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SANSÜR 

 

-Danıştay’ta basına sansür 

Danıştay’ın 150. kuruluş yıldönümü töreninin yapıldığı salona sadece TRT ile Anadolu 

Ajansı muhabirleri ve kameramanları alındı. (10 Mayıs 2018) 

 

-RTÜK’ten çizgi film kanalına ceza 

RTÜK, Planet Çocuk kanalına, ‘Spirit’ isimli çizgi filimdeki öpüşme sahnesine nedeniyle 

ceza verirken, tutulan raporda 12 yaşındaki kız çocuğu ‘dişi karakter’ olarak ifade edildi.  

(16 Mayıs 2018) 

 

-Halk Arenası’na yasak 

Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar’ın Halk TV’de yayınlanan ‘Halk Arenası’ programının, 

15 Haziran 2018 tarihinde İzmir Dikili’deki Atatürk Meydanı’nda yapılması Dikili İlçe Seçim 

Kurulu’nca yasaklandı. Uğur Dündar karara, “Yaşasın demokrasi, yaşasın hukuk devleti” diye 

tepki gösterdi. (29 Mayıs 2018) 

 

 

SANSÜR DIŞI MÜDAHALELER 

 

-TRT Yönetim Kurulu toplantılarında artık kayıt tutulmayacak 

TRT Yönetim Kurulu toplantılarına ilişkin Resmi Gazete’de yayınlanan düzenlemeyle 

toplantı görüşmelerinin iki ayrı ses kayıt cihazı ile takip edilmesi, adli ve idari makamların 

denetimine açılması, 10 yıl boyunca saklanması gibi hükümler kaldırıldı. (7 Nisan 2018) 

 

-Genelkurmay Başkanı Akar’ın ‘Gül ziyareti’ haberi işinden etti 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Abdullah Gül'ü aday olmaması konusunda ikna etmesi 

için Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı 

görevlendirdiği iddia, “Erdoğan hangi isimleri Gül'e yolladı” başlığı Habertürk'ün internet 

sitesinde yer aldı. Haber kısa bir süre sonra yayından çekildi. Haber nedeniyle Habertürk'ün 

internet sitesi Genel Yayın Yönetmeni Barış Erkaya, işten çıkarıldı. (26 Nisan 2018)  

 

-Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Bila istifa etti 

Doğan Medya Grubu’nun 21 Mart 2018 tarihinde Demirören Grubu’na satışının ardından 

Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila görevinden istifa ederek, emeklilik 

işlemlerinin başlatılmasını istedi. (27 Nisan 2018) 

 

-CNN Türk Genel Müdürü Aktaş görevinden ayrıldı 

Doğan Medya Grubu’nu satın alan Demirören Grubu, CNN Türk’ün Genel Müdürü Erdoğan 

Aktaş ile yollarlını ayırdı. (4 Mayıs 2018) 

 

-Karikatürist Musa Kart ödülünü almak için yurtdışına çıkamadı 

Cumhuriyet gazetesi davasından yargılanın ve hakkında yurtdışına çıkış yasağı bulunan 

Cumhuriyet gazetesi karikatüristi Musa Kart, Barış İçin Karikatür (Cartooning for Peace) 

Vakfı’nın kendisine verdiği Uluslararası Editoryal Karikatür Ödülü’nü bizzat gidip alamadı. 

Kart’ın yerine törene eşi katılabildi. (3 Mayıs 2018) 



 

-Cumhuriyet gazetesinin ‘PA7AR’ eki Selahattin Demirtaş’a verilmedi 

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin 

Demirtaş’ın annesi Sadiye Demirtaş’ın ‘Anneler Günü’ mesajını Cumhuriyet gazetesinin 

‘PA7AR’ ekinde yayınlandı. Ancak Cumhuriyet gazetesinin ekinin Demirtaş’a verilmediği 

bildirildi. (13 Mayıs 2018) 

 

-Menemen Cezaevi İdaresi’ne göre, Cumhuriyet gazetesi ‘sakıncalı’ 

Menemen Cezaevi İdaresi, bir hükümlünün Cumhuriyet okuma isteğini “terör övüldüğü” 

gerekçesiyle geri çevirdi. 17 Mayıs 2018 tarihli Muharrem İnce söyleşisinin olduğu manşet 

idarece “sakıncalı” bulundu. (5 Haziran 2018) 

 

 

İŞTEN ÇIKARMALAR ve ÇALIŞMA HAYATINA İLİŞKİN HAKLAR 

 

-Demirören Grubu’nda işten çıkarmalar 

Eski Doğan Medya kurumlarında Demirören Grubu’nun yönetime gelmesiyle hız kazanan 

işten çıkarma ve yeni yöneticilerin atanmasıyla alt kadrolardaki “işten çıkarma-yeni istihdam” 

dalgası yaşanmaya başladı. İşten çıkarmalar ağırlıklı olarak grubun televizyon kanallarında 

yaşandı. 

Kanal D haber merkezinin başına Nisan ayı sonunda Ramazan Kurnaz getirildi. Kurnaz, gelir 

gelmez kendi ekibini- editör, muhabir, kameraman, yönetmen, montaj operatörü gibi daha 

önce birlikte çalıştığı pek çok kişiyi- beraberinde Kanal D’ye getirdi. Böylece kanalda 

çalışmakta olan pek çok gazeteci ya işten atıldı ya da istifa seçeneğiyle karşı karşıya bırakıldı. 

Kanal D haber merkezinde önce anahaber spikeri Ahmet Hakan ayrıldı. Ardından Genel 

Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar, Haber Müdürleri Ali Ekber Aydın, Ayşegül Yıldırım, 

Haluk Parlakdemir, editörler Nilay Öz, Cem Tekel, Gülay Şubatlı, Ahu Uzel, yönetmenler 

İshak Çiftçi ve Nuran Öner ile muhabir ve kameramanların da aralarında olduğu yaklaşık 30 

gazeteci işinden oldu. Kısa süre sonra, Haziran ayı başında, bu kıyımın icracısı Ramazan 

Kurnaz görevden alındı. Yeni anahaber sunucusu Buket Aydın ile anlaşamadığı, bu nedenle 

işten çıkarıldığı haberleri yapıldı. 

CNN Türk’te de değişim, ekranda ve yönetimde belirgin biçimde yaşandı. Erdoğan Aktaş 

genel müdürlük görevinden alındı. Ardından haber müdürleri ve editörler Ali Güven, Ali 

Obuz, Alişer Delek’in işine son verildi. Anahaber sunucusu Duygu Demirdağ, editör-

sunucular Ahu Özyurt, Saynur Tezel, Ebru Baki, Aslı Öymen, Gülay Özdem gibi ekran 

yüzlerinin yanı sıra aralarında editör ve muhabirlerle idari sorumluların da olduğu yaklaşık 40 

kişi işten çıktı, çıkarıldı ya da istifaya zorlandı. 

Demirören Medya yönetimi Kanal D ve CNN Türk’ün Washington temsilcisi Serdar Cebe’yi 

de işten çıkardı. Yönetim ABD’deki gelişmeleri aktaran Washington temsilciliğini de 

kapattığını duyurdu. (Nisan-Mayıs) 

 

-‘Yıpranma payı’na ilişkin düzenleme AKP’lilerin oylarıyla reddedildi 

CHP’nin gazeteci kökenli milletvekili Barış Yarkadaş’ın, gazetecilerin ‘yıpranma payı’ 

süresini 3.5 yıldan 5 yıla çıkaran yasa teklifi TBMM Genel Kurulu’nda görüşüldü. 

Görüşmeler sonunda yapılan oylamada, AKP’li milletvekillerinin oylarıyla teklif reddedildi. 

(17 Mayıs 2018) 

 

 

GÖZALTI, TUTUKLAMA, SORUŞTURMA, DAVA VE YARGI KARARLARI 

 



-Can Dündar için kırmızı bülten talebi 

Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan ‘MİT TIR’larının durdurulmasına ilişkin haber ve 

fotoğraflar nedeniyle İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet gazetesi eski Genel 

Yayın Yönetmeni Can Dündar’ı 5 yıl 10 ay, Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ü de 5 yıl hapis 

cezasına çarptırmıştı. Cezalar Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nce bozulmuştu. Bozma kararının 

ardından dosya yerel mahkemeye tekrar gönderildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 

davaya ilişkin hazırladığı tensip tutanağında, Dündar’ın kovuşturmanın sonuçsuz kalmasını 

sağlamak amacıyla yurtdışında bulunduğunu ve bu nedenle kendisine ulaşamadığını 

belirterek, gıyaben tutuklanmasına, hakkında kırmızı bülten çıkartılmasına karar verdi.  

(2 Nisan 2018) 

 

-Eski TRT yöneticisine 9 yıl 9 ay hapis cezası 

Eski TRT Haber ve Spor Dairesi Başkan Yardımcısı ve TRT Haber Koordinatörü Ali Ahmet 

Böken, “FETÖ üyesi” olmak suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. (3 Nisan 2018) 

 

-Hasan Cemal’e 3 ay 22 gün hapis cezası 

PKK’nin çekilme süreci ile ilgili 2013’te yayımlanan “Çekilme Günlüğü” yazı dizisi 

nedeniyle 13 yıla kadar hapis cezası ile yargılanıp beraat eden gazeteci Hasan Cemal, istinaf 

mahkemesinin kararı bozması üzerine yeniden yargılandığı davada, İstanbul 24. Ağır Ceza 

Mahkemesi’nce, ‘terör örgütü propagandası’ suçlamasıyla 3 yıl 22 ay hapis cezasına 

çarptırıldı. (3 Nisan 2018)  

 

-ETHA muhabirlerinden, tutukluluğa itiraz 

Tutuklu bulunan Etkin Haber Ajansı (ETHA) muhabirleri İsminaz Temel ve Havva Cuştan’ın, 

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutukluluklarına itiraz etti. (4 Nisan 2018)  

 

-Özgürlükçü Demokrasi ve Gün Matbaası çalışanı 22 kişi tutuklandı 

Özgürlük Demokrasi ve gazetenin basıldığı Gün Matbaası’na 28 Mart 2018 günü düzenlenen 

baskında 25 kişinin gözaltına alınmasının ardından, gazetenin 7 çalışanı daha gözaltına alındı. 

Gözaltına alınanlardan 23’ü emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Dosya 

üzerinde inceleme yapan savcılık, 20 kişiyi tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk 

ederken, nöbetçi mahkeme de 20 kişiyi ‘örgüt üyeliği, örgüte yardım ve örgüt propagandası’ 

suçlamalarıyla tutukladı. 

İfadelerin ardından savcılığın tutuklama istemiyle mahkemeye sevk ettiği Özgürlükçü 

Demokrasi gazetesinin İmtiyaz Sahibi İhsan Yaşar ile Sorumlu Yazı İşleri Müdürü İshak 

Yasul da tutuklandı. (4, 5, 6 Nisan 2018) 

 

-Gazeteci Koray’a 1 yıl 3 ay hapis 

15 Temmuz Darbe Girişimi’nin birinci yıldönümünde Kocaeli Koz gazetesindeki köşesinden 

‘Yerim Destanınızı’ başlıkla yazı yazan gazeteci Yeliz Koray, bu yazısı “Halkı kin ve 

düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla Kocaeli 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nde 

yargılandığı davada 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Koray’ın cezası, sabıkasının 

olmaması nedeniyle ertelendi. (5 Nisan 2018) 

 

-Zaman gazetesi davasında savcı mütalaasını verdi 

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) yayın organı olduğu 

gerekçesiyle kapatılan Zaman gazetesinin eski yönetici ve yazarlarının yargılandığı davada 

savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nce, Silivri 

Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’nde görülen davada savcı, sanıklardan köşe yazarları Ali 

Bulaç, Mümtaz’er Türköne ve Şahin Alpay’ın “Anayasal düzeyin ortadan kaldırmaya 



teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini isterken, “Silahlı terör örgütüne üye 

olmak” suçundan ise 7.5 yıldan 15’er yıla kadar hapsini talep etti. (5 Nisan 2018) 

 

-Gazeteci Ödemiş gözaltına alındı 

TELE 1 Televizyonu ve ABC Gazetesi Ortadoğu Temsilcisi Ömer Ödemiş, Ankara 

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aldığı karar gereğince 'PKK/KCK propagandası yapmak’ 

iddiasıyla Hatay'da gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Ödemiş Ankara'ya 

götürüldü. Ödemiş'in Ankara Yenimahalle'de bulunan evinde de Terörle Mücadele Ekipleri 

tarafından aramaya yapıldı. Arama sırasında evde bulunan bazı doküman, bilgisayar, hard 

disk, flaş bellek ve kitaplara da el konuldu. (8 Nisan 2018) 

 

-Yazar Nurcan Baysal’a dava 

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Afrin’e yönelik operasyona karşı yaptığı paylaşımlar 

nedeniyle gözaltına alınıp serbest bırakılan yazar Nurcan Baysal hakkında hazırladığı 

iddianamede, “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla Baysal’ın 1 yıldan 3 

yıla kadar hapsini istendi. (11 Nisan 2018) 

 

-Gazeteci Zeyrek serbest bırakıldı 

Adana’da 30 Mart 2018 tarihinde ‘terör örgütü propagandası’ iddiasıyla yapılan operasyonda 

gözaltına alınan Jinnews muhabiri Filiz Zeyrek, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla 

serbest bırakıldı. (12 Nisan 2018) 

 

-ETHA’nın üç muhabiri tutuklandı 

Etkin Haber Ajansı (ETHA) editörü Semiha Şahin ve muhabiri Pınar Gayıp ile Almanya'da 

yaşayan ve tatil için İstanbul'a gelen muhabir Adil Demirci evlerinden gözaltına alındı. 

Adil Demirci, 4 günlük gözaltı, editör Semiha Şahin ile muhabir Pınar Gayıp ise 7 günlük 

gözaltının ardından savcılığa, oradan da tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilip ‘örgüt 

üyesi olmak’ ve ‘örgüt propagandası yapmak’ suçlarından tutuklandı. (13, 17, 19 Nisan 2018) 

 

-Evrensel muhabiri Cansu Pişkin'e Boğaziçi haberi nedeniyle soruşturma 

Boğaziçi Üniversitesi’nde gözaltına alınan 15 öğrenciden 9’unun tutuklandığı soruşturmaya, 

öğrencilerin mahkemeye çıkarıldığı gün, HDP’yi ‘terör örgütünün güdümünde siyaset yapan 

parti’ olarak tanımlayan savcının atanmasını haberleştiren Evrensel muhabiri Cansu Pişkin 

hakkında soruşturma açıldı. Savcılık Pişkin’e, ‘terörle mücadelede görev alan kişileri hedef 

gösterme’ suçlamasını yöneltti. (15 Nisan 2018) 

 

-Yazar Eliaçık’a hapis cezası 

Yazar İhsan Eliaçık, kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan İstanbul Din Âlimleri 

Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin (DİAYDER) düzenlediği konferansta yaptığı 

hendek konuşması nedeniyle hakkında, “Terör örgütü propagandası yapmak” iddiasıyla açılan 

davada hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma 

soncunda, Eliaçık’a 6 yıl 3 ay hapis cezası verilerek adli kontrol, İstanbul il sınırları dışına 

çıkamama ve yurtdışı yasağı kondu. (17 Nisan 2018) 

 

-Şahin Alpay’dan AYM'ye, ‘ev hapsimi kaldırın’ başvurusu 

20 ay tutuklu kaldıktan sonra Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hak ihlali kararları ile ev hapsi 

şartıyla tahliye edilen eski Zaman gazetesi yazarı Şahin Alpay, bu kontrolün kaldırılması için 

Anayasa Mahkemesi’ne tedbir talebinde bulundu. (17 Nisan 2018) 

 

-Köşe yazarı, akademisyen Çalışkan’a 1 yıl 6 ay hapis cezası 



Çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı da yapan akademisyen Koray Çalışkan, “FETÖ 

propagandası yaptığı” gerekçesiyle yargılandığı davada İstanbul 24. Ağır Ceza 

Mahkemesi’nce, 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. 5 yıl denetimle serbestlik şartıyla 

hükmün açıklanması geri bırakıldı. (19 Nisan 2018) 

 

-Gaziantep’te 4 gazetecinin yargılaması başladı 

Gazeteciler Murat Güreş, Furkan Gökşen, Metin Aybey ve Yunus Emre Alıcı hakkında, 

FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra itirafçı olup Antep iş dünyası ile 

ilgili ifade veren iş insanı A.S.E.'nin ifadelerini haberleştirdikleri gerekçesiyle "gizliliği ihlal" 

iddiasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın görülmesine başlandı. 

Gaziantep 9. Asliye Ceza Mahkemesi verdiği ara kararda, gazeteciler hakkındaki adli kontrol 

tedbiri uygulamasına son vererek duruşmayı erteledi. (19 Nisan 2018) 

 

-Cumhuriyet davasında karar 

Cumhuriyet gazetesinin 18 yazar ve yöneticisinin yargılandığı, tek tutuklu olarak Gazetenin 

İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay’ın bulunduğu Cumhuriyet gazetesine yönelik davanın 8. 

duruşması Silivri Cezaevi’ndeki salonda İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülmeye 

başlandı. Cumhuriyet yazar ve yöneticilerinin esas hakkındaki savunmalarını verdiği 

duruşmada, tutuklu Akın Atalay, “Bu dava vesilesiyle zarar verilen toplumun geleceği, şerefi 

ve itibarıdır” dedi. 

Mahkeme davaya ilişkin kararını açıkladı; buna göre, ‘terör örgütüne üye olmamakla birlikte 

bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan Akın Atalay’ı 7 yıl 13 ay 15 gün hapis cezasına 

çarptırdı. Atalay’ın tahliyesine karar verildi. ‘Terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek 

ve isteyerek yardım etme’ suçundan gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, 

Ahmet Şık, yazar Aydın Engin’e 7 yıl 6’şar ay, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı 

ve İmtiyaz Sahibi Orhan Erinç ve Hikmet Çetinkaya’ya 6 yıl 3’er ay, avukat Bülent Utku’ya 4 

yıl 6 ay, Okur Temsilcisi Güray Tekin Öz, Cumhuriyet Vakfı yöneticisi Önder Çelik, 

karikatürist Musa Kart ve avukat Mustafa Kemal Güngör ile Hakan Karasinir’e 3 yıl 9’ar ay 

hapis cezası verildi. Muhasebe Müdür Yardımcısı Yusuf Emre İper’e, “örgüt propagandası 

yapmak’ suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilirken, ‘Jeansbiri’ Twitter hesabı 

kullanıcısı olduğu öne sürülen Ahmet Kemal Gündoğdu’ya ise ‘terör örgütüne üye olmak’ 

suçundan 10 yıl hapis cezası aldı. Gündoğdu’nun tutukluluk halinin devamına karar verildi. 

Yazar Ahmet Kadri Gürsel hakkında ‘terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve 

isteyerek yardım etme’ suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Kitap Eki Yayın Yönetmeni 

Turhan Günay, eski muhasebe müdürü Bülent Yener ve muhasebe servisi yöneticisi Günseli 

Özaltay’a ise beraat kararı verildi. Tüm sanıklara yurtdışına çıkış yasağı kondu.  

