütleri, 

çocuk hakları örgütleri ve cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği konularında 

çalışan örgütlerle görüşmüştür.  

62. Muğlâk ve oldukça geniş hakaret ve terörle mücadele gerekçeleriyle yapılan 

sınırlamalara ek olarak, maddi kaynak kısıtlamaları ve ön sansür, Türkiye’de 

sanatsal ifade özgürlüğünün önündeki iki temel engel gibi görünmektedir.65 

Görüşme yapılan bazı kişiler, ruhsat sisteminin giderek artan kullanımının 

filmlerin dağıtımını sınırladığına işaret etmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı 

bünyesindeki ulusal sinema kurulu filmlerin kamu düzeni, ahlaki değerler, 

gençlerin maddi ve manevi gelişimi, insan onuru ve telif haklarına 

uygunluğunu değerlendirmektedir. Türkiye Sanat Kurumuna (TÜSAK) ilişkin 

değişikliklerden sonra, sanata fon sağlama sisteminde karar alma yetkisi 

                                                           
64 Al-Monitor, 21 Kasım 2016: http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/11/turkey-emergency-rule-
cracks-down-on-ngos.html . 
65 Freemuse, Art under Threat in 2016, http://artsfreedom.org/wp-content/uploads/2017/02/Freemuse-Annual-
Statistics-Art-Under-Threat-2016.pdf 

http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/11/turkey-emergency-rule-cracks-down-on-ngos.html
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/11/turkey-emergency-rule-cracks-down-on-ngos.html
http://artsfreedom.org/wp-content/uploads/2017/02/Freemuse-Annual-Statistics-Art-Under-Threat-2016.pdf
http://artsfreedom.org/wp-content/uploads/2017/02/Freemuse-Annual-Statistics-Art-Under-Threat-2016.pdf
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sanatçı derneklerini temsil eden adaylardan, devletin atadığı görevlilere 

geçmiştir. 

63. Kadın hakları savunucularına göre son zamanlarda yapılan yasal değişikliklerle 

kadın hakları konusundaki önceki kazanımlardan geriye dönülmüştür. 

Hükümet, kadın derneklerinin faaliyetlerini durdurmuş ya da kapatmıştır.66 

Savunucular kapatmalara itiraz etmek için bilgilere erişemediklerini ileri 

sürmektedir. Kadın hakları savunucuları, AB uyum sürecinin Türkiye’de genel 

olarak cinsiyet eşitliğine yardımcı olduğunu belirtmiş ve mevcut kanunların 

uygulanmamasından duydukları kaygıyı ifade etmişlerdir. 

64. Çocuk haklarını savunan gruplar, çocukların ifade özgürlüğüne yönelik 

korumanın eksikliğinden şikâyetçi olmuştur. Çocuk hakları örgütleri, eğitim 

sisteminde son yıllarda yapılan değişikliklerin, çocukların bilgiye erişim 

hakkını olumsuz yönde etkilediğine işaret etmiştir. 2014 yılında 2200 çocuğun 

gösteri ve protestolara katıldığı gerekçesiyle tutuklandığı ve bunların 

%50’sinin 11 yaşın altında olduğu rapor edilmiştir.67 Çocuk hakları örgütleri, 

sürekli kapatılma tehdidi altında olduklarını söylemişlerdir. Bu alandaki öncü 

STK’lardan biri 22 Kasım 2016 tarihinde kapatılan dernekler arasında yer 

almıştır. 

65. Lezbiyen, gey, biseksüel, transseksüel ve interseks (LGBTİ) bireyler için 

hukuki ve siyasi korumanın olmaması, cinsel yönelim ve cinsel kimlikle ilgili 

ifadeler için genel olarak tehditkâr olan ortamı daha da ağırlaştırmaktadır. 

İnternet ve dijital güvenlik araçları Türkiye’deki LGBTİ kişiler için önemli bir 

koruma sağlamakta ve dijital platformların kısıtlanması onların kırılganlığını 

artırmaktadır. LGBTİ gruplara yönelik yasaklamalar, hükümet yanlısı 

medyadan gelen saldırılar, avukat ve savunuculara yönelik korumanın 

bulunmaması, gösteri ve yürüyüş yapma veya başka şekillerde görüşlerini 

açıklama haklarına yönelik kısıtlamalar ve LGBTİ dostu sosyal medya 

uygulamalarına erişimin engellenmesinin bir sonucu olarak, LGBTİ bireyler 

hükümetin kendilerini hedef almasından yaygın bir şekilde korkmaktadır. 