(24, 25 Nisan 2018) 

 

-Hayatın Sesi davası ertelendi 

KHK ile kapatılan Hayatın Sesi televizyonunun hem IŞİD hem PKK hem de TAK 

propagandası yapmakla suçlandığı davanın duruşması İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 

görüldü. Dava bir sonraki duruşma için 19 Eylül 2018 tarihine ertelendi. Dava kapsamında, 

televizyon sahipleri Mustafa Kara ve İsmail Gökhan Bayram ile Genel ve Sorumlu Müdürü 

Gökhan Çetin’in “Zincirleme şekilde örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla 13 yıla kadar 

hapis cezası isteniyor. (24 Nisan 2018) 

 

-1HaberVar muhabiri Yaşar’a sosyal medya davası 

1HaberVar internet sitesi muhabiri Fuat Yaşar hakkında Diyarbakır Cumhuriyet 

Başsavcılığı’na hazırlanan ve sosyal medya hesabındaki paylaşımlarını kapsayan iddianame, 

Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Yaşar’ın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 



Bölgesi’nde yaşanan ve sivil halkın zarar gördüğü olaylara ilişkin şahsi tepkilerini içeren 

sosyal medya mesajlarının yer aldığı iddianamede, Yaşar’ın ‘örgüt propagandası yapmak’ 

suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. (25 Nisan 2018) 

 

-Gazeteci Küçükkaya’ya hapis cezası 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Betül Sayan Kaya'nın eşinin “ByLock” kullandığına ilişkin 

iddiada bulunan FOX Tv haber spikeri İsmail Küçükkaya hakkında, ‘Kamu görevlisine alenen 

hakaret’ ve ‘Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurum ve organlarını aşağılama’ suçlamasıyla 

açılan davada Bakırköy 18. Asliye Ceza Mahkemesi karar verildi. Küçükkaya, her iki suçtan 

toplam 16 ay 20'şer gün hapis cezasına çarptırıldı. Küçükkaya, karara itiraz edeceğini söyledi. 

(25 Nisan 2018) 

 

-Gazetecinin yargılanan Suriye kitabının bilirkişisi trafik polisi 

Gazeteci Hamide Yiğit hakkında, hükümetin Suriye politikalarını eleştirdiği ve IŞİD’i 

anlattığı “Tekmili Birden IŞİD, El Kaide’den IŞİD’e Amerika için Cihat!” başlıklı kitabı 

nedeniyle terör örgütü propagandası yapmak ve Türk Ceza Yasası’nın 301. maddesi uyarınca 

açılan davada bilirkişi olarak bir trafik polisi atandı. İddianamede Yiğit’in 15.5 yıla kadar 

hapsi isteniyor. (27 Nisan 2018) 

 

-Mezopotamya Ajansı muhabiri Taşkın savunma yaptı 

Mezopotamya Ajansı’nın tutuklu muhabiri Seda Taşkın, ‘örgüt üyesi olmak’ ve ‘örgüt 

propagandası yapmak’ suçlarından hakkında açılan davanın ilk duruşması, Muş 2. Ağır Ceza 

Mahkemesi’nde yapıldı. Tutuklu bulunduğu Sincan Kapalı Cezaevi’nden SEGBİS ile 

duruşmaya katılan gazeteci Seda Taşkın, gözaltında ve hastaneye götürülürken darp edildiğini 

söyledi. Taşkın hakkında e-posta üzerinden yapılan ihbarın, Muş İl Emniyet Müdürlüğü’nden 

yapıldığı yönündeki iddianın incelenmesi talebi mahkemece reddedildi ve bir sonraki 

duruşma tarihi olarak 2 Temmuz 2018 belirlendi. (30 Nisan 2018)  

 

-Kapatılan DİHA’nın muhabiri Damar tutuklandı 

Kanun hükmünde kararname ile kapatılan DİHA’nın muhabiri Sıddık Damar, sosyal medya 

paylaşımları ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin bazı yerleşim yerlerinde ilan edilen sokağa 

çıkma yasakları sırasında yaptığı haberler nedeniyle İstanbul’da gözaltına alınarak tutuklandı. 

Damar daha önce 2 yıl 6 ay hapis cezası verilerek tahliye edilmişti. (30 Nisan 2018) 

 

-Gazeteci Çoban tutuklandı 

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında hakkında 

yakalama kararı olduğu gerekçesiyle 23 Nisan 2018 tarihinde Mersin’de gözaltına alınan 

Azadiya Welat eski Yazıişleri Müdürü İsmail Çoban, Diyarbakır’a getirildi. Çoban çıkarıldığı 

mahkemedeki sorgusunun ardından tutuklanarak Diyarbakır D Tipi Cezaevi’ne gönderildi.  

(3 Mayıs 2018) 

 

-TRT işgal davasında 31 müebbet 

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında TRT’nin Harbiye 

binası ve Taksim Meydanı’nın işgal edilmesine ilişkin 31’i tutuklu 123 sanığın yargılandığı 

davada, ‘anayasayı ihlal’ suçundan 16 sanığın ağırlaştırılmış müebbet, 15 sanığa da müebbet 

hapis cezası verdi. 52’si er olmak üzere 92 sanığın ise üzerine atılı suçlardan beraatı 

kararlaştırıldı. (4 Mayıs 2018) 

 

-MİT TIR’ları davasında Erdem Gül’ün dosyası ayrıldı 

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, MİT TIR’ları davasında, Yargıtay’ın gazeteciler Can 



Dündar ve Erdem Gül hakkında verdiği bozma kararına uydu. Ara kararda Gül hakkındaki 

dosyanın ayrılarak başka bir esas numarası üzerinden görülmesine karar verildi. Mahkeme 

heyeti Dündar’ın iadesine ilişkin başvurunun beklenmesine hükmetti. (7 Mayıs 2018) 

 

-‘Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği’ davasına devam edildi  

Kapatılan Özgür Gündem gazetesine destek vermek amacıyla başlatılan "nöbetçi yayın 

yönetmeni" kampanyasına katıldıkları gerekçesiyle İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 

görülen iki ayrı davada, gazeteci ve yazarlardan oluşan 22 kişinin yargılanmasına devam 

edildi. İlk davada Özgür Gündem Eş Genel Yayın Yönetmeni Eren Keskin’in avukatı 

savunma yaptı; mahkeme bir sonraki duruşma tarihi olarak 9 Temmuz 2018’i belirledi. İkinci 

davada ise savcı esas hakkındaki mütalaasını vererek, gazeteci Hüseyin Akyol’un zincirleme 

şekilde örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla 13 yıla kadar hapsini istedi. Yargılanan kişilerin 

esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için bir sonraki duruşma tarihi olarak 16 

Temmuz 2018 belirlendi. (7 Mayıs 2018) 

 

-Gazeteci Oruç beşinci duruşmasına çıktı 

Kanun hükmünde kararname ile kapatılan DİHA’nın muhabirlerinden Şerife Oruç, 23 aydır 

tutuklu olduğu davanın beşinci duruşmasına çıktı. Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, 

Oruç’un tutukluluğuna devam kararı vererek, bir sonraki duruşma tarihi olarak 9 Temmuz 

2018’i belirledi. (8 Mayıs 2018) 

 

-Gazeteci Karakaş tahliye edildi 

Afrin’e yönelik saldırılara tepki amaçlı sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan ve 

aralarında gazeteci İshak Karataş’ın da bulunduğu 10 kişinin yargılandığı davaya İstanbul 28. 

Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. İshak Karataş’ın da bulunduğu 9 kişi tahliye edildi, 

bir sonraki duruşma tarihi olarak 18 Eylül 2018 belirlendi. (8 Mayıs 2018) 

 

-‘MİT TIR’ları davası ertelendi 

MİT TIR’ları haberleri nedeniyle gazeteciler Can Dündar, Erdem Gül ile eski gazeteci tutuklu 

CHP milletvekili Enis Berberoğlu’nun yargılandığı davaya İstanbul 14. Ağır Ceza 

Mahkemesi’nde devam edildi. Tanıkların gelecek celse dinlenmesine karar veren mahkeme, 

duruşmayı 18 Temmuz 2018’e erteledi. (9 Mayıs 2018)  

 

-Kapatılan Özgür Gündem’in İmtiyaz Sahibi Sancılı tutuklandı 

Kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan Özgür Gündem gazetesinin İmtiyaz Sahibi 

Kemal Sancılı, Edirne’nin İpsala ilçesinde gözaltına alındı. Sancılı üç gün sonra çıkarıldığı 

mahkemece tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderildi. (9, 12 Mayıs 2018) 

 

-Köşe yazarı Bulaç ile Zaman’ın Sorumlu Yazıişleri Müdürü Özdemir’e tahliye 

FETÖ/PDY’nin basın ayağını oluşturduğu iddiasıyla Zaman gazetesi yönetici, yazar ve 

çalışanlarının yargılandığı davanın görülmesine İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 

devam edildi. 

Duruşmanın ikinci gününde esas hakkındaki savunmalar yapıldı. Geçmişte Zaman gazetesi 

Ankara Temsilciliği de yapan tutuklu yargılanan Mustafa Ünal, kendisini “AKP’nin yakından 

tanıdığı mahalle sakinleri” olarak tanımlarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kast ederek 

“Pınarhisar’da sizi ziyaret eden ben, sizin sesinizi duyuran ben mi darbeciyim?” dedi. 

Mahkeme heyeti, ara karar vererek, Ali Bulaç ile Zaman gazetesi Sorumlu Yazıişleri Müdürü 

Mehmet Özdemir’in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verirken, dava kapsamında tutuksuz 

yargılanan Şahin Alpay’ın ev hapsini de haftada bir gün karakola imza verme şartıyla 

kaldırdı. Davanın bir sonraki duruşma tarihi olarak 7-8 Haziran 2018 belirlendi.  



(10, 11 Mayıs 2018) 

 

-Gazeteci Çapan tutuklandı 

Kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan Özgür Gündem gazetesinin Yazı işleri 

Müdürü Reyhan Çapan, Artvin’in Hopa ilçesinde gözaltına alındı. İstanbul 17. Ağır Ceza 

Mahkemesi, Çapan’a daha önce ‘örgüt propagandası yapmak’ suçlamasıyla 1 yıl 3 ay hapis 

cezası vermiştir. Çapan’ın cezasının onanmasının ardından yakalama kararı çıkartılmıştı. 

Çapa çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (10, 11 Mayıs 2018) 

 

-Artı TV’den Hürtaş’a dava 

Artı TV Ankara Temsilcisi Sibel Hürtaş hakkında “örgüt propagandası” ve “halkı kin ve 

düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla dava açıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hürtaş’ın bu 

suçu AKP eski Milletvekili Ahmet Faruk Ünsal ve vekilliği düşürülen HDP Milletvekili 

Osman Baydemir’le yaptığı röportajlar sırasında işlediğini iddia etti.  - 15 Mayıs 

 

-Hrant Dink davasında, başmüfettiş Yıldız’a tahliye 

Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin davada, dönemin 

İstanbul jandarma istihbarat görevlilerinin sorgusu yapıldı. 

Mahkeme, kamu görevlilerinin sorumluluğuna ilişkin düzenlenen raporda Dink’in Yasin 

Hayal tarafından öldürüleceği ile ilgili istihbarat raporlarına yer vermeyen dönemin Mülkiye 

Başmüfettişi Şükrü Yıldız’ı tahliye etti. (15, 17 Mayıs 2018) 

 

-Cumhuriyet’teki ‘Zehir Yiyoruz’ başlıklı yazısı dizisine soruşturma 

Kanun hükmünde kararname (KHK) ile Akdeniz Üniversitesi’ndeki görevinden ihraç edilen 

Gıda Mühendisi Yrd.Doç.Dr. Bülent Şık’a, Cumhuriyet gazetesinde 15 Nisan 2018’de 

başlayan ve 4 gün süren “Türkiye’yi kanser eden ürünleri devlet gizledi, biz açıklıyoruz! İşte 

zehir listesi” başlıklı yazı dizisi nedeniyle Sağlık Bakanlığı’nın şikâyeti üzerine, “Göreve 

ilişkin sırrın açıklanması”, “Yasaklanan bilgileri temin” ve ‘takdir olunacak diğer suçlar’ 

iddiasıyla soruşturma başlatıldı. (22 Mayıs 2018) 

 

-Gazeteci Ahmet Şık hâkim karşısındaydı 

Ahmet Şık, Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Kerem Kocalar’ın “Allah rızası için inceleyin” 

diyerek ihbar ettiği Twitter paylaşımları nedeniyle hâkim karşısına çıktı. Şık savunmasında, 

sözlerinin devletin hukuksuzluklarına ilişkin radikal bir eleştiri olduğunu söyledi. Şık’ın 

mahkemede yaptığı savunmada “Ardında devletin bizatihi olduğu olaylarda gözaltında 

kayıplar, işkencede insan öldürme, faili meçhuller ve yargısız infazları kattığımızda bunun bir 

terör faaliyeti olduğunu düşünüyorum. Bunu söylemeye devam edeceğim” sözleri üzerine 

Mahkeme Başkanı Mustafa Ün, salonda not alan gazetecilerin bilgisayarlarını kapattırdı. Ün, 

yalnızca kalem ve kağıtla not alınabileceği şeklinde kural olduğunu savunarak, gazetecilerin 

dijital cihazlarla not almalarını engelledi. (22 Mayıs 2018) 

 

-Gün Matbaacılık iddianamesi 

Kayyım atanan Özgürlükçü Demokrasi gazetesi ve gazeteyi basan Gün Matbaacılık’ın 

tutuklanan 21 çalışanı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar 

Soruşturma Bürosu Savcısı Uygur Kaan Arısoy tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı. 

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, 8 kişiye ‘örgüte 

bilerek ve isteyerek yardım etmek’, 13 kişiye de ‘örgüte üye olmak’, ‘örgüt propagandası 

yapmak’ ve ‘örgüt yayınlarını basmak ve yayımlamak’ suçları yöneltildi. İddianamede, Gün 

Matbaacılık’tan çıkan ‘Zimane Kurdi’ isimli dil bilgisi kitabı için ‘sözde Kürtçe dil bilgisi’ 

ifadesi kullanıldı. (22 Mayıs 2018) 



 

-Yazar Mehmet Altan’ın ‘hak ihlali’ içerikli talebine Adalet Bakanlığı’ndan ret 

Adalet Bakanlığı, Anayasayı ihlal suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm edilen 

akademisyen ve yazar Mehmet Altan’ın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) hak 

ihlali kararının uygulanması için yaptığı başvuruyu, Anayasa’nın 138. maddesini gerekçe 

göstererek reddetti. Öne sürülen hususların yargı yetkisi ve takdir hakkı kapsamında 

kaldığından bakanlıkça yapılacak bir işlem olmadığı belirtildi. (22 Mayıs 2018) 

 

-Gazeteci Alayumat tahliye edildi 

Gaziantep’in İslahiye 13 Temmuz 2018 tarihinde gözaltına alındıktan sonra 28 Temmuz 2018 

tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanan, kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan 

DİHA muhabiri Erdoğan Alayumat, ‘devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve 

askeri casusluk amacıyla temin etme’ ve ‘örgüte üye olma’ suçlamalarıyla hakkında 45 yıla 

kadar açılan davanın üçüncü duruşmasına çıktı. Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 

duruşmada mahkeme, Alayumat’ın tahliyesine karar vererek, bir sonraki duruşma için 19 

Ekim 2018 tarihini belirledi. (23 Mayıs 2018) 

 

-Gazeteci Sayılğan’ın tutukluğuna devam 

Kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan DİHA muhabiri İdris Sayılğan hakkında 

‘örgüt üyeliği’ iddiasıyla açılan davanın üçüncü duruşması Muş 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 

görüldü. Sayılğan’ın tutukluluk halinin devamına karar verilirken, sonraki duruşma tarihi 

olarak 5 Ekim 2018 belirlendi. (23 Mayıs 2018) 

 

-DİHA eski muhabiri Kaya hâkim karşısındaydı 

‘Terör örgütüne üye olmak’ suçlamasıyla tutuklu yargılanan kapatılan DİHA’nın Diyadin 

muhabiri Abdülhalik Kaya’nın yargılamasına devam edildi. Kaya’nın davası 24 Eylül 2018’e 

ertelendi. (23 Mayıs 2018) 

 

-Gazeteci Demir’e hapis cezası 

Gazeteci Hayri Demir hakkında ‘örgüt propagandası yapmak’ iddiasıyla Diyarbakır 5. Ağır 

Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ikinci duruşması görüldü. Dosyada avukat savunması 

yapılmamış olmasına karşın karar verildi ve Demir’e, 90’lı yıllarda öldürülen gazetecileri 

anmak amacıyla verilen bir gazete ilanını facebook sayfasından paylaşarak ‘propaganda’ 

yaptığı iddiasıyla 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi. (29 Mayıs 2018) 

 

-‘Bakur’ belgesinin yargılamasına devam edildi 

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın çağrısıyla 2013 yılında PKK’nin geri çekilme sürecini konu 

alan Bakur (kuzey) belgeselinin yönetmenleri Çayan Demirel ve Ertuğrul Mavioğlu hakkında 

‘örgüt propagandası yapmak’ iddiasıyla 5’er yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ikinci 

duruşması Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Savunmaların alındığı duruşmada, 

bir sonraki duruşma tarihi olarak 23 Ekim 2018 belirlendi. (29 Mayıs 2018) 

 

-‘Sözcü Davası’nın üçüncü duruşması 

Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay ile muhabir Gökmen Ulu, eski Sözcü İnternet Sitesi 

Sorumlusu Mediha Olgun ve gazetecinin Mali İşler Müdürü Yonca Yücekaleli’nin 

yargılandığı davanın üçüncü duruşması İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Bir 

sonraki duruşma tarihi olarak 7 Kasım 2018 belirlendi. (30 Mayıs 2018) 

 

-Gazeteci Çağdaş Kaplan’a 6 yıl 3 ay hapis cezası 



Yeni Yaşam gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Çağdaş Kaplan hakkında 2010 yılında 

Sakarya’da başlatılan bir soruşturma üzerine “örgüt üyeliği” iddiasıyla açılan, Kaplan’ın 

tutuksuz yargılandığı davanın karar duruşması Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. 

2010 yılında KHK ile kapatılan Dicle Haber Ajansı’nda (DİHA) muhabirlik yaptığı dönemde, 

kendisinin de öğrencisi olduğu Sakarya Üniversitesi’nde eğitim gören öğrencilere yönelik 

operasyonları haberleştiren, ardından gözaltına alınan Kaplan ve beraberinde gözaltına alınan 

öğrenciler hakkında “örgüt üyeliği” suçlamasıyla dava açılmıştı. Mahkeme, Kaplan’ın üzerine 

atılı “örgüt üyeliği” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme 

ayrıca temyiz süresi boyunca Çağdaş Kaplan hakkında yurt dışına çıkış yasağı da 

uygulanmasını hükmetti. Mahkeme, Kaplan ile birlikte yargılanan diğer 18 sanık da “örgüt 

üyeliği” suçundan 6’şar yıl 3’er ay hapis cezasına mahkûm etti. (31 Mayıs 2018) 

 

-Karikatürist Kurtcebe tutuklandı 

Çizgi-romancı karikatürist Nuri Kurtcebe hakkında, 2015 yılında çizdiği karikatürlerle 

‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçunu işlediği iddiasıyla dava açılmıştı. Fethiye 2. Asliye Ceza 

Mahkemesi’nce 1 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan ve kararın kesinleşmesi üzerine 

hakkında yakalama kararı çıkartılan Kurtcebe, Yalova’da gözaltına alınarak, çıkarıldığı 

mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. 