                                                           
66 667 sayılı KHK ile kapatılan dernekler arasında kadın hakları dernekleri de bulunmaktadır. 50 kadın 
derneğinin ortak açıklaması için bkz. http://www.agos.com.tr/tr/yazi/17013/kadin-orgutlerinden-kapatilan-
derneklerle-ilgili-aciklama 
67 İnsan Hakları Derneği’nin 2014 Raporu. İngilizce özet için bkz. http://bianet.org/english/children/160089-
report-49-kids-tortured-in-prison-64-under-detention-in-2014 

http://bianet.org/english/children/160089-report-49-kids-tortured-in-prison-64-under-detention-in-2014
http://bianet.org/english/children/160089-report-49-kids-tortured-in-prison-64-under-detention-in-2014
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X. Adli sistem, savunma ve yargı süreci 
 
66. MSHUS’nin 19(3). maddesi, sadece sınırlamaların açık ve belirli olmasını 

değil, aynı zamanda bireylerin bu sınırlamalara itiraz edebileceği bağımsız 

mekanizmaların bulunmasını da gerektirir. Günümüz koşullarında, terörle 

mücadele ve OHAL yasaları ile suçlananlar için bağımsız yargıya ulaşma 

giderek zorlaşmaktadır. Aynı durum, Gülen hareketi veya Kürt örgütlerle 

bağlantılı olduklarına yönelik muğlâk ithamlarla işini kaybeden on binlerce 

insan için de söz konusudur.68 Aşağıdaki unsurlar, ifade özgürlüğüne yönelik 

kısıtlamaların hukukiliğini sorgulanır hale getirmektedir.  

 
A.Yargıya İlişkin Yapısal Değişiklikler 

 
67. Özel Raportör ile yapılan toplantılarda Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi 

üyeleri, AİHS’e bağlı olmaktan ve AİHM içtihadını kararlarına yansıtmaktan 

duydukları gururdan söz etmişlerdir. Avrupa’daki insan hakları 

mekanizmalarıyla entegrasyon süreci Türkiye hukukunu önemli ölçüde 

etkilediğinden, yakın geçmişte bazı dönemlerde yargının böyle bir gurur 

duyması için geçerli nedenleri bulunmaktadır.  

68. Özel Raportör, 2016’da ilan edilen olağanüstü halden öncesine de uzanan ve 

yargı bağımsızlığını zayıflatan yapısal değişikliklerden dolayı kaygı 

duymaktadır. 2014 yılında, 6545 sayılı Kanun ile kurulan Sulh Ceza 

Hâkimlikleri, olağanüstü hal KHK’larına ve bu kapsamda alınan tedbirlere 

itiraz edilmesini zorlaştırmaktadır. Sulh Ceza Hakimleri yakalama, tutuklama, 

arama, el koyma, şüphelilerin beden muayenesi gibi tedbirlere karar 

vermektedir. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 268(3)(a) maddesine göre bir 

Sulh Ceza Hâkimi kararı aleyhine yapılan itiraz, başka bir Sulh Ceza Hâkimi 

tarafından incelenecektir. Bu yatay temyiz sistemi, uluslararası standartları 

karşılamamakta ve bireyleri adil yargılanma güvencelerinden yoksun 

bırakmaktadır. Bu sistemin, Anayasa Mahkemesi dâhil diğer Türk 

mahkemelerinin uluslararası insan hakları standartları ile uyumlu olabilecek 
                                                           
68 Özel Raportörün 1 Aralık 2015 tarihli yazışması için bkz. 
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=21403; Hükümetin 
31 Aralık 2015 tarihli yanıtı için bkz. 
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadFile?gId=33736. 

https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=21403
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadFile?gId=33736
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içtihatlarını dikkate almadığını gösteren bazı örnekler Özel Raportöre 

iletilmiştir. 