Kurtcebe, cezaevinde bir gün kaldıktan sonra serbest bırakıldı. (4, 5 Haziran 2018) 

 

-Gazeteci Keleş hakkında yakalama kararı 

Van’da “örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklanıp cezaevine konulan, 8 ay sonra 21 Kasım 2017 

tarihinde görülen ilk duruşmada tahliye edilen kanun hükmünde kararname (KHK) ile 

kapatılan Dicle Medya Haber Ajansı (dihaber) muhabiri Selman Keleş ile gazeteci Arif 

Aslan’ın yargılandığı davanın dördüncü duruşması görüldü. Van 5’inci Ağır Ceza 

Mahkemesi, Selman Keleş hakkında Erzurum’un Hınıs ilçesinde açılan bir dava nedeniyle 

tekrar yakalama kararı çıkardı. Duruşma 15 Kasım 2018 tarihine ertelendi. (5 Haziran 2018) 

 

-Şehir hastanesi haberi nedeniyle FOX TV’ye soruşturma 

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Sağlık Bakanlığı'nın şikâyeti üzerine Mersin Şehir 

Hastanesi ile ilgili haberleri nedeniyle FOX TV Spikeri Fatih Portakal ile FOX TV Sorumlu 

Müdürü İbrahim Onur Kumbaracıbaşı hakkında "devletin organlarını aşağılama", "hakaret" ve 

"iftira" suçlarından soruşturma başlattı. (6 Haziran 2018) 

 

-Gazeteci Canan Coşkun hâkim karşısındaydı 

Cumhuriyet gazetesi muhabiri Canan Coşkun, DHKP-C’ye yönelik soruşturma kapsamında 

gözaltına alınan avukatların 20 Eylül 2017’de savcılık sorgularına ilişkin yaptığı haber 

nedeniyle hakkında “Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçunu 

işlediği iddiasıyla açılan davada kapsamında İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde savunma 

yaptı. Savunmaların ardından mahkeme dosyayı, esas hakkındaki görüşünü hazırlaması için 

savcılığa gönderdi. (6 Haziran 2018) 

 

-Azadiya Welat dağıtıcılarına beraat 

Kürtçe günlük yayın yapan tek gazeteyken kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan 

Azadiya Welat gazetesinin Diyarbakır’daki bürosuna yapılan baskında gözaltına alınan 24 

dağıtımcısından 12’si hakkında beraat kararı verildi. Diyarbakır 12. Ağır Ceza 

Mahkemesi’nde görülen davada, gazete dağıtımcısı Serdal Polat hakkında ise 1 yıl 6 ay 22 

günlük hapis cezası verildi ve ertelendi. (6 Haziran 2018) 

 

-Zaman gazetesi davasına devam edildi 



Zaman gazetesi yazar ve yöneticilerinin, ‘örgüt üyeliği’ ve ‘örgüt yöneticiliği’ suçlarından 

yargılandığı davanın beşinci duruşmasına İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam 

edildi. Duruşmada bazı sanıklar esas hakkındaki savunmalarını yaptı. (7 Haziran 2018) 

 

-Gazeteci Müftüoğlu’na para cezası 

Kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan DİHA’nın Yönetim Kurulu Başkanı 

Zekeriya Güzüpek ile Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Dicle Müftüoğlu hakkında 2015 yılında 

yayımlanan 20 habere ilişkin yapılan suç duyurusu üzerine ‘örgüt üyesi olmak’ iddiasıyla 

açılan davada karar açıklandı. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Güzüpek hakkında beraat 

kararı verirken, Müftüoğlu’nu, 1250 gün adli para cezasına çarptırdı; bu ceza da ertelendi.  

(7 Haziran 2018) 

 

-cagdasses.com’un Yayın Yönetmeni Öztürk gözaltına alındı 

Çağdaş Ses (cagdasses.com) haber sitesinin yayın yönetmenliğini yapan Ece Sevim Öztürk, 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca ‘15 Temmuz Darbe 

Girişimi’ sonrası bir sosyal medya paylaşım sitesi üzerinden 'FETÖ lehine paylaşımlarda 

bulunduğu' iddiasıyla hakkında açılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Ece Sevim 

Öztürk’e gözaltı işlemi, gece yarısı saat 02:30’da Şile’de bulunduğu yerde yapıldı.  

(8 Haziran 2018) 

 

-Köşe yazarı Mehmet Altan’dan dilekçe eylemi 

15 Temmuz Darbe Girişimi’ne ilişkin ‘darbeye teşebbüs’ iddiasıyla yargılandığı davda 

müebbet hapis cezasına çarptırılan akademisyen ve köşe yazarı Mehmet Altan, Anayasa 

Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin hakkında ‘hak ihlali’ kararı vermesine 

karşın serbest bırakılmaması üzerine avukatları aracılığıyla dosyayı inceleyen istinaf 

mahkemesine her gün dilekçe verme eylemi başlattı. (11 Haziran 2018)  

 

-Cumhuriyet Davası kararının gerekçesi açıklandı 

Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticilerinin yargılandığı davada verilen hapis cezalarına 

ilişkin kararın gerekçesi açıklandı. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararında, 

gazetede yayınlanan haber ve yazılarla ‘terör örgütlerinin övdüğü, yüceltildiği ve kutsadığı’ 

savundu. (12 Haziran 2018) 

 

-Tayyip Erdoğan’ın oğluna yönelik sözlere mahkeme kanalıyla erişim engeli 

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Elazığ’daki mitinginde rakibi Tayyip 

Erdoğan’a yönelik “Eski defterleri açma bak, açarım altında kalırsın. İstersen gel bir de Sevim 

Tanürek cinayetini araştıralım. Açtırma ağzımı” şeklindeki açıklamalarda bulunarak, Tayyip 

Erdoğan’ın oğlu Burak Erdoğan’ın, kullandığı araçla 1 Mayıs 1998 günü TRT ses sanatçısı 

Sevim Tanürek’in ölümüne yol açmasını anımsatmıştı. İnce’nin bu açıklamalarına Burak 

Erdoğan’ın talebi üzerine İstanbul 9. Sulh Ceza Mahkemesi’nce erişim engeli konuldu.  

(19 Haziran 2018) 

 

-Gazeteci Çiğdem Toker hâkim karşısındaydı 

Cumhuriyet gazetesi yazarı Gazeteci Çiğdem Toker, Bayburt Grubu bünyesindeki Agrobay 

Seracılık şirketine ilişkin 15 Kasım 2017 tarihinde "Rusya'ya domatesler de Bayburt'tan" 

başlıklı yazısı nedeniyle Arobay Seracılık şirketinin 1.5 milyon manevi tazminat talebiyle 

açtığı davada hâkim karşısına çıktı. Davanın ön inceleme duruşması Dışkapı Adliyesi'ndeki 

Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü; gazeteci Toker yaptığı savunmada, 

"Davaya konu yazı ifade özgürlüğü kapsamı içindedir" dedi. Mahkeme Başkanı, taraflara ek 

süre vererek, bir sonraki duruşma günü olarak 6 Aralık 2018 tarihini belirledi.  



(19 Haziran 2018) 

 

-Gazeteci Hakan Gülseven tutuklandı 

Gazeteci Hakan Gülseven, Yurt gazetesinde 11 Kasım 2013 tarihide yayımlanan ‘Gavat 

üzerine’ başlıklı yazısı nedeniyle ‘kamu görevlisine, kamu görevinden dolayı hakaret’ 

suçlamasıyla hüküm giymişti. Mahkum edildiği 10 bin TL’lik tazminatı gazete yönetiminin 

ödememesi üzerine Gülseven hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. Bir başka davada ifade 

vermek üzere Ayvalık’ta ifade vermeye giden Gülseven, burada gözaltına alınarak çıkarıldığı 

mahkemece tutuklandı ve Burhaniye Açık Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. 

Gülseven, tutuklandığı günün bir gün sonra tahliye edildi. (19, 20 Haziran 2018) 

 

-cagdasses.com’un Yayın Yönetmeni Öztürk tutuklandı 

Çağdaş Ses (cagdasses.com) haber sitesinin yayın yönetmenliğini yapan Ece Sevim Öztürk, 

‘15 Temmuz Darbe Girişimi’ sonrası bir sosyal medya paylaşım sitesi üzerinden 'FETÖ 

lehine paylaşımlarda bulunduğu' iddiasıyla 8 Haziran 2018 tarihinde gözaltına alınmıştı. 13 

gün İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltında tutulan Öztürk, Cumhuriyet Savcılığındaki 

sorgusunun ardından sevk edildiği İstanbul 1. Sulh Ceza Hâkimliği’nce tutuklandı.  

(20 Haziran 2018) 

 

-İtalyan gazeteci Bianchi gözaltına alındı 

Seçimleri takip etmek üzere Türkiye’ye gelen İtalyan gazeteci Lorenzo Bianchi, Atatürk 

Havaalanı’nda gözaltına alındı. (21 Haziran 2018) 

 

-Gazeteci Sucu gözaltına alındı 

Gazeteci Sergen Sucu, ‘örgüt propagandası yapmak’ suçlamasıyla Şırnak’ın Silopi ilçesinde 

gözaltına alındı. (26 Haziran 2018)  

 

-Akademisyen ve köşe yazarı Mehmet Altan tahliye edildi 

FETÖ/PDY’ye ilişkin yürütülen soruşturmaların ardından açılan davaların birinden 

tutuklanan ve 21 aydır tutuklu bulunan akademisyen ve köşe yazarı Mehmet Altan, İstanbul 

Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nce tahliye edildi. Mahkeme, Altan hakkında 

Anayasa Mahkemesi’nce ‘kişi hürriyeti ve güvenliğinin ihlal edildiğine’ karar verildiğini ve 

bu kararın kesin olduğunu belirtti. 5.5 ay önce Anayasa Mahkemesi ‘hak ihlali’ kararı 

vermesine karşın yerel mahkeme bu kararı yok sayarak Altan’ı tahliye etmemişti.  

(27 Haziran 2018)  

 

-Gazeteci Deniz Yücel davası 

‘Terör örgütü propagandası yapmak’ ve ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek’ suçlarından 

Türkiye’de 18 ay kadar hapis yaptıktan sonra, iddianamesinin hazırlandığı gün tahliye edilen 

Almanya’da yaşayan Die Welt gazeteci muhabiri Deniz Yücel’in yargılandığı davaya İstanbul 

32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Mahkeme, Deniz Yücel’in yurtdışında ifadesinin 

alınmasına karar vererek bir sonraki duruşma tarihi olarak 20 Aralık 2018’i belirledi.  

(28 Haziran 2018) 

 

-Kapanan Karşı gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Eren Erdem tutuklandı 

26. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, 2014 yılında yayında olan Karşı 

gazetesinin Genel Yayın Yönetmenliğini yaptığı süreçte yayınlanan haberlerden kaynaklı 

FETÖ/PDY’ye soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı. Ankara’da gözaltına alınarak 

soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul’a götürülen Erdem hakkında "silahlı terör örgütüne üye 

olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek", "gizli tanığı deşifre etmek" ve 



"soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlarından 9,5 yıldan 22 yıla kadar hapisle cezalandırılması 

isteniyor. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, Erdem’in tutuklanmasına karar verdi.  

(29 Haziran 2018) 

 

 

İLKE İHLALLERİ - MANİPÜLASYONLAR 

 

-“Ezik Macron” manşetleri 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Elysee Sarayı’nda YPG heyeti ile görüşen Fransa 

Cumhurbaşkanı Macron’un “Türkiye ile SDG arasında arabuluculuk yapabilirim” sözlerine, 

“Türkiye ile SDG arasında arabulucu olabiliriz lafı, bunu söyleyen kişinin haddini ve boyunu 

çok aşan bir beyandır” şeklinde yanıt vermesinin ardından Takvim ve Güneş gazeteleri benzer 

başlıklarla Macron’u manşet yaptı. Takvim Gazetesi, “Erdoğan’ın fırçası Fransa’yı karıştırdı–

Micron” başlıklı manşet haberinde, “Macron, terörist PKK/YPG’nin arabuluculuğuna 

soyundu; Erdoğan’dan azarı yiyince dünyada alay konusu oldu” denildi. Güneş Gazetesi ise 

“Fransızlar çıldırdı – Ezik Macron” manşetiyle çıktı. Haberde ise, “Terör örgütü PYD’ye 

destek açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Macron, Ankara’nın güçlü iradesi karşısında boyun 

eğmek zorunda kaldı. Terör yandaşı Fransız basını geri adım atan Macron’u topa tuttu” 

ifadeleri kullanıldı. (1 Nisan 2018) 

 

-Güneş’ten “F tipi ittifak” manşeti 

Güneş Gazetesi, “F tipi ittifak” manşetiyle CHP’yi ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk 

Yılmaz’ı hedef gösterdi. Haberde, “CHP, PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak için harekete 

geçti. Edirne F Tipi Cezaevi’ne giden CHP’li Yılmaz, Demirtaş’a Kılıçdaroğlu’nun ‘işbirliği’ 

mesajını iletip el sıkıştı” denildi. Haberde, Yılmaz için “Kaçırılmadan önce FETÖ’cülerleydi” 

başlığı da kullanıldı. (2 Nisan 2018)  

 

-“Hain, tetikçi Can Dündar!” 

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni 

Can Dündar hakkında gıyabi tutuklama ile kırmızı bülten çıkarılmasına ve Belçika'dan 

iadesine yönelik verdiği kararın ardından havuz medyası haberi benzer başlıklarla duyurdu. 

Star gazetesi, “Hain Dündar’a kırmızı bülten” başlığını kullanırken haberde, “MİT TIR’ları 

davasından aldığı 5 yıl 10 ay hapis cezasının Yargıtay’da bozulmasının ardından yeniden 

yargılanan FETÖ tetikçisi Can Dündar’ın yakalanması için kırmızı bülten çıkarıldı” denildi. 

Türkiye Gazetesi ise “Can Dündar için kırmızı bültenle yakalama kararı” başlıklı haberinde, 

“MİT tırları ihanetine imza atan firari casus Can Dündar’a kırmızı bülten çıkartılıyor. 

Beliçka’dan da hain gazetecinin iadesi istenecek” İfadelerini kullandı. Akşam Gazetesi ise 

aynı haberi “Casusluğa kırmızı bülten”; Güneş Gazetesi ise “Cancık’a kırmızı bülten” 

başlığıyla verdi. Güneş’in haberinde “MİT tırlarıyla ilgili ihanet manşetine imza atan firari 

FETÖ tetikçisi Can Dündar hakkında kırmızı bülten çıkarıldı” denildi. Milat Gazetesi ise 

“Kaçtığı Avrupa’da hainliğe devam eden Can Dündar’a dünyayı dar edecek karar – 

DÜNyaDAR” manşetini attı. Haberde, “FETÖ’nün MİT tırları kumpasının medya ayağını 

yöneten firari Can Dündar hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Mahkeme, Dündar’ın iadesi için 

Belçika ile yazışmalara başlanması kararı aldı” ifadeleri kullanıldı. (3 Nisan 2018) 

 

-Diriliş Postası’ndan Can Dündar haberi 

Diriliş Postası ise “John’un ihanetine İngiliz tescili” başlıklı 1. sayfa haberinde, “BBC 

News’te FETÖ’nün MİT tırları ihanetine destek çıktığı için kendisini kahraman gibi lanse 

eden Can Dündar ağzının payını aldı. Muhabir, Dündar’ın yaptığının yasa dışı olduğunu, 

ihanet haberinin her yerde suç olduğunu belirtti” denildi. (3 Nisan 2018)  



 

-“Kamuflaj titretti!” 

Güneş Gazetesi, “Kamuflaj titretti” başlığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı manşetine taşıdı. 

Haberde, Erdoğan’ın askeri üniforma giydiği bir fotoğraf paylaşılırken, haberde Erdoğan için 

“başkomutan” ifadesi kullanıldı. Haberde, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kamuflaj giyerek 

verdiği kararlılık mesajı adreslerine ulaştı. ABD, apar topar Münbiç’e yığınak yaparken 

Yunanistan kudurdu” denildi. Diriliş Postası da aynı haberi “CHP, Yunan gibi rahatsız oldu” 

başlığıyla gördü. Haberde ise “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hatay’da giydiği askeri kamuflaj 

Yunanlıları paniğe sevk ederken, CHP ise daha öteye giderek Başkomutan’ın dünyaya mesaj 

veren hareketinden rahatsız oldu” ifadesi kullanıldı. (3 Nisan 2018) 

 

-Akkuyu Nükleer için “zafer” manşetleri! 

Akkuyu Nükleer Santrali’nin temel atma töreninin ardından havuz medyası şu manşetlerle 

çıktı: 

Güneş: Türkiye artık nükleer güç / Daha önce hayali bile kurulamayan projeleri bir bir hayata 

geçiren Türkiye, nükleer güç olma yolunda tarihi adımlardan birini daha attı. Enerjide dışa 

bağımlılığı azaltacak Akkuyu Nükleer Santrali’ne ilk harç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya 

Devlet Başkanı Putin’in katıldığı tören ile döküldü. 

Star: Karanlık engeller aşıldı… 63 yıllık rüya gerçek oldu - Enerjik devrim / Cumhurbaşkanı 

Erdoğan ve Putin, Akkuyu Nükleer Santrali’nin temelini attı. 2023’te ilk reaktörü devreye 

alınacak santral, Türkiye’nin enerji ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacak. 

Yeni Akit: Türkiye yarım asırlık prangaları kırarak ilk nükleer santralinin temelini attı – Batı 

ve uşaklarının yas günü / Kendileri onlarca reaktör kurarken, Türkiye’nin nükleer santral 

sahibi olmasının önüne geçmeye çalışan Batılı ülkeler ve onların içerideki ‘Gezici’ uşakları 

dün yedikleri ‘nükleer’ tokatla sarsıldı. Akkuyu Nükleer Santrali ile birlikte 2071 

Türkiye’sinin de temelleri atıldı. 

Diriliş Postası: Nükleer devrim / Türkiye, merhum Başbakan Adnan Menderes’in 63 yıllık 

nükleer hayaline kavuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in video 

konferans yöntemiyle katıldığı törenle Akkuyu Nükleer Santrali’nin temeli atıldı. Santral, 

nasipse 2023’te devreye girecek. 

Akşam: Hedef 2023 Türkiye nükleer güç / 60 yıllık rüya gerçek oluyor. Akkuyu Nükleer 

Santrali’ne ilk harç Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Lideri Putin’in katıldığı tören ile 

konuldu. 

Milat: Yarım asırdır engellenen nükleer enerjide nihayet ilk kazma vuruldu – Yeni Türkiye’ye 

yeni güç / Dünyada 400’ün üzerinde nükleer santral bulunmasına rağmen Türkiye’nin geç bile 

kaldığı enerjide dev adım. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, Akkuyu Nükleer Santrali’nin 

temelini attı. (4 Nisan 2018) 

 

-Akit, Can Dündar’ı hedef gösterdi 

Yeni Akit, FETÖ’cü firarilerde MİT paniği başlıklı birinci sayfa haberinde Can Dündar’ı 

fotoğrafıyla hedef gösterdi. Haberde, “MİT’in Kosova’da 6 FETÖ’cüyü paketleyip 

Türkiye’ye getirmesi, Avrupa’da elini kolunu sallayarak gezen hainleri tedirgin etti” denildi. 

(4 Nisan 2018)  

 

-Sazlı klarnetli Mehmetçik ziyareti haberleri 

Afrin’de devam eden Zeytin Dalı Harekâtı’nda 52 askerin şehit olmasına karşın, 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve aralarında İbrahim Tatlıses, 

Seda Sayan, Sibel Can, Yavuz Bingöl gibi isimlerin bulunduğu bir heyet, Hatay’daki bir sınır 

karakoluna giderek Mehmetçik'e “moral” ziyaretinde bulundu. Ancak şehitlere rağmen şarkılı 

türkülü klarnetli ziyarete CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan sert tepki geldi. Kılıçdaroğlu, 



“Bu rezil adamlar ve onları oraya götüren adam, sen eğer yüreğin yetiyorsa bir Afrin şehidinin 

evinin bulunduğu sokaktan geç, bir de Yaylalar şiirini söyle" dedi. Kılıçdaroğlu’nun bu 

sözlerine ziyarete giden isimler dava açarak karşılık verdiler; havuz medyası ise bu durumu 

şöyle haberleştirdi:  

Star: Kılıçdaroğlu rezilliğine sanatçılardan dava / Mehmetçiğe destek için Hatay sınırına 

giden sanatçılar kendilerine ‘rezil’ diyen CHP liderine dava açmaya hazırlanıyor. 