 
B.Yargıç ve savcıların ihraç edilmesi 

 
69. 2014 yılından beri yürütme organı, tutuklamalar, görevden çıkarmalar, yer 

değiştirmeler ve avukatların tehdidi gibi yollarla yargı kurumları üzerindeki 

kontrolünü güçlendirmiştir. Bu durum 2013 yılına kadar AKP ile yakın ittifak 

içinde olan Gülen hareketi ve AKP’nin yollarının ayrılmasından sonra 

başlamıştır. 

70. Darbe girişiminin ardından, yetkililer yargı içinde idari soruşturma başlatmış 

ve endişe verici sayıda hâkim ve savcıyı, Gülen hareketiyle ilişkili oldukları 

gerekçesiyle ihraç etmiştir. OHAL’in ilk beş ayında KHK çerçevesinde 3626 

hâkim ve savcı meslekten atılmıştır.69 Özel Raportörün ziyaretine kadar 

bunlardan yalnızca 198’i göreve iade edilmiştir.70 BM Uluslararası Ceza 

Mahkemeleri Mekanizması (UCMM) yargıcı Aydın Sefa Akay dahil, yüzlerce 

hakim ve savcı tutuklanmış, Yargıç AKAY, UCMM’nin Türkiyeli yetkililere 

yönelik hakkındaki tüm yargısal işlemlerin durdurularak Akay’ın derhal 

serbest bırakılması için her türlü tedbirin alınması yönündeki çağrısından sonra 

da serbest bırakılmamıştır.71 Anayasa Mahkemesi kendi iki üyesini ihraç 

etmiştir.72 Şubat 2017 tarihinde 227 hakim ve savcı daha isimleri KHK ekine 

konulmak suretiyle HSYK tarafından meslekten çıkarılmıştır.7374 667 sayılı 

KHK kapsamında meslekten çıkarılan hâkim ve savcıların doğrudan 

Danıştay’da dava açma hakkı bulunmaktadır. 

 
 
                                                           
69 Uluslararası Hukukçular Komisyonu, 6 Aralık 2016: https://www.icj.org/turkey-emergency-measures-have-
gravely-damaged-the-rule-of-law/ 
70 Raporun yazımı sırasında bu sayı 4317’ye çıkmıştır. bkz. Turkey Purge, https://turkeypurge.com/. Hürriyetin 
haberine göre Mart 2017 tarihinde 5 hakim ve savcı göreve iade edilmiştir.  
71 MICT Order, 
http://jrad.unmict.org/webdrawer/webdrawer.dll/webdrawer/rec/239107/view/NGIRABATWARE%20-
%20ORDER%20TO%20THE%20GOVERNMENT%20OF%20THE%20REPUBLIC%20OF%20TURKEY%2
0FOR%20THE%20RELEASE%20OF%20JUDGE%20AYDIN%20SEFA%20AKAY.PDF 
72 İnsan Hakları İzleme Örgütü, 5 Ağustos 2016, https://www.hrw.org/news/2016/08/05/turkey-judges-
prosecutors-unfairly-jailed 
73 Anadolu Ajansı, 20 Şubat 2017, http://aa.com.tr/en/turkey/turkey-dismisses-227-feto-linked-judges-
prosecutors/754554 
74 Çevirenin notu: Hâkim ve savcılar KHK’lardaki listelere eklenerek ihraç edilmemiştir. Söz konusu meslekten 
çıkarmalar da HSYK kararının resmi gazetede yayımlanmasıyla gerçekleştirilmiştir.  

https://www.icj.org/turkey-emergency-measures-have-gravely-damaged-the-rule-of-law/
https://www.icj.org/turkey-emergency-measures-have-gravely-damaged-the-rule-of-law/
https://turkeypurge.com/
http://jrad.unmict.org/webdrawer/webdrawer.dll/webdrawer/rec/239107/view/NGIRABATWARE%20-%20ORDER%20TO%20THE%20GOVERNMENT%20OF%20THE%20REPUBLIC%20OF%20TURKEY%20FOR%20THE%20RELEASE%20OF%20JUDGE%20AYDIN%20SEFA%20AKAY.PDF
http://jrad.unmict.org/webdrawer/webdrawer.dll/webdrawer/rec/239107/view/NGIRABATWARE%20-%20ORDER%20TO%20THE%20GOVERNMENT%20OF%20THE%20REPUBLIC%20OF%20TURKEY%20FOR%20THE%20RELEASE%20OF%20JUDGE%20AYDIN%20SEFA%20AKAY.PDF
http://jrad.unmict.org/webdrawer/webdrawer.dll/webdrawer/rec/239107/view/NGIRABATWARE%20-%20ORDER%20TO%20THE%20GOVERNMENT%20OF%20THE%20REPUBLIC%20OF%20TURKEY%20FOR%20THE%20RELEASE%20OF%20JUDGE%20AYDIN%20SEFA%20AKAY.PDF
https://www.hrw.org/news/2016/08/05/turkey-judges-prosecutors-unfairly-jailed
https://www.hrw.org/news/2016/08/05/turkey-judges-prosecutors-unfairly-jailed
http://aa.com.tr/en/turkey/turkey-dismisses-227-feto-linked-judges-prosecutors/754554
http://aa.com.tr/en/turkey/turkey-dismisses-227-feto-linked-judges-prosecutors/754554
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C.Yargı denetiminin olmaması 
 

71. Olağanüstü halin ilan edildiği tarih ile Aralık 2016 arasında Anayasa 

Mahkemesine, çoğu Gülenci ya da diğer örgütlere üyelik ya da ilişkili olduğu 

iddiasıyla gözaltına alınan, tutuklanan, ya da ihraç edilenler tarafından yaklaşık 

60.000 bireysel başvuru yapılmıştır. Aynı dönemde yaklaşık 36.000 kişi 

tutuklanmış ve 110.000 kişi kamu görevinden çıkarılmıştır.75 Ancak 

Mahkemenin 668 ve 669 sayılı KHK’lara ilişkin 12 Ekim 2016 tarihli 

kararından sonra, bireylerin bu KHK’lar kapsamında yapılan işlemlerin 

anayasaya uygunluğuna ilişkin başvurularının başarı olasılığı, en iyi ihtimalle 

son derece zorlaşmıştır.  

 
D. Avukata erişim ve adil yargılanma 

 
72. Olağanüstü hal ilanından sonra çıkarılan ilk KHK olan 667 sayılı KHK ile 

gözaltı süresi dört günden, otuz güne çıkarılmıştır (m.6a). Anayasanın 19. 

maddesi gözaltı süresinin maksimum dört gün olabileceğini, olağanüstü 

hallerde ise bu sürenin uzatılabileceğini düzenlemektedir. Ancak 

Aksoy/Türkiye başvurusunda AİHM, yargı önüne çıkarılmadan on dört gün 

gözaltında tutmanın meşru olağanüstü hal durumlarında dahi, devletin insan 

haklarına saygı yükümlülüğünü ihlal ettiğine karar vermiştir.76 667 sayılı KHK 

aynı zamanda, tutukluların avukatlarıyla görüşmelerini izleme, hatta kaydetme 

yetkisi tanımış ve avukat seçme hakkını sınırlandırmıştır (m. 6d). 684 sayılı 

KHK gözaltı süresini, şüpheliyi en yakın mahkemeye götürme süresi hariç, 

maksimum yedi güne indirmiştir. 

73. Yukarıda belirtildiği gibi, Özel Raportör, avukatlara sadece haftada bir gün 

kısa bir görüşme hakkı verilen Silivri cezaevini ziyaret etmiştir. Avukatlar bu 

kısa görüşmede evrak alışverişi yapamamakta ve tüm görüşmeler cezaevi 

yönetimi tarafından kaydedilmektedir. Özel Raportörün görüştüğü avukatlar, 

çoğu zaman ne kendilerinin ne de müvekkillerinin suçlamalar hakkında 

bilgilendirilmediğini, bunun da savunma yapmayı çok zorladığını ifade 

etmişlerdir. Ayrıca gözaltındaki kişiler, mahkemeye götürülmeden ya da 

sorguya alınmadan kısa bir süre öncesine kadar avukatlarıyla 
                                                           
75 Reuters, 18 Kasım 2016, http://www.reuters.com/article/us-turkey-security-idUSKBN13D0IU 
76 Aksoy v. Turkey, 1996-VI Eur. Ct. H.R. 68 (1996). 

http://www.reuters.com/article/us-turkey-security-idUSKBN13D0IU
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görüştürülmemekte, bu da adil yargılanma ilkesine başka bir aykırılık 

oluşturmaktadır. 