Kılıçdaroğlu, bölgeye neden gitmediğini Türk milletine açıklamalıdır. 

Akşam: Sen niye gitmedin? / Mehmetçikle kucaklaşma görüntülerinden rahatsız olan 

Kılıçdaroğlu’na 28 sanatçı ortak bildiriyle cevap verdi: Neden rahatsız olduğunu anlamakta 

güçlük çekiyoruz. 

Yeni Söz: Ağzı olan Kılıçdaroğlu sadece konuşuyor / Mehmetçik’e desteğe giden 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve sanatçılara ‘rezil adamlar’ diyecek kadar Kılıçdaroğlu kendini 

kaybetti. (5 Nisan 2018) 

 

-Ahlak sınırını aşmış! 

Akşam Gazetesi, “CHP’li vekil provokasyon için partili kadın soydu” başlıklı birinci sayfa 

haberi ile, bir kadın vatandaşın giydiği Atatürk tişörtü nedeniyle Meclis’in kapısından içeri 

alınmaması olayını nasıl manipüle ettiğini gözler önüne serdi. Haberde, “CHP’li Mahmut 

Tanal’ın TBMM kapısı önünde yaptığı Atatürk provokasyonu ahlak sınırlarını aştı” denildi.  

(5 Nisan 2018) 

 

-Akit, TMMOB’u hedef gösterdi 

Yeni Akit, “Karanlık odaların hedefi 2023 vizyonu” sürmanşetiyle TMMOB’u hedef gösterdi. 

Haberde, “Türkiye’nin büyümesine karşı çıkan Batıcı-Gezici kafanın karanlık odası TMMOB, 

Akkuyu Nükleer Santrali projesinin hayata geçmesinden rahatsız oldu” ifadeleri kullandıldı. 

(5 Nisan 2018) 

 

-Akit, CNN Türk’ü hedef gösterdi 

Yeni Akit Gazetesi, “Bu CNN’in neresi Türk?” başlıklı birinci sayfa haberinde, “Demirören 

grubuna satış işlemleri devam eden CNN Türk, 50 yıldır olduğu gibi İslam’a ve 

Müslümanlara yönelik saldırılarını sürdürüyor. CNN Türk, resmi internet sitesi üzerinden 

yaptığı ‘Osmanlı döneminden tüyler ürperten gerçekler’ haberinde engizisyon dönemi 

Avrupasını temsilen hazırlanmış olan işkence görsellerini Osmanlı zamanına aitmiş gibi 

haberleştirdi. Vatandaşlar, ‘Bu CNN’in neresi Türk? Osmanlı düşmanı bu kanaldan Türk lafzı 

çıkarılsın’ dedi” ifadelerine yer verildi. (5 Nisan 2018) 

 

-“Akropolis dilencisi Çipras” 

Güneş Gazetesi, “Akropolis dilencisi” manşetiyle Yunanistan Başbakanı Çipras’ı hedef aldı. 

Haberde, “Liman ve havalimanlarını Almanya’ya satan, AB’den dilendiği paralarla memur 

maaşlarını ödeyen, Ege’de boyunun ölçüsünü her aldığında BM’ye ağlayan Yunan Lider 

Çipras, Türkiye karşıtlığıyla ayakta durmaya çalışıyor” denildi. (5 Nisan 2018) 

 

-Star, Kılıçdaroğlu’nu açık hedef gösterdi 

Star Gazetesi, “Bu rezilliğin hesabı sorulmalı” manşetiyle CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu 

açık hedef gösterdi. Haberde, “CHP’deki kurmaylarıyla birlikte yoğun çaba sarf etmelerine 

rağmen Afrin zaferini engelleyemeyen Kılıçdaroğlu, birlik ve beraberliğimizi hedef alan 

hakaretlerine ve toplumu ayrıştırma gayretlerine dün de devam etti” denildi. (6 Nisan 2018) 

 

-Yeni Söz’den “tükürsek boğulursun” manşeti 

Yeni Söz Gazetesi, “Tükürsek boğarız Kammenos – Sen git sahibin gelsin” manşetiyle çıktı. 



Haberde, “Türkiye’nin bir vilayeti büyüklükte olan Yunanistan’ın yönetimi, ipini elinde tutan 

ABD’nin ve Batı’nın kışkırtmasıyla aklı sıra Türkiye’ye diş gösteriyor. Cumhurbaşkanı 

Erdoğan’a ‘deli’ deme cüretini kendinde bulan Savunma Bakanı Kammenos, Türkiye’den 

‘tahrik eden düşman’ diye söz etti ve Ege’deki Yunan adalarına ek 7 bin asker gönderileceğini 

söyledi. Eyy Kammenos, sen git sahibin gelsin. Zira tükürsek boğulursun” ifadelerine yer 

verildi. (6 Nisan 2018) 

 

-Güneş Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı 

Güneş Gazetesi, “Sen niye gitmiyorsun?” manşetiyle yine CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu 

hedef aldı. Haberde, “Sanatçıların, Afrin’de destan yazan kahramanlara moral ziyareti 

gerçekleştirmesi Kılıçdaroğlu’nu çıldırttı. CHP Liderinin hakaretler yağdırıp, hedef gösterdiği 

ünlüler soruyor: Bölgeye gitmekten neden imtina ediyorsunuz?” denildi. (6 Nisan 2018), 

 

-Akit, o sunucuyu hedef göstererek savundu 

Yeni Akit Gazetesi, sürmanşetinden “RTÜK’ün adaleti bu!” başlıklı bir haber yayımlayarak, 

sunduğu tv programında, “Sivil öldürecek olsak Nişantaşı’ndan, Cihangir’den başlarız” 

ifadesini kullanan Akit TV sunucusu Ahmet Keser’i savunmaya geçti. Haberde, “Sunucu 

Ahmet Keser’in sözlerinin çarpıtılması sonucu Akit TV’ye kesilen haksız ceza işleme 

konuldu. Vatan millet sevdalısı Akit’e bir günde jet hızıyla ceza yağdıran RTÜK’ün, terör 

sevici Halk TV ve Fox TV’nin yayınlarına sessiz kalması, ‘RTÜK’ün adalet terazisi yamuk’ 

tepkilerine yol açıyor” denildi. Haberde Halk TV’de program yapan Ayşenur Arslan ve Fox 

TV Anahaber sunucusu Fatih Portakal’ın da fotoğrafları kullanılarak, “Portakal ve Arslan’ın 

skandal sözleri için harekete geçen olmadı” ifadesi kullanıldı. (6 Nisan 2018) 

 

-Komik duruma düşmüş! 

Diriliş Postası Gazetesi, birinci sayfasından “Putin’den önce Kemal’e sor” başlıklı bir haber 

yayımladı. Haberde, “PYD/YPG’yi terör örgütü görmeyen Kılıçdaroğlu’nun sözcüsü Tezcan, 

3’lü Suriye zirvesinin deklarasyonu için ‘Niye PYD yok?’ sorusunu yönelterek komik duruma 

düştü” ifadeleri kullanıldı. (7 Nisan 2018) 

 

-Akit’ten, Uludağ Sözlük’e: Kokuşmuş 

Yeni Akit Gazetesi, “Kokuşmuş Sözlük’ten İslam düşmanlığı” başlıklı haberi ile tehlikeli bir 

manipülasyona imza attı. Haberde, “Uludağ Sözlük isimli internet sitesinde ‘Müslümanları 

çıldırtacak bir şey bırak’ başlığı altında açılan platformda, İslam’a, peygamber efendimize ve 

kutsallara ağır hakaretler ediliyor” denildi. (7 Nisan 2018) 

 

-Güneş’ten sanatçı Demirel’e “terör sevici, yalancı”  

Güneş Gazetesi, “Hem terör sevici hem yalancı” başlıklı haberiyle birinci sayfadan oyuncu 

Füsun Demirel’i hedef gösterdi. Haberde, “Hendek operasyonları sırasında PKK’lı teröristleri 

güzelleyip, ‘Gerilla annesi olmak istiyorum’ diyen Füsun Demirel, şimdi de kanal kanal gezip 

kendini yalanladı. Demirel, ‘İspanya’daki milisleri kastetmiştim’ dedi” ifadelerine yer verildi. 

(7 Nisan 2018) 

 

-Star, Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı 

Star Gazetesi, “Bu kafa CHP’yi batırır” manşetiyle çıktı. CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun hedef 

alındığı haberde, “Atatürk’ün kurduğu partinin başına kaset marifetiyle getirilen 

Kılıçdaroğlu’nun ilk günden bu yana kullandığı hakaret ve küfür dolu üslubuna tepki yağıyor” 

denildi. (8 Nisan 2018) 

 

-“CHP’liler cezaevi önünde sıraya girdi!” haberi 



Star Gazetesi, “CHP’lilerin Demirtaş aşkı – Cezaevi önünde sıraya girdiler” başlıklı bir haber 

yayımladı. Haberde, “CHP’liler, terör örgütü PKK’nın siyasal kanadı HDP’nin eski Eş Genel 

Başkanı Demirtaş’ı cezaevinde ziyarette HDP’lilere açık ara fark attı” denildi. (9 Nisan 2018)  

 

-Türkiye’den miş’li “dizayn” haberi 

Türkiye Gazetesi, “FETÖ, CHP’yi dizayn etti” başlıklı birinci sayfa haberinde, 

“FETÖ’cülerin siyaseti dizayn etme planı deşifre edildi. Örgüt, CHP’nin Ankara teşkilatlarını 

ele geçirmiş. Kriptolar, Kılıçdaroğlu’nu ziyaret edip hazırladıkları raporu sunmuş. CHP’liler 

de çok memnun kalmış” ifadesi kullanıldı. (9 Nisan 2018) 

 

-Batı, Türkiye’de nükleeri hazmedemiyormuş! 

Yeni Söz Gazetesi, “Türkiye’de nükleeri hazmedemiyorlar” manşetiyle manipülasyon yaptı. 

Haberde, “Batı dünyası, Türkiye’nin Akkuyu Nükleer Santrali ile başlattığı hamle sonrası 

telaşa kapıldı. Dünyada gelişmiş ülkelerin tercih ettiği ve enerjide dışa bağımlılığı azaltan 

nükleer santraller için çevreye vereceği zararı öne süren Batılı uzmanlar, kendi ülkelerinin 

enerjilerinin çok büyük kısmını nükleerden sağladıkları gerçeğini sümenaltı etti” denildi.  

(9 Nisan 2018) 

 

-Düşman belli, Ankara’nın tavrı net! 

Güneş Gazetesi, “Toplu kaşıntı – Gaza geldiler” manşetiyle çıktı. Gazete, haberinde, “Doğu 

Akdeniz’de Türk donanmasını aşamayan Batılı ülkeler, şimdi de toplanıp geliyor. AB’nin 

NATO’su ortak filo ile Türkiye’nin doğalgaz sahasını işgal etmeyi planlıyor. Ankara’nın tavrı 

net: Kaşınmayın” ifadeleri kullanıldı. (9 Nisan 2018) 

 

-Akşam’dan manipülasyon 

Akşam Gazetesi, “Bu da CHP’li vekil rezaleti – PKK ülkeye ihanet etmedi” başlıklı birinci 

sayfa haberinde, “CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, PKK dahil terör örgütlerinin 

hepsinin yurtsever olduğunu söyledi” denildi. (10 Nisan 2018) 

 

-Kılıçdaroğlu için “zoraki ziyaret” haberi 

“Mehmetçik’e zoraki ziyaret” başlıklı haberiyle Güneş Gazetesi, yine CHP Lideri Kemal 

Kılıçdaroğlu’na yüklendi. Haberde, “Afrin kahramanlarını ziyaret eden sanatçılara hakaretler 

yağdıran Kılıçdaroğlu, toplumun her kesiminden gelen tepkiler üzerine Mehmetçiğe destek 

için sınıra gitme kararı aldı” denildi. (10 Nisan 2018) 

 

-Akit, Mimarlar Odası’nı hedef gösterdi 

Yeni Akit, “Karanlık oda camiye de düşman” sürmanşetiyle Mimarlar Odası’nı açık hedef 

gösterdi. Haberde, “Türkiye’nin mega projelerine karşı çıkan Mimarlar Odası’nın cami 

düşmanlığı da tescillendi. Mimarlar Odası, Trabzon’daki Ayasofya Camii’nin hizmete 

açılmasını dava açarak engelledi” ifadeleri kullanıldı. (11 Nisan 2018) 

 

-“Katliam FETÖ’den siyaseti Kılıçdaroğlu’ndan” haberi 

Diriliş Postası, “Katliam FETÖ’den, siyaseti Kılıçdaroğlu’ndan” başlıklı ilginç bir haber 

yayımladı. Haberde, “Kılıçdaroğlu, Eskişehir OGÜ’de FETÖ’nün özel eğitimli teröristi Bayar 

ile hem mağdurlar ordusu oluşturma çabasını dillendirerek hem de yaptığı katliam konusunda 

Erdoğan’ı suçlayarak Pensilvanya’nın sözcülüğüne soyundu” denildi. (11 Nisan 2018) 

 

-Yeni Söz sordu: Türkiye, Aydın Doğan’a hakkını helal edecek mi? 

Yeni Söz, “Türkiye’den de helallik aldın mı Aydın Doğan?” manşetiyle çıktı. Haberde gazete, 

“Bir dönem hükümet devirip hükümet kuran, bakanları belirleyen, 28 Şubat sürecinde zulmü 



tetikleyen, başörtülü kardeşlerimizi mağdur eden, küresel güç odaklarıyla işbirliği içinde 

toplumun kutuplaşmasına neden olan manşetler atan Aydın Doğan, çalışanlarından helallik 

isteyip medyadan çekildi. Milletin adamı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşısında günden güne 

eriyip elinde ne var ne yoksa satıp medyadan çekilen Aydın Doğan, bakalım Türkiye sana 

hakkını helal edecek mi?” diye sordu. (11 Nisan 2018)  

 

-“Fox TV’den 28 Şubat yayıncılığı” haberi 

Sabah Gazetesi, “Fox TV’den 28 Şubat yayıncılığı” başlıklı birinci sayfa haberinde, “Fox TV 

sunucusu İsmail Küçükkaya, Samsunspor- İstanbulspor maçı öncesi başörtüsü takarak 

futbolcularla birlikte sahaya çıkan imam hatip okulu öğrencisi küçük kızları hedef gösterdi. 

Öğrenci velileri ise tepkili: Bu yorum insanlığa sığmaz” ifadeleri kullanıldı. (12 Nisan 2018) 

 

-O pozu hazmedememişler 

Akşam Gazetesi, “Bu pozu hazmedemediler” başlıklı haberi ile Ankara’daki üçlü zirveye 

katılan Ruhani, Putin ve Erdoğan’ın el sıkıştığı fotoğrafı birinci sayfasına taşıdı. Haberde, “Ne 

kimyasal saldırı, ne Esad zulmü… ABD, İngiltere ve Fransa’nın savaş çığırtkanlığının altında 

İstanbul’daki tarihi zirvenin yarattığı ‘İnisiyatifi kaybediyoruz’ paniği yatıyor” denildi.  

(12 Nisan 2018) 

 

-Güneş, CHP’li Tanrıkulu’nu hedef gösterdi 

Güneş Gazetesi, “CHP’liler ‘terörist’ diyor” başlıklı haberinde CHP Milletvekili Sezgin 

Tanrıkulu’nu hedef gösterdi. Haberde, “PKK’lılar için düzenlenen cenaze törenlerinde 

gözyaşı döken CHP’li vekil Sezgin Tanrıkulu, partisinin tabanının kendisini terörist olarak 

görmesinden yakındı” ifadeleri kullanıldı. (12 Nisan 2018) 

 

-Yenişafak’a göre Türkiye ekonomisi hedefte 

Yenişafak, dolardaki yükseliş sürerken “Uydurma raporlara sarıldılar” başlıklı bir haber 

yayımladı. Türkiye ekonomisinin hedefte olduğu vurgulanan haberde, “Türkiye ekonomisini 

hedef alan çevreler, derecelendirme kuruluşları üzerinden ve ısmarlama raporlarla olumsuz 

hava pompalamaya çalışıyor” denildi. (13 Nisan 2018) 

 

-Akit’ten örnek(!) gazetecilik 

Hükümetin şeker fabrikalarının satışına onay vermesinin ardından Yeni Akit, örnek bir 

manipülatif haber yaptı. “İşte özelleştirmeye iten kötü tablo” sürmanşetiyle çıkan gazete, 

“Akit’in elde ettiği veriler, şeker fabrikalarının arazi rantı uğruna özelleştirildiği iddialarını 

yalanladı. Veriler, son 16 yıldaki 830 milyon liralık zarar tablosunun şeker fabrikalarını 

özelleştirmeye sürüklediğini gözler önüne serdi” ifadelerini kullandı. (13 Nisan 2018)  

 

-Boğaziçili çocuklar için “terörist” 

Yeni Akit, “Boğaziçi hainlerine Yorgo-Coni desteği” başlıklı haberi ile Boğaziçi 

Üniversitesi’nde “Afrin şehitlerine lokum dağıtma” gerekçesiyle çıkan olayların ardından 

tutuklanan öğrencileri hedef gösterdi. Haberde, “Afrin’de şehit düşen kahramanları anmak 

için Boğaziçi Üniversitesi’nde program düzenleyen öğrenci grubuna saldıran PKK/PYD 

yandaşlarına ‘Yorgo’ ve ‘Coni’den destek geldi. Tutuklanan 15 PKK yandaşına destek için 

Akademik Dayanışma Ağı adlı oluşumla imza kampanyası düzenleyen 2 bin 155 

akademisyenin 543’ünün Yunanistan ve ABD üniversitelerinde görevli olduğu tespit edildi” 

denildi. (13 Nisan 2018) 

 

-28 Şubat davası manşetleri 

28 Şubat Davası’nda yargılanan dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, 



kuvvet komutanları ile Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir’in de aralarında bulunduğu 21 

sanığa müebbet hapis cezası verildi. Ceza alan paşalar, yaş ve sağlık durumları gerekçe 

gösterilerek serbest bırakıldı. Gazeteler, mahkemenin kararını şu manşetlerle kamuoyuna 

duyurdu:  

Güneş: Gecikmiş adalet / 28 Şubat 1997’de postmodern darbeyle, seçilmiş hükümeti alaşağı 

eden cuntacılar, 21 yıl sonra hesap verdi. Aralarında İsmail Hakkı Karadayı ve Çevik Bir’in 

de olduğu 21 sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.  

Yeni Şafak: 28 Şubat’ın darbecilerine 21 yıl sonra 21 müebbet / 28 Şubat 1997’de hükümeti 

devirip, dindarlara karşı cadı avı başlatan darbecilerden 21 yıl sonra hesap soruldu. 21 sanığa 

müebbet hapis cezası verildi. 

Sabah: 28 Şubat’a 21 müebbet / İsmail Hakkı Karadayı, Çevik Bir, Çetin Doğan başta olmak 

üzere 28 Şubat’ın beyin takımından 21 kişi müebbet hapse mahkum oldu. 

Star: Darbeye geciken darbe / FETÖ’nün yargıdaki manipülasyonları sebebiyle yıllar boyunca 

akamete uğrayan 28 Şubat davasında karar dün çıktı. 21 sanığa müebbet hapis cezası verildi. 

Türkiye: 28 Şubat darbecileri YAŞtan kurtuldu – Vicdanlarda müebbet / Ağırlaştırılmış 

müebbete mahkum olan 21 darbeci, iyi halleri ve yaşları sebebiyle serbest bırakıldı. Yani 

hapis cezası kağıt üstünde kaldı. 

Yeni Akit: O cuntacıya beraat, 21’ine müebbet – Karar, 28 Şubat mazlumlarını tatmin etmedi 

/ 28 Şubat davasında 103 sanıktan 68’i için beraat kararı verilirken, aralarında Karadayı, Bir, 

Doğan ve Özkasnak’ın da bulunduğu 21 sanık için ağırlaştırılmış müebbet kararı çıktı. 

Akşam: 21 müebbet / 28 Şubat davasında hesap kesildi! İsmail Hakkı Karadayı ve Çevik 

Bir’in de aralarında bulunduğu 21 kişi, 21 yıl sonra müebbet hapse mahkum oldu. 

Diriliş Postası: Cuntanın postalına verilen cezadan sonra sıra cuntanın medyası ve 

sermayesinde – Bin yılcı postallara müebbet / 28 Şubat darbesine ilişkin, ‘Türkiye 

Cumhuriyeti hükümetini cebren, düşürmeye ve devirmeye iştirak’ suçundan yargılanan 

dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir 

ile Genelkurmay Harekât Dairesi Başkanı Çetin Doğan’ın da aralarında bulunduğu 21 sanığa 

müebbet hapis cezası verildi. 

Karar: ‘Bin yıl devam edecek’ denilen sürece son nokta - 28 Şubat’a müebbet / 28 Şubat 

davasında mahkeme kararını açıkladı. ‘Postmodern darbe’nin mimarları müebbet hapis 

cezasına çarptırıldı. Yaşları nedeniyle sanıklar hakkında tutuklama kararı verilmedi. 

Milli Gazete: 28 Şubat davası ince bir geçişle düşürüldü – Evci müebbet / Tarihe postmodern 

darbe olarak geçen 28 Şubat dönemine ilişkin davada karar verildi. İsmail Hakkı Karadayı, 

Çevik Bir ve Çetin Doğan’ın da aralarında bulunduğu 21 sanık müebbet hapis cezasına 

çarptırıldı. Müebbet hapis cezası alanlara adli kontrol şartı uygulanacak.68 sanık hakkında ise 

beraat kararı verildi. 

Milat: Cuntaya ceza yağdı / 28 Şubat’ta millete düşmanlık ederek yüz binlerce başörtülü 

öğrencinin ve imam hatiplinin geleceğini karartan zalimlere ceza yağdı. 

Takvim: 28 Şubat’a 21 müebbet / Postmodern darbenin 21 ismine müebbet hapis cezası 

verdiler. 

Milliyet: Tarihi dava 5 yılda bitti; sanıklara ceza yağdı - 28 Şubat’a 21 müebbet / 28 Şubat 

davasında 21 sanık hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, müebbet hapse 

çevrildi. Karar kesinleşirse rütbeler de sökülecek.   

Haber Türk: Mahkeme: 28 Şubat darbedir – 21 yıl sonra 21 müebbet / Tarihe postmodern 

darbe olarak geçen 28 Şubat davasında 21 sanık, ‘hükümeti düşürmeye iştirak’ten müebbete 

mahkum oldu. 

Hürriyet: 28 Şubat’a 21 müebbet / 103 kişinin 5 yıldır yargılandığı 28 Şubat davasında 

dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı ve Genelkurmay 2. Başkanı Çevik 

Bir’in de aralarında bulunduğu 21 sanık için ‘darbeye teşebbüs’ten müebbet kararı çıktı. 68 

sanık ise beraat etti. 



Vatan: Balans ayarına 21 müebbet / 28 Şubat davasında mahkeme, dönemin Genelkurmay 

Başkanı İsmail Hakkı Karadayı’nın da aralarında olduğu 21 sanığa müebbet verdi. Ancak 

yaşları ve sağlık durumları nedeniyle hapis yok. 

Posta: 21 müebbet / Tarihe postmodern darbe olarak geçen ve dönemin Refahyol hükümetinin 

istifasıyla sonuçlanan 28 Şubat 1997 MGK kararlarıyla ilgili yargılama 5 yıl sonra bitti: 21 

müebbet, 68 beraat. Sanıklar adli kontrol şartıyla serbest. Yargıtay kararı onarsa hepsi hapse 

girecek. 

Cumhuriyet: ‘Postmodern darbe’ye adli kontrollü müebbet / Temel ilke olan tutuksuzluk AKP 

yargısı tarafından işine gelene uyulanıyor. 

Sözcü: 21 sanığa müebbet hapis / Dönemin Genelkurmay Başkanı Karadayı dahil 21 sanığa 

müebbet hapis cezası verildi. Ancak yaşları ve sağlık durumları nedeniyle tutuklama çıkmadı. 

Adli kontrol ve yurtdışı yasağı getirildi. 

Aydınlık: Türk yargısı bu kararı bozar! / FETÖ’den tutuklu eski savcının hazırladığı 

iddianameyle görülen 28 Şubat davası, Türk ordusunun değerli komutanlarına ve aydınlara 

verilen müebbet cezalarıyla sonuçlandı. Tutuklama olmayan kararı değerlendiren hukukçular, 

‘Sahte delillerle verilen mahkumiyet kararı Yargıtay tarafından bozulacaktır’ dedi. 

(14 Nisan 2018) 

 

-Akit, o isimlerin de yargılanıp ceza almasını istedi 

Yeni Akit Gazetesi, "O hain darbeyi 21 kişi mi yaptı?" manşetiyle çıkarken, Emekli 

Tuğgeneral Osman Özbek, 28 Şubat'ta Maltepe Tugay Komutanı olan Doğu Silahçıoğlu,  

dönemin Milli Güvenlik Kurulu eski Genel Sekreteri emekli Orgeneral Tuncer Kılınç, 

dönemin İstanbul Üniversitesi Rektörü Kemal Alemdaroğlu ve Rektör Yardımcısı Nur Serter, 

dönemin Yargıtay Başsavcısı Vural Savaş'ın da yargılanmasını ve ceza almasını istedi. 

Haberde, "Mütedeyyin kesime adeta kan kusturup on binlerce insanın hayatını karartan 

ülkenin geleceğini çalan 28 Şubat cuntacılarından sadece 21'inin müebbet hapse mahkum 

edilmesi, onların da sözde gerekçelerle tutuklanmaması kamuoyunun vicdanını yaraladı" 

denildi. (15 Nisan 2018) 

 

-Kimyasal Kemal! 

Güneş Gazetesi, "Kimyasal Kemal" başlıklı manşet haberinde, "Binlerce sivili kimyasal 

silahlarla öldüren Esed'e tek kelime etmeyen Kılıçdaroğlu, rejimin avukatlığına soyundu. 

Açıkça katil Esed'i savunan CHP Lideri, skandal ifadelere imza attı" ifadeleri kullanıldı.  

(16 Nisan 2018) 

 

-Star'dan "kıskanıyorlar" manşeti 

Star Gazetesi, "Bu karede neden yokuz kıskançlığı" manşetiyle manipülasyon yaptı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin el 

sıkıştığı fotoğrafın kullanıldığı haberde, "Suriye'de barış için Türkiye, Rusya ve İran'ın güçlü 

iş birliği Batı'da rahatsızlığa yol açtı. Bölgede etkisizleşen ve masaya oturamayan ABD, 

İngiltere ve Fransa göstermelik operasyonla Astana sürecini hedef aldı" denildi.  

(17 Nisan 2018) 

 

-Akit'ten skandal haber 

Yeni Akit, İstanbul'da belediye otobüsünde şort giydiği gerekçesiyle tekmeli saldırıya 

uğrayan Ayşegül Terzi olayıyla ilgili skandal bir habere imza attı. "Adaletin terzisi kıyafete 

göre" sürmanşetiyle çıkan gazetenin haberinde, "Mütedeyyin kadınlara saldıran alçaklar 

serbest bırakılırken şortluya tepki gösterenler hapiste cezalandırılıyor" denildi.  

(17 Nisan 2018) 

-Milat'tan "CHP'nin kepazeliği" manşeti 



Milat Gazetesi, "Yine düğmesine bastılar" manşetiyle CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. 

"8 kez mağlup olan Bay Kemal bir kez daha sokaktan medet umuyor" alt başlıklı haberde, 

"Türkiye, terör örgütlerine ve bölgemizdeki oyunlara karşı beka mücadelesi verirken CHP, 2. 

Gezi'nin peşinde. CHP'nin yaptığı kepazeliğin farkında olan vatandaşlar, 'CHP varken 

düşmana gerek yok' diyerek oturma eylemine tepki gösterdi" ifadeleri kullanıldı.  

(17 Nisan 2018) 

 

-Yeni Söz,  Zaytung'a benzedi 

Yeni Söz Gazetesi, "İmanlı milletimizin 15 Temmuz'da yazdığı tarih, iki ayaklı şeytanları 

harekete geçirdi - Havada virüs var!" manşetiyle tuhaf bir manipülatif habere imza attı. 

Haberde, "Son zamanlarda yaşanan 'Türk gençliği Deizm'e kayıyor' tartışmalarını öyle yabana 

atmamamız gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde Pentagon'da yapılan bir sunum Müslümanların ve 

Türk gençlerinin üzerinde oynanan oyunun dehşetini ortaya koydu. Havadan bulaşan bir virüs 

yoluyla imanlı gençleri etkisi altına alan iki ayaklı şeytanlar bu sunumda, Irak'ta ve 

Afganistan'da bu virüsle insanların beyinlerini ele geçirdiklerini itiraf etti" denildi.  

(17 Nisan 2018)  

 

-CHP-İYİ Parti-HDP oltaya takılmış 

Yeni Söz Gazetesi, "MHP Lideri Bahçeli erken seçim oltasını attı - CHP-İYİ Parti-HDP 

oltaya takıldılar" başlıklı manşet haberinde, "Türkiye'nin darbeler, cuntalar, vesayet ve krizler 

üreten bir yönetim sisteminden kurtulması için Ak Parti'yle Cumhur İttifakı yapan MHP 

Lideri Bahçeli,erken seçim çağrısı yaptı. Başkanlık sistemiyle siyaset sahnesinden silineceğini 

bilen CHP, İYİ Parti ve HDP oltaya geldi ve kinlerini kustu!’ ifadeleri kullanıldı.  

(18 Nisan 2018) 

 

-"Havuz"da birbirleriyle yarıştılar 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim tarihini 24 Haziran olarak açıklamasının ardından 

havuz medyası, başkanlık sistemini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övme yarışına girdi. Yeni 

Şafak, "Dünya yepyeni bir Türkiye görecek" manşetiyle çıkarken, haberde "24 Haziran, 

Türkiye için yeni yükseliş döneminin başlangıcı, tarih yapıcı rolünün geri dönüşü olacak. 

Merkez iktidar alanını güçlendirmiş, ekonomi ve savunmada büyük atılımlar yapan, küresel 

ve bölgesel ölçekli sarsıntılara karşı kendini takviye etmiş, bağımlılıklarından kurtulmuş, 

toplumsal dayanışmasını en üst düzeye çıkarmış bir Türkiye öne çıkacak" denildi.  

(20 Nisan 2018) 

 

-Seçim karalaması 

Seçim takviminin açıklanmasının ardından havuz medyası, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu 

ve partisi başta olmak üzere tüm muhalefet kanadına yönelik  karalama kampanyası başlattı. 

Star Gazetesi, "Sandığı görünce OHAL'e sığındı" manşetiyle çıktı. Haberde, "24 Haziran 

2018 erken seçim kararı CHP'yi panikletti. Her fırsatta Ak Parti'ye 'hodri meydan' resti çeken 

Kılıçdaroğlu, sandık ortaya konunca seçim yenilgisine gerekçe üretmek için OHAL'e saldırdı" 

ifadeleri kullanıldı. Diriliş Postası ise aynı gün "Erken seçim istediğine bin pişman" 

manşetiyle çıktı. Haberde ise, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'nin erken seçim kararı en 

çok, aylar öncesinden 'Hodri meydan' diyen Kılıçdaroğlu'nu tutuşturdu. Kılıçdaroğlu, ne 

milletvekili listesini hazırlayabildi, ne cumhurbaşkanı adayını ortaya koyabildi ne de kayıkçı 

ittifakına şeklini verebildi" denildi.  Güneş Gazetesi ise bir adım daha ileri giderek yalan bir 

habere imza attı. "Eğreti aday" manşet haberinde, "Aylardır 'sandığa gidelim' diye ortalığı 

inleten CHP'liler, 'erken seçim' kararıyla şoka girdi. Başından beri Cumhurbaşkanlığına aday 

olmayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, istemeye istemeye partisinin adayı olmak zorunda kaldı" 

ifadeleri kullanıldı. Ertesi gün Star Gazetesi, bu kez de "Kemal Bey'in zor seçimi" manşetiyle 



çıktı. Haberde, "Erdoğan'ın karşısında girdiği tüm seçimlerde hezimet yaşayan CHP liderini 

zor günler bekliyor. Milletvekili koltuğunu kaybetmek istemeyen Kılıçdaroğlu, 

Cumhurbaşkanlığı adaylığından kaçmanın yolunu arıyor" denildi.  Güneş Gazetesi "İş başa 

düştü" manşetiyle, CHP ile dalga geçti. Haberde, "Sabah erken kalkanın 'cumhurbaşkanlığına 

talibim' dediği, genel başkanın ise adaylıktan köşe bucak kaçtığı CHP, alay konusu oldu. 

Partinin yönetimindeki 'Şero' adlı hesaptan, maskot kedinin adaylık sinyale verildi" ifadeleri 

kullanıldı. Yeni Akit, "CHP, OHAL'i uzatıp seçime gitmişti" manşetiyle çıktı. Haberde, 

"Seçimin 24 haziran'da olacağının açıklanması sonrası panikleyen CHP, sonuçları şimdiden 

şaibeli hale getirmek için 'OHAL'de seçim olmaz' yaygarasına başladı. Ancak CHP'nin 1995 

yılında DYP ile birlikte erken seçim önergesi ile OHAL tezkeresini aynı gündemle Meclis'e 

sunduğu belirlendi" denildi.  (20-21-23 Nisan 2018) 

 

-ABD'de Türkiye korkusu 

Yeni Şafak Gazetesi, "Daha çok endişe duyacaksın ABD" manşetiyle çıktı. Haberde ise, 

"ABD'nin her 'endişeliyiz' açıklamasında bir Türkiye düşmanlığı ya da korkusu var. 15 

Temmuz'u yaptırdı, sonuç alamayınca 'endişeliyiz' dedi. Casusları yakalanınca 'endişeliyiz' 

dedi. Fırat Kalkanı ve Afrin Operasyonu'ndan 'endişe' duyduğunu açıkladı. Seçimlerin erkene 

alınmasından 'endişe' duyan ABD, iki yıldır kendi seçimlerindeki yolsuzlukları çözmeye 

çalışıyor. Türkiye büyüyecek, ABD'nin endişeleri daha da artacak" denildi. (21 Nisan 2018) 

 

-Erken seçim kararı 7 düvelin planlarını bozmuş 

Diriliş Postası, "Kuşatmaya karşı birlik seçimi" manşetiyle çıktı. Haberde, "Erken seçim 

kararı, kayıkçı ittifakı ile birlikte Türkiye üzerinde birçok hesap yapan 7 düvelin planlarını 

bozdu. Türkiye, 24 Haziran'da yeni sisteme geçerek Irak'ta PKK, Suriye'de ABD-PKK, 

Akdeniz'de ABD, Fransa ve İngiltere 3'lüsü, Ege'de ise sırtını AB'ye dayayan Yunanistan ile 

oluşturulmak istenen Anadolu'yu kuşatma projesine geçit vermeyecek" denildi.  

(21 Nisan 2018) 

 

-Güneş'ten Avrupa'ya: Nazi kalıntıları 

Güneş Gazetesi, "Bu da Haçlı ittifakı" manşetiyle Avrupa'ya yüklendi. Haberde, "Türkiye, 24 

Haziran seçimlerine giderken, Nazi kalıntıları tıpkı 1 Kasım ve 16 Nisan'da olduğu gibi 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı birleşti. Faşist zihniyet, hükümete Avrupa'da propaganda 

ambargosu koy" ifadelerine yer verildi. (22 Nisan 2018) 

 

-CHP'den İYİ Parti'ye 15 vekil transferi, havuzu çıldırttı  

24 Haziran seçimleri öncesinde kurultay tartışmaları gölgesinde İYİ Parti'nin seçime katılıp 

katılamayacağına ilişkin açıklama yapmakta geciken Yüksek Seçim Kurulu'nun bu tutumuna 

CHP, Meclis'te grup kurabilecek çoğunluğa ulaşması ve parti olarak seçime girebilmesi  için 

İYİ Parti'ye 15 vekil transfer ederek yanıt vermişti. Bu olay, ertesi gün havuz medyasının 

manşetlerine şöyle yansıdı: 

Yeni Şafak: Birinci kurye: 15 vekil ver / CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi'ne danışma 

gereği bile duymadan 15 milletvekilini Meral Akşener'in başkanlığını yaptığı İYİ Parti'ye 

verdi. 2014'te cumhurbaşkanı adayını ABD yönetimine yakın işadamı Ali Rıza Bozkurt ile 

görüştükten sonra açıklayan Kılıçdaroğlu'nun 24 Haziran stratejisini de görüştüğü bir 

'kurye'den aldığı belirtiliyor. 

Star: CHP, hülle ipine sarıldı / Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla CHP'li 15 millekvekili seçmen 

iradesi hiçe sayılarak Akşener'in İP'ine transfer edildi. Yasaları hülle yoluyla aşabilmek için 

yapılan siyasi hile, geçmişteki Güneş Motel pazarlığını hatırlattı. 

Türkiye: CHP'nin seçim kıyağı boşa çıktı - İşgüzarlık / CHP, 15 vekil verip İYİ Parti'ye 

sandık yolunu açtı. YSK, 'Zaten seçime katılıyordu' dedi; CHP karıştı.  



Akşam: 100 yıllık partiyi 'İYİ' sattılar! / Türk siyasetinde 2. Güneş Motel skandalı! Genel 

Başkanını aday göstermeye cesaret edemeyen CHP, Meral Akşener seçime sorunsuz girsin 

diye 15 milletvekilini İP"e transfer etti. 

Diriliş Postası: 'Abidik gubidik' hülle / CHP ile İP arasında henüz nereden geldiği bilinmeyen 

bir emirle 15 milletvekili alışverişi gerçekleştirildi. 'Akşener'e adaylık ve İP'e hazine yardımı 

kıyağı' olarak da yorumlanan bu alışveriş, Türk siyasi tarihine 'Hülle 15'lisi' olarak geçti.  

Takvim: Vekileaks! / Sandıktan umudunu kesen Kılıçdaroğlu, 6 ay önce kurulan Akşener'in 

partisine bel bağladı. Grup kurup seçime girebilmesi için 15 milletvekili yolladı.  

Milat: Güneş Motel vakasından sonra siyasi tarihte ikinci ayıp - Hülle lekesi / CHP, 

Akşener'in İP'ine, kendi milletvekili havuzundan 15 vekil transfer etti. CHP'nin meşru ve 

yasal ittifak kurmak yerine Ecevit'in 78'deki siyasi mühendislik girişimini tercih etmesi tepki 

çekti.  