74. OHAL KHK’ları kapsamında hâkimler, avukatların değiştirilmesini 

emredebilmektedirler. Çoğu durumda tutuklular, hukuk kitaplarına ya da diğer 

kitaplara erişememekte ve telefon görüşmesi yapamamaktadır. Aile üyelerine 

erişim de kısıtlanmaktadır. Tutuklu kişileri temsil eden avukatların çalışmaları 

sırasında taciz edildikleri belirtilmektedir. Hükümet bazı avukatlar hakkında 

vergi incelemesi başlatmıştır ve pek çok avukat soruşturulmakta ve 

tutuklanmaktadır. 

 
XI. Tavsiyeler  
 
75. Türkiye’de ifade özgürlüğü ciddi bir krizdedir ve Türkiye’nin 

uluslararası insan hakları hukukundan kaynaklanan yükümlülüklerine 

uymak için acilen hareket geçmesi gerekmektedir. Özel Raportör bu 

değerlendirmesinde yalnız değildir. Aşağıdaki tavsiyeler, diğerlerinin yanı 

sıra Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, Avrupa Konseyi İnsan 

Hakları Komiseri, AGİT Medya Özgürlüğü Temsilcisinin tavsiyeleriyle 

büyük ölçüde uyumludur.77  

 
A.Medya Özgürlüğü ve Bilgiye Erişim 

 
76. Özel Raportör, Türkiye’de medya özgürlüğünün, darbe teşebbüsü 

öncesine dayanan, gerilemesinden ciddi kaygı duymaktadır. Olağanüstü 

hal, Türkiye’de ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü ve bilgiye erişime ciddi 

darbe vuran ölçüsüz ve keyfi tedbirler uygulanmasını meşrulaştıramaz.  

77. Özel Raportör, Hükümete, terörle mücadele mevzuatı ve OHAL 

KHK’ları kapsamında tutuklu bulunan gazetecileri, yazarları ve 

akademisyenleri derhal serbest bırakması için Hükümete çağrı 

yapmaktadır. Hiç kimse, (MSHUS’nin) 19(3) ve 20. maddelerine uygun 

olarak, gerçek bir nefret ve şiddeti teşvik etmedikçe, fikirlerini 
                                                           
77 Recommendation 2097 (2017) by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, 
(http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=23403&lang=en); Memorandum on 
freedom of expression and media freedom in Turkey, by Nils Muižnieks, Council of Europe Commissioner for 
Human Rights; Statements by the OSCE Representative on freedom of the media, 
http://www.osce.org/fom/302351 and http://www.osce.org/fom/278326 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=23403&lang=en
http://www.osce.org/fom/302351
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açıklamaktan dolayı tutuklanmamalı, soruşturulmamalı ve 

yargılanmamalıdır.  

78. Özel Raportör Hükümeti, basın ve diğer medya ile bütün bireylerin 

kamuyu ilgilendiren konularda görüşlerini açıklayabilmelerini ve 

herhangi bir sansür ve baskıya uğramadan kamuoyunu 

bilgilendirebilmelerini güvence altına almak üzere her türlü uygun tedbiri 

almaya davet etmektedir.  

79. Hükümet, internet medyası, ağlar ve mobil iletişim dâhil, medya 

kuruluşlarını kapatma kararlarını geri almalı ve yayın durdurmanın 

kanunda öngörülen istisnai hallerde ve yargı süreçleriyle uyumlu bir 

şekilde mümkün olmasını güvence altına almalıdır. Bu tür tedbirler her 

zaman yargı denetimine tabi tutulmalıdır.  