Güneş: Üst akıl talimatlı proje ittifak / CHP Lideri Kılıçdaroğlu, önceki gün FETÖ'ye 

casusluktan tutuklu Berberoğlu ile buluştu. Hemen ardından da gizlice Akşener'le biraraya 

geldi. Kapalı kapılar ardında yapılan toplantının üstünden 24 saat geçmeden 15 CHP'li vekil 

İP'ye transfer oldu. (23 Nisan 2018) 

 

-Star ve Diriliş Postası'ndan "CHP rezaleti" manşeti 

Star Gazetesi, 23 Nisan'da meclis oturumunda çıkan kavganın ardından "23 Nisan Özel 

Oturumu'nda CHP rezaleti - Gazi Meclis'te FETÖ tahriki" manşetiyle çıktı. Haberde, "CHP, 

Meclis'te günün ruhuna aykırı bir çirkinliğe imza attı. Kılıçdaroğlu'nun '20 Temmuz OHAL 

darbesi' provokasyonunu, CHP'li Özgür Özel, 'Başbakan 15 Temmuz gecesi saklandı' 

yalanıyla sürdürdü" denildi. Diriliş Postası ise "Utanmadılar" manşeti ile çıktı. Haberde ise 

"15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında darbecilerin tanklarının 

koruması altında eve kaçan CHP tayfası, TBMM'nin açılışının 98. yıldönümü dolayısıyla özel 

gündemle toplanan Gazi Meclis'te rezalet çıkarttı" ifadeleri kullanıldı. (24 Nisan 2018) 

 

-CHP'de "oy için her yol mübah" haberi 

Türkiye, "Oy için her yol mübah anlayışı - CHP'nin seçim taktiği: Kavga et, gündemde kal" 

başlıklı birinci sayfa haberinde, "Ana muhalefet, sandığı görünce umudunu 'gerilim siyaseti'ne 

bağladı" ifadeleri kullanıldı. (24 Nisan 2018) 

 

-15 vekil transferi yine manşetlerde 

CHP'den İYİ Parti'ye 15 vekil transferinin ardından Yeni Akit, Akşam, Milat, Güneş 

Gazeteleri CHP'ye yönelik karalama haberlerine devam etti.  Yeni Akit, "15 vekilini 

Akşener'e pazarlayan Kılıçdaroğlu'na tepki yağıyor - CHP'nin beyni öldü; organlarını satıyor" 

manşetiyle çıkan gazete, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmaktan korkan CHP Genel 

Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'abidik gubidik ittifaklar içerisinde olamayacağız' diyen 

Meral Akşener'e 15 vekil göndermesi, 'Beynen ölen, siyaseten biten CHP şimdi organlarını 

satıyor' yorumlarına yol açtı" denildi.  Akşam Gazetesi ise "Kandil de 15 vekil istedi" 

manşetiyle çıktı. Haberde ise, "CHP'nin İP'e 15 milletvekili vererek yaptığı hülle ittifakına 

proje terör örgütlerinden destek yağdı. FETÖ'den sonra PKK da yeni oluşumdan memnun 

olduklarını açıkladı. Milat Gazetesi ise "CHP, kulağına üflenen senaryolarla siyasi 

mühendisliğe başladı - kirli plan" manşetiyle çıktı. Fetullah Gülen, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral 

Akşener ve Selahattin Demirtaş'ın fotoğraflarının kullanıldığı haberde, "CHP-İP ittifakının 

arkasında Pensilvanya'nın kirli planı var. Erdoğan düşmanlığı ile 4 partiyi birleştirenlerin 

hedefi, seçimlerin 2. tura kalması. 'hayır' bloku oluşturularak Akşener ya da 'çatı aday' 

desteklenecek" denildi. Güneş Gazetesi, "PKK da FETÖ de memnun" manşet haberinde, 

"Akşener'in İP'iyle ittifak kuran CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi ile masaya 

oturup HDP'ye de göz kırptı. Her geçen gün biraz daha şekillenen ilkesizler cephesini 



Pensilvanya ve Kandil alkışladı" ifadelerine yer verdi.  (24 Nisan 2015) 

 

-FETÖ'den talimat almışlar! 

Star Gazetesi, birinci sayfasından "FETÖ talimat verdi kirli oyun sahnede" başlıklı bir haber 

yayımladı. Haberde ise "Kılıçdaroğlu ve Akşener Ak Parti'ye karşı muhalefeti birleştirmek 

için harekete geçen FETÖ'den aldıkları talimatla daha önce söylediklerini unutarak verilen 

senaryoyu uyguladı" denildi. (25 Nisan 2018) 

 

-Yeni Söz'den "Hoşşşt" 

Yeni Söz, "Avrupa, ' seçimi erteleyin' dedi; Hoşşşt" başlıklı birinci sayfa haberinde, "Artık 

Türkiye ile ilgili uzun vadeli şer planları yapamayan Avrupa, erken seçim kararıyla bir anda 

neye uğradığını şaşırdı. OHAl döneminde seçime giden Fransa'ya ses çıkartmayan AKPM, 

söz konusu Türkiye olunca 'seçim ertelensin' diyerek haddini aştı" denildi. (25 Nisan 2018) 

 

-Güneş'ten çarpıcı gazetecilik! 

Güneş Gazetesi, "Şeytanın tiyatrosu" manşetiyle çıktı. Haberde, "Güneş Gazetesi, kapalı 

kapılar ardındaki o ihanet senaryosunu ifşa ediyor. FETÖ, ancak şeytanın aklına gelebilecek 

bir oyunu sahneye koydu. Seçmenin gözü önündeki tüm adaylık açıklamaları, müzakereler ve 

vekil transferleri mizansenden ibaret. Örgüt, Gül ve Akşener'i aday yapıp Erdoğan'ın ilk turda 

seçilmesini engellemek istiyor. Asıl amaç ise Gül'ü 2. turda Erdoğan'ın karşısına çıkarmak" 

ifadeleri kullanıldı. (25 Nisan 2018) 

 

-"Siyasi ahlaksızlık" haberleri 

Star Gazetesi, "FETÖ ittifakında koltuk kavgası" manşeti haberinde, "Erdoğan'a karşı 

FETÖ'nün talimatıyla kurulan kirli ittifakta Akşener-Gül çatlağı muhalefet cephesini 

karıştırdı" dedi. Milat Gazetesi ise "28 Şubat'tan beter siyasi mühendislik çabaları rezalet 

noktasına vardı - Utanç trafiği" manşetiyle çıktı. Haberde ise "Kılıçdaroğlu, Akşener'i Gül'ün 

çatı adaylığına ikna edemeyince CHP'de isyan çıktı. Düne kadar Gül'e karşı olanların 

'Erdoğan nefreti' ile el ele vermesi, siyasi ahlaksızlık olarak yorumlandı" denildi.  (26 Nisan 

2018) 

 

-Star'ın muhalefet partilerinin her haberinin ana unsuru FETÖ 

Star Gazetesi, "Yeni Plan: Sandalye operasyonu" manşetiyle çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal 

Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel 

Karamollaoğlu'nun el sıkıştığı bir fotoğrafın kullanıldığı haberde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 

karşı 'çatı aday' formülü çöken muhalefet, şimdi de Meclis'te çoğunluk için 5'li ittifak 

senaryosunu devreye soktu. FETÖ'nün talimatıyla birlikte hareket eden CHP, SP, DP, İP ve 

BTP çoğunluğu ele geçirerek Meclis'i kilitlemeyi amaçlıyor" ifadeleri kullanıldı.  

(27 Nisan 2018) 

 

-Akit'ten sol düşmanlığıyla hedef gösterme 

Yeni Akit, "Milli iradenin karşısında duranlar tarih sahnesinden bir bir siliniyor - Sola kuyruk 

olanı millet affetmez" manşet haberinde, "ABD, Batı ve FETÖ'nün kayığına binerek milli 

iradeyi karşısına alan yapılar, siyasi çöplükteki yerlerini almaya devam ediyor. Akit'in 11 yıl 

önce attığı manşetin bugün de geçerliliğini koruduğunu belirten siyaset uzmanları, Erdoğan 

karşıtlarının bel bağladığı Abdullah Gül'ün şer güçlerin oyununa gelmemesi gerektiği 

uyarısında bulundu" ifadelerini kullandı. (27 Nisan 2018) 

 

-Milat'tan kanlı / kansız manşeti 

Milat Gazetesi, "15 Temmuz'da kanlı yapamadılar şimdi kansızın peşindeler - FETÖ 'çatı'sı" 



manşeti ile çıktı. Haberde, "Firari FETÖ'cüler, 'kansız değişim' için 'Gül'lü çatı' öneriyor. 

CHP'den İP'e vekil transferi terörist başı Gülen'in dostu Kasım Gülek'in kızının evinde 

gerçekleşiyor. Tüm bunlar tesadüf olamaz" denildi. (27 Nisan 2018) 

 

-Güneş, "sanat!" yaparak manşet attı 

Güneş, "GÜL dedi FETÖ Kemal'e, Meral GÜLmedi gitti; GÜL FETÖ'ye, Temel Kemal'e yar 

olmadı gitti" manşetiyle, söz sanatı (!) kullanarak habercilik yaptı. Haberde, "FETÖ'nün iki 

projesinden biri olan Gül'ü cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın karşısına çıkarma planı 

bozuldu. Proje ittifak, Pensilvanya destekli diğer isim olan Akşener'in adaylıkta ısrar 

etmesiyle ölü doğdu. Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'nun girişimleri boşa çıktı" ifadeleri 

kullanıldı. (27 Nisan 2018) 

 

-Merkez Bankası Erdoğan'a rağmen adım atmış 

Yeni Söz, "Millete ve cumhurbaşkanı Erdoğan'a rağmen Türkiye Merkez bankası bildiğini 

yaptı, faizi artırdı - Bu 'Merkez'i kamulaştırmalı" haberiyle çok ilginç bir yaklaşım sergiledi. 

Haberde, "Merkez Bankası, milletin seçtiği Cumhurbaşkanı Erdoğan ısrarla, 'Faizleri indirin' 

demesine rağmen, 'bağımsız bir kuruluşuz' yalanının arkasına sığınarak faizleri artırıyor ve 

Türkiye'yi, milleti sömürüyor. Diyoruz ki, '1930 yılında Yahudi sermayesiyle kurulduğu 

aşikar olan Merkez Bankası'nın kamulaştırılması elzemdir.'" denildi. (27 Nisan 2018) 

 

Seçime Giderken Televizyon Kanallarının Yayınları 

-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ı, 

Cumhurbaşkanı adaylığından vazgeçmesi için 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile 

görüşmeye göndermesine tepki gösterdiği konuşması sırasında televizyonlar canlı yayınlarını 

kesti; haber ajansları da Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının bu bölümünü yayınlamadı. 

-Başlıca gelir kalemi elektrik faturalarındaki kesintilerle oluşan ve tarafsız olmakla yükümle 

TRT, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine 

gidilen süreçte haber bültenlerinde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP-MHP’nin 

oluşturduğu ‘Cumhur İttifakı’na, diğer aday ve ittifaklara göre çok daha fazla yer verdi. 

RTÜK’te yapılan çalışmaya göre, seçim tarihinin açıklandığı 17 Nisan ile 6 Mayıs 2018 

tarihleri kapsayan sürede, TRT ekranlarında Saadet Partisi ve HDP’ye bir saniye bile yer 

vermedi. İYİ Parti ise ekranlarında sadece 9.5 dakika yer alabildi. CHP’ye TRT ekranlarında 

ayrılan süre ise 3 saat 4 dakika 28 saniye olarak hesaplandı. Bu toplamın büyük çoğunluğunu 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun TBMM Grup konuşması oluşturuyor. Bu 

kapsamda CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce için 6 Mayıs’a kadar 27 dakika 20 

saniye yayın yapıldı. AKP-MHP ittifakına ise 37 saat 40 dakika 2 saniye ayrıldı. 

-İyi Parti’nin Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Samsun ve Çorum’daki 

mitinglerinde yaptığı konuşmada, TRT’ye tepki göstererek, “Orası bir çiftlik. O çitliği, 

TRT’yi satacağım” dedi. 

-RTÜK üyeleri İsmet Demirdöğen ile İlhan Taşçı tarafından yaptırılan çalışmada, TRT Haber 

kanalında, 1-25 Mayıs tarihlerinde CHP ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye 3 saat 38 

dakika 26 saniye yer verildi. AKP ile MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’na TRT haber 

kanalında 31 saat 24 dakika 59 saniye süre ayrıldı. İYİ Parti ve Meral Akşener’in aynı tarih 

aralığındaki yayınlanma süresi ise 9 dakika 30 saniye oldu. TRT Haber kanalı İYİ Parti ve 

cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’in sadece 6 Mayıs 2018 tarihli Mersin mitingini 

yayınladı. 1-25 Mayıs tarihleri arasında, kendi cumhurbaşkanı adaylarını çıkaran Saadet 

Partisi ve HDP’ye ise hiç yer ayrılmadı. Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu ile 

Selahattin Demirtaş, TRT Haber ekranlarında hiç görülmedi. Yapılan çalışma CNN Türk ve 

NTV haber kanallarındaki durumu da ortaya koydu. Buna göre, 1-25 Mayıs aralığında, CHP 



ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye, iki özel haber kanalında toplam, 22 saat 12 

dakika 54 saniye ayrıldı. AKP ile MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakına ise 70 saat 13 

dakika 5 saniye yer ayrıldı. CNN Türk ve NTV kanallarında İYİ Parti ve adayı Meral 

Akşener’e 17 dakika 22 saniye yer ayrıldı. Yapılan çalışmanın ayrıntılarında, bu kadar az 

sürenin sadece NTV’nin tablosunda gözüktüğü, CNN Türk’ün bu tarihler arasında Akşener ve 

partisine hiç yer vermediği görüldü. CNN Türk ve NTV de TRT Haber kanalı gibi, Saadet 

Partisi ve HDP’ye ekranlarında hiç yer vermedi. 

-CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Çorum mitinginde TRT’ye tepki gösterdi. 

Düzenlediği mitinglerin özel kanallar tarafından vermemesini bir nebze anlayabileceğini fakat 

TRT'nin aynı tutumu sergileyemeyeceğine dikkat çeken İnce, “Dün bazı kanalları aradım, 

neyse bugün verdiler. Ama şu TRT var ya TRT.. TRT’ye yöneten zat, orası babanın çiftliği 

değil. Bak buradan hep birlikte haykırıyoruz, TRT sana verdiğimiz paralar haram olsun, 

boynunda kalsın, zıkkım olsun. Size öyle bir haddinizi bildireceğim ki.. Siz kimsiniz ne 

zannediyorsunuz kendinizi. Hazır mıyız Çorum? Şimdi kinim yok. Rövanş intikam duygum 

yok ama iki konuyu ciğerime yazdım. Bir Soma’da yeri düşen madenciye tekme atan vardı ya 

onu ciğerime yazdım. TRT’yi de yanına yazdım” dedi. (17 Mayıs 2018) 

-CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin İzmir’in ilçelerinde düzenlediği mitingler 

sırasında bir grup vatandaş, yayınlarında çoğunlukla ‘Cumhur İttifakı’ ve bu ittifakın adayı 

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’a yer verdiği için TRT ekibine tepki gösterdi. 

-Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CHP’nin cumhurbaşkanı 

Muharrem İnce’nin, TRT’ye yönelik, yayınlarında ‘Cumhur İttifakı’nın adayı Tayyip 

Erdoğan’a diğer adaylardan çok daha fazla yer vermesi nedeniyle yaptığı eleştirilere tepki 

gösterdi ve “Bunlar daha gelmeden medyanın sesini kısmaya çalışıyorlar” dedi. Bozdağ’ın bu 

açıklaması, AKP döneminde onlarca gazetecinin cezaevine olması, onlarca basın kuruluşunun 

kapatılması ve baskı nedeniyle gazetecilerin işsiz kalması dikkate alındığında şaşkınlık 

yarattı. 

-TRT’nin seçim yayınlarında ‘Cumhur İttifakı’nın adayı cumhurbaşkanı ve mevcut 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ve ‘Cumhur İttifakı’na diğer aday ve partilere göre çok 

daha fazla yer vermesine gösterilen tepkiler üzerine açıklama yaptı. ‘Cumhur İttifakı’nın 

adayı Tayyip Erdoğan’a daha fazla yer verildiğini kabul eden TRT, bunun, Erdoğan’ın aynı 

zamanda mevcut cumhurbaşkanı olmasından kaynaklandığını savundu. 

-24 Haziran 2018 seçimlerinde özellikle televizyon kanallarının, ‘Cumhur İttifakı’nın adayı 

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın faaliyetlerine saatlerce yer vermesine karşın diğer 

adaylara ya çok az sürelerle yer vermesi ya da hiç yer vermemesi üzerine bir grup vatandaş 

‘Tamam TV’ ismini verdikleri bir girişim başlattı. Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda ilk yayını 

yapan ‘Tamam TV’, @TamamTV adresindeki sosyal medya hesabı üzerinde de takip edildi. 

-RTÜK’ün CHP kontenjanından seçilen üyeleri İlhan Taşcı ve İsmet Demirdöğen’in özel 

televizyon kanallarının yayınlarına ilişkin hazırladığı rapora göre, NTV’de AKP’ye 61 saat, 

CHP’ye 23 saat 56 dakika, MHP’ye yaklaşık 3 saat, İYİ Parti’ye 2 saat 36 dakika, Saadet 

Partisi’ne 1 saat, Cumhur İttifakı’nın küçük ortağı BBP’nin 22 dakika 45 saniye, kendi 

cumhurbaşkanı adaylarını çıkaran HDP ve Vatan Partisi’ne hiç yer ayırmadı. CNN Türk’te de 

AKP’ye 58 saat, MHP’ye 2 saat yer verilerek Cumhur İttifakı’na toplamda 60 saatten fazla 

zaman verildi. CHP’nin 28 saat 9 dakika yayınlandığı CNN Türk, İYİ Parti, HDP, Saadet 

Partisi ve Vatan Partisi çalışmaları ve adayların mitingleri ‘yok’ denecek düzeyde kaldı. 

Hükümete yakınlığıyla bilinen 24 TV, Akit TV, TGRT Haber, Tvnet ve Ülke TV; CHP, İYİ 

Parti, HDP ve Saadet Partisi’ne hiç yer vermedi. AKP’nin çalışmaları ‘Tvnet’te 35 saat, 

TGRT Haber’de 32 saat, Akit TV’de 25 saat, 24 TV’de 38 saat, Ülke TV’de 34 saat boyunca 

yayınlandı. MHP’nin çalışmaları ise ‘Tvnet’te 1 saat 15 dakika, TGRT Haber’de 1 saat 27 

dakika, Akit TV’de 36 dakika, 24 TV’de 57 dakika, Ülke TV’de ise 1 saat 7 dakika 

yayımlandı.  



-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerden iktidara yakın bir kanalda Anadolu 

Ajansı’nın (AA) seçim sonuçları yayınlanması üzerine AA hakkında suç duyurusunda 

bulundu. 

-CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP Genel Merkezi’nde seçim sonuçlarını 

değerlendirdiği basın toplantısını izleyen TRT ekibini, toplantının yapıldığı salonun dışına 

çıkarttı. İnce, “TRT’yi dışarı alabilir miyiz lütfen. İstanbul, Ankara, İzmir mitinglerimizi 

vermeyen TRT’nin buruda ne işi var. Devletin televizyonu, bugün buraya iş olsun diye 

gelecek. Sizle ilgili değil, emekçilerle ilgili değil. Size kahve ikram edebilirim çıkışta” dedi. 

TRT çalışanları kameralarını toplayarak salondan dışarı çıktı. 

-AGİT, AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu (DKİHB), AGİT PA ve 

AKPM’den oluşan seçim gözlem heyeti başkanları düzenledikleri basın toplantısında, seçim 

yarışının eşit olmadığını kaydetti. Medyada fırsat verilmediği vurgulandı. 

(28 Nisan; 6, 26, 27, 28, 29 Mayıs; 2, 10, 22, 25 Haziran 2018) 

 

-Akit'ten AB'ye: Puşt 

Yeni Akit Gazetesi, "TSK kapılarını sapkınlara açsın" sürmanşetiyle çıktı. Haberde, "Terör 

hamiliğine soyunan, Türkiye'ye verdiği sözleri tutmayan, İslamofobi ve ırkçılığı tırmandıran 

AB, şimdi de yeni bir puştluğa soyunarak eşcinsellere  ve LGBTİ üyelerine birçok alanda 

serbestlik sağlanmasını istedi" denildi. (28 Nisan 2018) 

 

-Akşam, Takvim, Güneş, Diriliş Postası hâlâ "hülle"de  

Akşam Gazetesi, seçime katılabilmeleri için İYİ Parti'ye transfer edilen 15 vekilin partileri 

CHP'ye dönmesini "Hülle çöktü, 15 CHP'li geri dönüyor - İadeli taahhütlü kiralık vekil" 

manşetiyle duyurdu. Haberde, "CHP'nin Akşener'e 'kiraladığı' 15 milletvekiliyle ilgili kirli 

pazarlık ortaya çıktı. İki parti İP'in seçime girme hakkı kazanması halinde vekillerin 

dönmeleri şartıyla anlaşmış" ifadeleri kullanıldı. Takvim Gazetesi ise aynı haberi, "Kemal 

Bey'in ipiyle kuyuya inilmez" manşeti ile verdi. Haberde, "Kılıçdaroğlu'nun İP'e gönderdiği 

vekilleri Akşener istemedi. Ortada kalan 15 CHP'li isyan etti" denildi. Güneş Gazetesi ise 

"Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok" manşet haberinde, "FETÖ'nün proje aday planının 

çökmesiyle CHP'de işler karıştı. 'Demokrasi' bahanesiyle İP'e gönderilen 15 vekilin geri 

çağrıldığı partide cumhurbaşkanı adayı hala belirsiz. Teşkilatlar ve parti tabanı isyanda" 

ifadelerine yer verildi. İki gün sonra Diriliş Postası da benzer bir habere imza attı. "Kiralıklar 

İP'ten dönüyor" manşetiyle çıkan gazete, "Kılıçdaroğlu, Akşener'e Cumhurbaşkanı 

adaylığından vazgeçmesi, çatı projesine destek vermesi için rüşvet olarak gönderdiği 15'lileri, 

İP Lideri ile uzlaşamamaları üzerine resmen geri çağırdı. Boynu bükük oyun son bulurken 

Kılıçdaroğlu, hülleyi bile beceremeyerek tarihe geçti" denildi. (28-30 Nisan 2018) 

 

-Güneş: Kılıçdaroğlu FETÖ'den işaret bekliyor 

Güneş Gazetesi, "Kemal'in gözü Pensilvanya'da" manşetiyle çıktı. Haberde, "Bütün umudunu 

FETÖ'nün proje aday planına bağlayan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, sinsi tezgâhın çökmesiyle 

ne yapacağını şaşırdı.Kara kara düşünen genel başkan, FETÖ'den gelecek işareti bekliyor" 

denildi. (29 Nisan 2018) 

 

-Akit: Sapkınların hamisi CHP 

Yeni Akit, "Sapkınların hamisi CHP" başlıklı birinci sayfa haberinde, "Müslümanların en 

kutsal zaman dilimi olan Ramazan ayı yaklaştıkça LGBTİ'li sapkınların provokatif faaliyetleri 

de hız kazandı. Ahlaksızlıklarını ve sapkınlıklarını topluma dayatmak için hiçbir fırsatı 

kaçırmayan LGBTİ'li homolar, CHP'nin desteğiyle şimdi de üniversitelere el attı" ifadeleri 

kullanıldı. (1 Mayıs 2018) 

 



-Diriliş'ten "Kılıçdaroğlu güven vermiyor" manşeti 

Diriliş Postası "O kapasite bende yok" manşetiyle yine CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu 

hedef aldı. Haberde, "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı için aday 

olmayacağının sinyallerini, kendi yetersizliğine ilişkin sözlerle verdi. Cumhurbaşkanının 

tarafsız, güven veren biri olması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, aday olmayarak bu 

meziyetlerin kendisinde olmadığını itiraf etti" denildi. (1 Mayıs 2018) 

 

-Takvim, CHP ile dalga geçti; o isimleri aday gösterdi 

Takvim Gazetesi, "Kemal Bey'e altı pas" manşetiyle, CHP'ye cumhurbaşkanı adaylığı için 6 

isim önerisinde bulundu; dalga geçti. Haberde, "Kılıçdaroğlu, 'ekonomiyi bilen, herkesi 

kucaklayan, sakin aday' istedi. 'CHP'li olması şart değil' diye de ekledi" denildi. 6 isim 

önerisinde bulunan gazete, Çiftlikbank dolandırıcısı Mehmet Aydın, Survivor yarışmasından 

Turabi Çamkıran, Eskişehirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Ajdar, modacı Barbaros 

Şansal ve Recep İvedik'in isimlerini verdi.  (1 Mayıs 2018) 

 

-Akit ve Diriliş Postası'ndan yine FETÖ göndermesi 

Yeni Akit, "CHP, patrondan işaret bekliyor" manşetiyle, yine FETÖ göndermesi yaptı. 

Haberde, "Seçime 52 gün kaldı. Ana muhalefet partisinin cumhurbaşkanı adayı hâlâ belli 

değil. CHP'nin ittifak çabaları da boşa çıktı. Ak Parti ve MHP'nin adayı 113 gün önce belliydi. 

CHP Sözcüsü'nün 'Adayımızı cuma günü açıklayacağız' demesi, 'CHP, büyük patrondan işaret 

bekliyor' yorumlarına yol açtı" denildi. Diriliş Postası ise "Kurye gelmezse Kesici aday" 

manşetiyle çıktı. Yine FETÖ vurgusu yapan gazetenin haberinde ise, "Gül'ü çatı aday 

yapamayan Kemal Kılıçdaroğlu, 'CHP'li olmayan bir aday' aşkından vazgeçmiş değil. 

Kılıçdaroğlu'nun cumaya kadar Pensilvanya'nın işaret ettiği bir isim için uğraşacağı 

öğrenilirken aksi durumda CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici hazır bekletiliyor" ifadeleri 

kullanıldı.  (2 Mayıs 2018) 

 

-Yine faiz lobisi 

Güneş Gazetesi, 4,24 ile yeni tarihi zirvesini gören dolar karşısında, "Faiz lobisi yine 

sahnede" manşetiyle çıktı. Haberde, "Türkiye, 24 Haziran seçimlerine giderken Standard 

&Poor's yine spekülatif raporlarla milli ekonomiyi hedef aldı. Oysa aynı kurum, borç 

batağında çırpınan Yunanistan'a 3 ay önce olumlu not verdi" denildi. (3 Mayıs 2018) 

 

-Muhalefeti karalamakta birleştiler 

Milat Gazetesi, "Tek motivasyonları Erdoğan düşmanlığı olan 4 parti birleşti - İbretlik dörtlü" 

manşetiyle seçim öncesi yine muhalefet kanadını karaladı. Haberde, "Gül projesi çöken CHP 

ve İP, yanlarına SP ve DP'yi de ekleyerek sistemi kilitlemek için ittifak kurdu. Kamuoyu, 

Erdoğan düşmanlığının muhalefeti getirdiği savrulmayı ibretle izliyor" ifadelerine yer verildi. 

Diriliş Postası ise benzer bir haber yayımlayarak, habere "Erdoğan düşmanlığında 'Eski 

Türkiye' ittifakı" başlığını attı. Haberde ise "Kayıkçı ittifakı nihayet ete kemiğe büründü. 

CHP, İP, Saadet ve DP ittifakta anlaştı. İttifakın parlamentoda çoğunluğu elde edip Erdoğan'ı 

çalışamaz duruma getirmek üzere kurulduğu görüldü. DP ve Saadet'in Menderes'i idam edip 

Erbakan'a darbe yapan CHP ile ortak olması, Erdoğan düşmanlığının ittifakın harcı olduğunu 

belgeledi" ifadelerine yer verildi. Star Gazetesi de "İlkesizler ittifakı" manşeti attı. Haberde 

de, "Ak Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'na karşı CHP'nin başını çektiği İP, SP 

ve DP aynı çatı altında buluştu. Kuruluş ilkeleri ve politik duruşları birbirine tamamen zıt 4 

parti, Erdoğan düşmanlığı üzerinden ilkesizlikte birleşti" denildi. Yeni Akit, aynı haber için 

"Zoraki nikâh tutmaz" başlığını uygun bulurken, Türkiye, "Eski Türkiye ortaklığı" başlığını 

attı. (3 Mayıs 2018) 

 



-CHP'ye "FETÖ ve Mason locaları baskı yapıyor" manşeti 

Yeni Şafak Gazetesi, "Kurye FETÖ ve Loca'dan" manşetiyle CHP'nin yine FETÖ ile işbirliği 

yaptığı yalanını ortaya attı. Haberde, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 

milletvekilini İYİ Parti'ye göndermesini sağlayan 'FETÖ ve Mason locaları' 

Cumhurbaşkanlığı adayı için de baskı yapıyor. Ankara kulislerinde CHP Liderine, Bilderberg 

toplantılarının da müdavimi olan muhafazakâr bir ismi aday göstermesi için baskı yapıldığı 

konuşuluyor" denildi. (3 Mayıs 2018) 

 

-Havuzdan "Gel bakalım Muharrem" manşetleri 

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak Yalova 

Milletvekili Muharrem İnce'yi göstermesinin ardından gazeteler bu kez de, Kılıçdaroğlu'nun 

İnce'yi kürsüye çağırması sırasında kullandığı bir cümleyi hedef alarak manşetler attı. Yeni 

Şafak Gazetesi, "Gel bakalım Muharrem" manşetiyle çıkarken haberde, "Çatı aday formülü 

çöken Kılıçdaroğlu, partideki rakibi Muharrem İnce'yi cumhurbaşkanlığına aday gösterdi. 

CHP liderinin, 'Eski öğretmen, yeni politikacı, Sayın Muharrem İnce gel bakalım buraya!' 

diyerek küçümseyici takdimi, 'zafer'e kendisinin de inanmadığını gösterdi. Ortak görüş: İnce 

kazanamayacağı yarışa sürülerek tasfiye ediliyor" denildi. Yeni Akit Gazetesi de  

"Kılıçdaroğlu, CHP'nin adayını böyle tanıttı: Gel buraya Muharrem" manşetiyle çıktı. 

Haberde ise "Cumhur İttifakı'nın karşısına çıkacak aday bulamaması sonrası köşeye sıkışan 

CHP'nin haftalardır süren krizi Muharrem İnce'nin aday gösterilmesi ile son buldu" ifadeleri 

kullanıldı. Güneş Gazetesi de diğer iki gazete ile aynı manşeti atarak, "Gel bakalım 

Muharrem" başlığını kullandı. Haberde, "FETÖ'nün proje ittifak planının çökmesiyle 

panikleyen Kılıçdaroğlu, koltuğunu korumak için rakibi Muharrem İnce'yi seçilemeyeceğini 

bile bile aday yaptı. Kararı duyururken de 'Gel bakalım buraya' diyerek, İnce'yi aşağılayıcı bir 

üslupla sahneye çağırdı" ifadelerine yer verildi. Milat Gazetesi ise "Hayatları kolpa" 

başlığıyla aynı haberi, 1. sayfasından gördü. Kılıçdaroğlu'nun İnce'yi "kerhen" cumhurbaşkanı 

adayı olarak gösterdiği öne sürülen haberde, "Kılıçdaroğlu İnce'yi şöyle takdim etti: Eski 

öğretmen yeni politikacı, gel bakalım buraya Muharrem İnce!" denildi. (5 Mayıs 2018)  

 

-Güneş Gazetesi, karalamaya devam 

Güneş Gazetesi, "Kemal batırmış, Muharrem dolandırmış" manşetiyle seçim öncesinde 

karalama çıtasında seviyeyi düşürdü. Haberde, "Kılıçdaroğlu'nun genel müdürken batırdığı 

SSK'yı, Muharrem İnce'nin de dolandırdığı ortaya çıktı. Bir dönem dershane işleten İnce, 

sigortasız halde öğretmen çalıştırarak prim kaçırmış" ifadeleri kullanıldı. (6 Mayıs 2018) 

 

-“İhanete imza atanlar CHP listelerinde" haberi 

Akşam Gazetesi, "İhanete imza atanlar CHP listelerinde" başlıklı birinci sayfa haberinde "Bu 

suça ortak olmayacağız" bildirisine imza atan akademisyenleri ve CHP'yi hedef aldı. Haberde, 

"CHP, terörün çukur siyasetine destek vermek için hazırlanan ihanet bildirisine imza atanları 

milletvekili listesine almaya hazırlanıyor" denildi. Haberde KHK ile Marmara Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi'ndeki görevine son verilen Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu'nun fotoğrafı 

kullanıldı. (6 Mayıs 2018) 

 

-Akit, bu kez İnce üzerinden yüklendi 

Yeni Akit, "CHP emanet edilmedi ülke mi emanet edilecek?" manşeti ile Kılıçdaroğlu'nun 

karşısına genel başkanlık seçiminde iki kez çıkan ve ikisinde de kaybeden Yalova Milletvekili 

Muharrem İnce'nin CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmasını diline doladı. Haberde, "2 defa 

CHP Genel Başkanlığına aday olan ve güvenilmediği için partinin emanet edilmediği 

Muharrem İnce'ye ülkenin emanet edilmeye kalkılması samimiyetsizlik olarak nitelendirildi. 

Siyasiler ve vatandaşlar, 'CHP liderliğine layık görülmeyen bir kişi Türkiye'ye nasıl 



cumhurbaşkanı olacak?' diye sordu" denildi. (6 Mayıs 2018)  

 

-Star'ın hedefi bu kez İYİ Parti 

Star Gazetesi, "İP'ten FETÖ taktikleri" manşetiyle bu kez CHP yerine İYİ Parti'yle ilgili 

"FETÖ" bağlantısı iddiasıyla manipülasyon yaptı. Haberde, "İP, mağdur rolüyle oy toplamak 

için FETÖ'nün algı operasyonlarına sarıldı. Gerginliği tırmandırmaya yönelik sosyal 

medyadaki provokasyonların arkasında FETÖ'cü Kerim Çoraklık'ın olduğu ortaya çıktı" 

denildi. (8 Mayıs 2018) 

 

-Millet "tamam" dedi; havuz coştu 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, AKP Grup toplantısında, seçimlerle ilgili yaptığı "Millet 

tamam derse çekiliriz" açıklamasının ardından twitter'da kullanıcılar "TAMAM" hashtagi ile 

kampanya başlattı. Kampanyanın ardından havuz medyası konuyu kendine yine görev 

edinerek ilginç manşetlerle çıktı. Akşam Gazetesi, "#kuşbeyinliler" manşetini atan gazete, 

haberinde "her seçim yenilgisi sonrası 'tamam' demeyi bilmeyenler, yurt dışından organize 

edilen 'bot hesaplar' yardımıyla kampanya başlattı. Tweet'le oyu karıştıranlar 24 Haziran'a yön 

vereceklerini sandı" ifadelerini kullandı. Star Gazetesi ise "TAMAMı FETÖ yumurtası" 

başlıklı manşet haberinde,  "24 Haziran öncesi sosyal medyadan algı operasyonuna başlayan 

FETÖ firarileri, yurt dışındaki sahte hesaplardan attıkları milyonlarca tweet ile Erdoğan 

karşıtı kampanyanın lokomotifi oluyor" denildi. Diriliş Postası ise"Yıkım botlarına 'devam' 

tokadı" manşeti ile çıktı. Haberde ise "sandıkta sonuç alamayacağını görenler, sosyal medyayı 

seçim arenası zannedip algı operasyonuna başladı. FETÖ ve PKK'nın da dahil olduğu 'Yıkım 

İttifakı' sahte hesapları üzerinden 'tamam' sloganıyla Erdoğan aleyhine kara propaganda 

yürütürken milli irade 'devam' diyerek cevap verdi" ifadeleri kullanıldı. Takvim Gazetesi ise 

"yabancı kuş" manşetiyle çıkarken, "Sosyal medyada başlatılan Erdoğan karşıtı algı 

operasyonu patladı! Tweetlerin yüzde 90'ının Brezilya, Filipinler, İngiltere ve ABD'den 

atıldığı ortaya çıktı" dedi. Güneş de "İşte bu yüzden devam" manşetini attığı birinci 

sayfasında, "FETÖ'cüler, 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala Gezi'de ve 17 

Aralık'takine benzer kirli bir oyunu sahneye koydu. Sosyal medyada sahte hesaplar üzerinden 

başlatılan çirkin kampanyaya ne kadar Türkiye düşmanı varsa katıldı" ifadelerine yer verildi. 

(10 Mayıs 2018)  

 

-Roth manşetleri 

Almanya'nın Avrupa ile İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth'un cumhurbaşkanı 

adayı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i makamında ziyaret etmesinin ardından 

Yeni Akit Gazetesi, "Hasan'a yasaksa Hans'ın ne işi var?" manşetiyle çıktı. Haberde, "24 

Haziran seçimleri için Ak Partili siyasetçilerin Avrupa'da Türklerle buluşmasını engelleyen 

Batı, çirkin yüzünü yine gösterdi. Alman Bakan Roth Türkiye'ye gelerek, İP ve CHP 

kurmaylarıyla buluşup, destek sözü verdi. Ak Parti aleyhinde de seçim konuşmaları yaptı" 

denildi. Yeni Şafak Gazetesi ise aynı haberi "Geldi, talimat verdi ve gitti" manşeti ile 

duyurdu. Haberde ise "24 Haziran öncesi Ak Parti'nin Avrupa'daki çalışmalarını engelleyen 

AB ülkeleri, İYİ Parti ve CHP lehine seçime müdahil oldu. Roth, Türkiye'ye gelip Meral 

Akşener'e 'Güneydoğu söze oy verecek' sözü verdi" ifadeleri kullanıldı. (10 Mayıs 2018) 

 

-Akşam'dan 24 Haziran seçimi öncesi "Gezi"li manşet 

Akşam Gazetesi, "Rakka'da alçak 24 Haziran planı" manşetiyle çıktı. ABD ve Fransa'nın 29 

Nisan'da Rakka'da YPG yöneticileri ile buluştuğu belirtilen haberde, "Amerikalı ve Fransızlar 

proje terör örgütü yöneticilerine Gezi ve Adalet Yürüyüşü benzeri eylemler yapın talimatı 

verdi. İstanbul, Ankara ve Suriye sınırındaki illerde de canlı bomba eylemleri yapılması 

istendi" denildi. (11 Mayıs 2018) 



 

-Havuzda "Öpücükle geri döndüler" haberleri 

Havuz medyası, 24 Haziran seçimleri öncesi stratejik bir hamle olarak CHP'den İYİ Parti'ye 

geçen CHP'lilerin partilerine geri dönmesini manşetten ilginç başlıklarla duyurdu. "Fena 

öptüler" manşetiyle çıkan Güneş Gazetesi, haberinde "İP'e 'kiralık' olarak gönderilen 15 vekil 

geri alındı. Grup Başkanvekili Özel, o vekilleri alınlarından öperek, Türk siyasi tarihine kara 

bir leke olarak geçen 15'liler rezaletini aklamaya çalıştı" denildi. Milat Gazetesi, aynı haberi 

"İP'ye paket servis yollanan 15 vekil geri döndü - Biz bu yolu niye gittik?" başlığıyla 

manşetten verdi. Haberde de, "İP'ye gönderilen 15 CHP'li vekil, Akşener'in 100 bin imza 

toplaması ile boşlukta kaldı. Niçin gönderilip niçin geri getirildiklerini bile anlayamayan 

vekiller, siyasi tarihin ibret vesikası oldu" ifadesi kullanıldı. Sabah Gazetesi ise birinci 

sayfasından "15 CHP'li vekilin fırıldak siyaseti" başlıklı bir haber yayımladı. Haberde, 

"Ağlayarak gittiler, gülerek geldiler. Kirli transfere alet olan 15 kiralık CHP'li vekil partiye 

döndü" ifadesine yer verildi. Takvim Gazetesi de "Güler misin ağlar mısın?" manşetiyle çıktı. 