 
B.İnternet üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması 

 
80. Özel Raportör Hükümete, İnternet Kanunu’nu gözden geçirmesi ve 

erişim engelleme ve içerik kaldırma konusunda tanınan geniş yetkileri 

değiştirerek daha az müdahale öngören düzenlemeler yapması için 

çağrıda bulunmaktadır. Özel Raportör, Hükümeti, aşırı düzeydeki erişim 

engelleme ve içerik filtrelemeden kaçınmaya ve içerik kaldırma taleplerini 

MSHUS’nin 19(3) ve 20. maddelerindeki ölçütlere uyan gerçek nefret ve 

şiddete teşvik vakalarıyla sınırlandırmaya davet etmektedir.  

 
C.OHAL KHK’larının Denetimi 

 
81. Hükümet, olağanüstü hal süresince ifade özgürlüğüne yönelik 

sınırlamaların durumun kesinlikle ölçüyü aşmamasını sağlamakla 

yükümlüdür. Olağanüstü hal ile bağlantılı olarak yükümlülük azaltma 

döneminde gereklilik ve ölçülülük testleri ortadan kalkmamaktadır.  

82. Özel Raportör, Hükümete, olağanüstü hali sona erdirmek amacıyla 

Temmuz ayındaki koşulların olağanüstü halin devamını meşru kılacak 

şekilde devam edip etmediğini değerlendirmesi için çağrı yapmaktadır. 

Bundan bağımsız olarak, uluslararası insan hakları norm ve 

standartlarına uygunluklarını sağlamak amacıyla KHK’ları gözden 
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geçirmeye ve değiştirmeye davet etmektedir. Özellikle, KHK’lar 

kapsamında özgürlüğünden mahrum edilen kişilere, MSHUS’nin 9. 

maddesine uygun olarak tutukluluğunun hukuka uygunluğunu 

denetleyecek bir mahkemeye başvuru hakkı tanınmalıdır.  

83. Özel Raportör, hukuka aykırı bir şekilde gözaltına alınan, tutuklanan, 

ihraç edilen ya da başka bir hukuki talebi bulunan herkesin taleplerini 

inceletebileceği ve haklarını elde edebileceği etkin bir makama 

başvurmasını güvence altına alması için Hükümete çağrı yapmaktadır. 

KHK’lar yoluyla görevden çıkarılan kişilere, haklarındaki işleme itiraz 

edebilecekleri ve bunları düzelttirebilecekleri uygun ve bağımsız yargısal 

ve idari mekanizmalara başvurma hakkı sağlanmalıdır. 

 
D.Ulusal düzenlemelerin denetimi 

 
84. Hakaret ve terörle mücadele ile ilgili ulusal mevzuat uluslararası 

standartlarla uyumlu hale getirilmelidir. Özel Raportör, özellikle terörle 

mücadele tedbirlerinin MSHUS’nin 19(3). maddesiyle uyumlu hale 

getirilmesini sağlamak amacıyla Terörle Mücadele Kanunu’nun acilen 

değiştirilmesi için Hükümete çağrı yapmaktadır. “Terörü teşvik”, 

“radikal faaliyetler”in yanı sıra terörü “övme”, “yüceltme” ve 

“meşrulaştırma” gibi suçlar, ifade özgürlüğüne ölçüsüz ve gereksiz 

müdahalelere yol açmaya devam etmemeleri için açık bir şekilde 

tanımlanmalıdır. 

85. Özel Raportör ayrıca Hükümeti, kamu görevlilerine ve Cumhurbaşkanına 

hakareti suç olarak düzenleyen TCK’nın 125(3) ve 299. maddelerini 

yürürlükten kaldırmaya çağırmaktadır. İfade biçimlerinin kamusal bir 

figürü aşağıladığının düşünülmesi, ceza verilmesini 

meşrulaştırmamaktadır. Salt hükümeti eleştirdiği için bireylerin 

cezalandırılması hiçbir şekilde ifade özgürlüğüne yönelik gerekli bir 

sınırlama olarak görülemez. Bu hükümler kaldırılmasa bile, Özel 

Raportör, üst düzey kamu görevlilerini, kamu otoritesini “aşağılama” 

olarak görülen eleştirileri susturmak için bu hükümleri bir taciz edici bir 

şekilde kullanmaktan kaçınmaya davet etmektedir.  
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