Haberde ise "Zorla İYİ Parti'ye gönderilen 15 vekil, yeniden CHP'ye döndü. Giderken 

ağlayanlar, dönüşte önüne geleni öptü, kahkahalarla güldü. Herkesi de kendilerine güldürdü" 

denildi. Türkiye Gazetesi'nin manşeti ise aynı haber ile ilgili "Kira bedeli liste başı" oldu. 

Haberde, "Akşener, 'boynu bükük'leri teslim etti! CHP, itaat eden 15 kiralık vekili 

ödüllendiriyor" ifadesi kullanıldı. Diriliş Postası da CHP'yi "Demokrasi tiyatrosu bitti" 

manşetiyle hedef aldı. Haberde, "Kılıçdaroğlu'nun ağlatarak İP'e gönderdiği 15 milletvekili 

öpücükle CHP'ye geri döndü. Hülle 15'liler, ne Akşener'i adaylıktan vazgeçirebildi; ne 

Akşener'in 25 milyon lira Hazine yardımı almasını sağlayabildi ne de Akşener'i aday 

gösterebildi. '15 vekilli hülle', tarihe eşi benzerine zor rastlanır bir başarısızlık olarak geçti" 

ifadeleri kullanıldı. Yeni Söz Gazetesi de "CHP'li 15 milletvekili meğerse dönme dolaba 

binmiş" sürmanşetiyle çıktı. Haberde, "CHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye katılan 15 

milletvekili yeniden CHP'ye döndü. Vekiller, siyaseti dönme dolaba çevirdi" denildi. (11 

Mayıs 2018) 

 

-"İnce'nin mitinginde Başkan Selo sloganları" haberi 

Güneş Gazetesi'nin birinci sayfasında "İnce'nin mitinginde Demirtaş sloganları" başlıklı bir 

haber yayımlandı. Haberde, "CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, Hakkari'de düzenlenen 

mitingde büyük şok yaşadı. Gün boyunca Kürtçe şarkılarla çağrıların yapıldığı mitinge sadece 

500 kişi katıldı. Onlar da sık sık başkan Selo sloganları attı" denildi. (11 Mayıs 2018) 

 

-Güneş'ten İYİ Parti-FETÖ bağlantısı haberi 

Güneş Gazetesi, "İP'ler koptu" manşetiyle yeni kurulan İYİ Parti'yi Gülen Cemaati üzerinden 

hedefe koydu. Haberde, "Akşener'in etrafındaki Fetullahçıların tek tek deşifre olması, İP'i 

karştırdı. Parti tabanı, genel başkanın FETÖ'ye ilişkisini sorgulamaya başladı. Çoraklık'ın 

ardından Adil Öksüz ile olan bağlantının da ortaya çıkmasından endişe eden İP yönetimi, ön 

alma amaçlı tuhaf bir açıklamaya imza attı" ifadeleri kullanıldı. (12 Mayıs 2018) 

 

-Star, 3 lideri birden hedef gösterdi 

Star Gazetesi, "Kandil kâhyasına İnce kıyağı" başlıklı birinci sayfa haberi ile CHP'nin 

cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu ve HDP'nin 

cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı hedef gösterdi. Haberde, "İlkesizler ittifakı 

adaylarından CHP'li Muharrem İnce ile SP'li Temel Karamollaoğlu'nun özgürlük istediği terör 

tutuklusu HDP'li Demirtaş'ın sicili kabarık" denildi.  (12 Mayıs 2018) 

 

-Türkiye'den ekonomik manipülasyon 

Türkiye Gazetesi, seçim öncesinde ekonomide yaşanan deprem sürerken, "Ekonomik terör 



yine tutmayacak - Faiz lobisine one minute" manşetiyle çıktı. Haberde, "Yapılandırma, vergi 

ve harç indirimi, ikramiye, konut kredisinin düşmesi gibi tedbirler faiz tehdidini bertaraf etti" 

ifadeleri kullanıldı. (12 Mayıs 2018) 

 

-"CHP'yi peşkeş çektiler" haberi 

Yeni Şafak Gazetesi, "CHP'liler isyanda" sürmanşetiyle çıktı. Haberde, "CHP yönetimi, 24 

Haziran seçimlerinde kendi partilerini bir kenara bıraktı, Meral Akşener'in başarısı için 

çalışıyor. Kılıçdaroğlu'nun 15 vekili İYİ Parti'ye kiralık vermesine tepkiler sürerken, 

Cumhurbaşkanı adayı İnce, Akşener adına adaylıktan çekilmeyi gündemine aldı. CHP tabanı, 

Cumhuriyet ile yaşıt partinin peşkeş çekilmesine isyan etti" denildi. (12 Mayıs 2018) 

 

-Akit'ten "Omurgasız İnce" manşeti 

Yeni Akit Gazetesi, "Omurgasız İnce" manşetiyle çıktı. Haberde, "CHP Genel Başkanı Kemal 

Kılıçdaroğlu'nun 'Gel bakalım buraya' diyerek başkan adaylığı için meydanlara sürdüğü 

Muharrem İnce, geçmişte azılı bir başörtüsü düşmanıydı. Ramazan ayında bira 

yudumlamasıyla da bilinen İnce'nin, meydanlara inince birden başörtüsüne sarılması, 

'ilkesizlik ve omurgasızlık' olarak yorumlandı" denildi. (13 Mayıs 2018) 

 

-Akit, LGBT bireyleri hedef gösterdi 

Yeni Akit, "ODTÜ'deki sapkınlığa STK tepkisi" başlıklı birinci sayfa haberinde, "Terör 

örgütleri ve Gezi'ci tayfanın da aralarında bulunduğu şer odaklarına destek vermekten 

çekinmeyen bazı ODTÜ'lü öğrencilerin, şimdi de LGBT adı altındaki sapkınlar için yürüyüş 

düzenlemesi, STK'ların tepkisine yol açtı. İHH ve TİMAV, ahlaksızlığa 'dur' denilmesini 

istedi" ifadeleri kullanıldı. (13 Mayıs 2018)  

 

-Akşam, Büyükada'daki insan hakkı savunucularını FETÖ ile irtibatlandırdı 

Akşam Gazetesi, "FETÖ papazında Büyükada izi" başlıklı birinci sayfa haberinde, Temmuz 

2017'de Büyükada'da yapılan baskınla gözaltına alınıp tutuklanan daha sonra mahkeme 

kararıyla tahliye edilen insan hakkı savunucularını yeniden hedef gösterdi. Haberde, "FETÖ 

tutuklusu ABD'li Rahip Brunson ile Büyükada'daki kaos toplantısını tertipleyen Taner Kılıç'ın 

15 Temmuz sürecinde irtibatlı oldukları tespit edildi" denildi. (13 Mayıs 2018) 

 

-Güneş'ten yalan haber 

Güneş Gazetesi, "Görülmemiş terbiyesizlik" manşetiyle doğrudan yalan bir habere imza attı. 

Sosyal medyada yayılan görüntülerle kamuoyunun da takip ettiği videoda çarşaflı bir kadın, 

seçim çalışması yürüten SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na CHP ile ittifak yaptığı 

için tepki göstermiş, Karamollaoğlu  kadına yanıt vermeye çalışırken kadın Karamollaoğlu'na 

"Sizi dinlemeyeceğim; Erbakan Hocamın partisinin başındasınız, onun yolundan adam gibi 

gidin" diye sert çıkmıştı. Ancak olay, Güneş Gazetesi'nde, "Karamollaoğlu'nun üzerine 

yürüdüğü şehit eşi, SP'liler tarafından sosyal medyada linç edildi. Kendini bilmez Saadet 

Partisi yöneticileri şehit eşine ağza alınmayacak hakaret ve küfürlerle saldırdı" ifadeleri ile yer 

buldu. (13 Mayıs 2018) 

 

-O fotoğraf Almanları çıldırtmış 

Akşam Gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Londra'da, İngiltere Premier Ligi'nde oynayan 

Türk futbolcular Cenk Tosun, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ı kabulüne tepki gösteren 

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel'i haberleştirdi. "Almanları çıldırtan 

fotoğraf" başlıklı birinci sayfa haberinde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İlkay, Cenk ve 

Mesut'la biraraya gelmesini Almanlar çekemedi. Küstahlaşan Futbal Federasyonu Başkanı 

Grindel, 'Milli futbolcularımızın istismarı hoş değil' dedi" ifadeleri kullanıldı.  



(15 Mayıs 2018) 

 

-Özal benzetmesi haberi 

Akşam Gazetesi, "Özal'la tehdit etti" başlıklı haberiyle CHP'nin cumhurbaşkanı adayı 

Muharrem İnce'yi hedef gösterdi. Haberde, "CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 

Fox TV ekranlarında 'Demirel ve Özal nasıl gittiyse Erdoğan da öyle gidecek' dedi. Merhum 

Cumhurbaşkanı Özal'ın ölümündeki esrarın hâlâ aydınlatılamadığına dikkat çeken vatandaşlar 

benzetmeye büyük tepki gösterdi" denildi. (17 Mayıs 2018) 

 

-Yeni Söz Volvo'ya saldırdı 

Yeni Söz Gazetesi, "Otomobil mi satıyorsun misyonerlik mi yapıyorsun?" başlıklı manşet 

haberinde, İsveçli araba üreticisi Volvo'yu hedef gösterdi. İlginç ifadelerin yer aldığı haberde, 

"Çinli Geely Holding'in çatısı altında faaliyet gösteren İsveçli Volvo Cars, geçtiğimiz hafta 

İstanbul'da gerçekleştirdiği bir modelinin tanıtımında Müslüman ülkede olduğunu bile bile 

skandala imza attı. Tanıtıma gelen gazetecilere domuz eti yediren Volvo, ardından onları 

kiliseye götürdü. Volvo, otomobil mi satıyor, misyonerlik mi yapıyor belli değil" denildi.  

(17 Mayıs 2018) 

 

-Akit'ten "Hitler Yahudilere az yapmış" manşeti 

Yeni Akit, "Ha Hitler ha siyonistler" manşet haberiyle benzerine az rastlanır seviyede bir 

ırkçılığa imza attı. Haberde, "Son olarak 62 Müslümanı şehit eden İsrailli yöneticilerin yaptığı 

alçakça açıklamalar, 'Hitler bunlara az mı yapmış' sorusuna yol açarken, Siyonistlerin 

masumlara karşı sergilediği vahşet ise Nazi zulmünü aratmıyor" denildi. (18 Mayıs 2018) 

 

-Akşam'dan "kirli pazarlık" haberi 

Akşam Gazetesi, "Kirli pazarlıkta ikinci perde" başlığıyla bir haber yayımladı. Haberde, 

"CHP, vekil kiraladığı İP'ten sonra Saadet'e de el uzattı. Hülle ittifakla Saadet Partili 8 ismin 

CHP listelerinden aday gösterileceği öğrenildi" ifadeleri kullanıldı. (18 Mayıs 2018) 

 

-Yeni Şafak'tan "Türkiye ekonomisi kıskandırdı" çıkışı 

Yeni Şafak, dolar/TL'nin tarihin en yüksek seviyesini görerek 4,50'ye ulaşmasının hemen 

ardından çok ilginç bir haber yayımladı. "Faiz lobisi dolarla saldırıyor" başlıklı 1. sayfa 

haberinde gazete, "Türkiye ekonomisi kıskandırdı" alt başlığını kullanarak, şu ifadeleri 

kullandı: "Yatırım, üretim, ihracat ve büyüme gibi kalemlerde dünyayı kıskandıracak 

gelişmeler kaydeden Türkiye, mali piyasalar üzerinden üretilen dezenformasyonla faiz 

artırmaya zorlanıyor. Dolar ve Avro'yu tırmandıran çevreler, hem Merkez Bankası'nı faizleri 

artırmaya zorlamaya hem de ekonomiyi kötü göstermeye çalışıyor." (18 Mayıs 2018) 

 

-Akit'in gündemi yine LGBT bireyler ve CHP 

Yeni Akit, "Ramazanda homo günü kutladılar" başlıklı bir haber yayımlayarak hem LGBT 

bireyleri hem de CHP'yi hedef gösterdi. Haberde, "Sapkınlığın ve ahlaksızlığın 

meşrulaştırıldığı LGBTİ etkinliklerinin hamiliğini kimseye bırakmayar CHP yine şaşırtmadı. 

Yönettikleri belediyelerin imkanlarını homoseksüel sapkınlara peşkeş çeken CHP'li 

belediyelerin şimdi de ramazan ayına aldırış etmeden Uluslararası Homofobi, Bifobi ve 

Transfobi karşıtı günü kutladıkları ortaya çıktı" denildi. (20 Mayıs 2018) 

 

-Diriliş Postası Kudüs için "savaşçı" çağrısı yaptı 

Diriliş Postası, "Nöbeti devralma vakti!" manşetiyle Müslüman Türklere Kudüs için savaşçı 

çağrısı yaptı. Haberde, "Kudüs işgal altında. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa Siyonist İsrail'in 

yıkma tehdidiyle karşı karşıya. Türkiye dışındaki İslam ülkeleri sessiz. Kudüs ve Aksa'nın ise 



özgürlüğe kavuşması için işgalden sonra 55 yıl nöbet tutan 20. Kolordu, 36. Tabur, 8. Bölük, 

11. Ağır Makineli Tüfek Takım Komutanı Onbaşı Hasan gibi nice Müslüman'a ihtiyacı var. 

Yok mu nöbeti devralacak Müslüman?" ifadeleri kullanıldı. (20 Mayıs 2018) 

 

-"Boynuz kulağı geçti" manşeti 

Güneş Gazetesi, "Boynuz kulağı geçti" manşetiyle çıktı. Haberde, "CHP'li Muharrem İnce, 

ortaya attığı asılsız iddialarla genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aratmıyor. Belge ve 

delillerle yalanlanan İnce, tıpkı lideri gibi sessizliğe bürünüyor" denildi. (20 Mayıs 2018) 

 

-Doların krallığı çöküyormuş! 

Yeni Şafak Gazetesi, dolar kuru 4,5 TL'de seyretmeye devam ederken, "Doların krallığı 

çöküyor" manşetiyle çıktı. Haberde, "ABD'nin baskı aracı olarak kullandığı doların 

uluslararası piyasalardaki egemenliği Alman Commerzbank'ın hazırladığı raporda, 'Doların 

kilit para birimi statüsü çöküşe geçti' deniliyor. AB, İran ile ticareti avroyla yapmaya 

hazırlanıyor. Türkiye'nin hedefi de Rusya, Çin ve İran ile ticarette milli paraları kullanmak" 

ifadeleri kullanıldı. (20 Mayıs 2018) 

 

-Akit, Ak Parti bülteni gibi 

Akit Gazetesi, "Muharrem nerede yaşıyorsun?" sürmanşetiyle çıktı. CHP'nin cumhurbaşkanı 

adayı Muharrem İnce'nin vaatleri üzerinden CHP ve AKP'yi kıyaslayan gazete, haberinde 

AKP'ye övgüler düzdü. Haberde, "Muharrem İnce, seçim vaadinde 'Türk ekonomisini yüzde 7 

büyüteceklerini' söyledi. Ak Parti ekonomiyi her yıl biraz daha büyüttü.2017 büyüme 

oranımız yüzde 7.4 olarak açıklandı. İnce, demokrasi ve özgürlük vurgusu yaptı. AK Parti, 

yasaklara son verdi. 2010 yılında parti kapatmayı bitirdi. 10 Ekim 2013'te ise başörtüsü 

yasağını kaldırdı. İnce, ücretsiz sağlık hizmeti vereceğini vadetti. Ak Parti, sağlıkta devrim 

yaptı. Evde ücretsiz sağlık hizmetini başlattı. İlaç ve hastane kuyruğu son buldu. İnce, FETÖ, 

PKK, DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadele edeceğini söyledi. Ak Parti, bu örgütlere tarihin 

en büyük darbesini vurarak bitirme noktasına getirdi" ifadeleri kullanıldı. (21 Mayıs 2018) 

-"Erdoğan düşmanlığı Almanları çıldırttı" manşeti 

Yeni Söz, "Erdoğan düşmanlığı Almanları çatlattı" manşetiyle örnek bir manipülasyon 

haberine imza attı. Haberde, "24 Haziran seçimi öncesi Almanya, geçtiğimiz seçimlerde 

olduğu gibi Erdoğan aleyhinde kara propaganda ve sansüre başvurdu. Daha önce Türk 

bakanların Almanya'da Türklere hitap etmesine izin vermeyen Alman yönetimi, bu kez de 

cumhurbaşkanı ile fotoğraf çektiren gurbetçi futbolcular üzerinden Erdoğan'a yüklenmeye 

çalıştı" denildi. (21 Mayıs 2018) 

 

-Yeni Söz o kelimeleri alt alta yazdı 

Yeni Söz Gazetesi, "Çocuklarımıza yazık etmeyin" manşetiyle satışı yapılan bazı tişörtleri 

haberleştirdi; hazırladığı listedeki kelimelerin üzerinde yazılı olduğu tişörtlere savaş 

açılmasını istedi. Haberde, "Küffar dünya var olduğu sürece  özellikle çocuklarımızı hedef 

alan projeleri yapmaktan geri durmayacak. Bunlardan en kolayı ve en yaygını 'edepsiz kız, 

zina, domuz, çıplak' gibi ecnebi dilde yazılmış ifadeler içeren tişörtleri oldukça ucuz bir fiyata 

çarşıda pazarda sattırıp, çocuklarımızın, gençlerimizin üzerine giydirmek. Akıl ve izan sahibi 

aileler, çocuklarımıza yazık etmeyin" denildi. Haberde, "Bu kelimeleri yazan tişörtleri yırtın 

atın" alt başlığı altında, "çıplak/çıplaklık, dişi domuz, domuz, rezalet, oryantal, dansçı, şehvet, 

içki bardağı, aldatan erkek, acayiplik, zina, müstehcen, içkici, eşcinsel ve onurlu, ateist, 

mason.." kelimelerinin yer alması dikkati çekti. (22 Mayıs 2018) 

 

-"Ak Parti'nin listesine tam not" haberi 

Akşam Gazetesi, "Ak Parti listesine tam not" başlıklı birinci sayfa haberinde CHP'nin 24 



Haziran genel seçimleri için milletvekili listesine eleştiriler sıralanırken AKP'nin listesi için 

övgüler düzüldü. Haberde, "Ak Parti'nin milletvekili aday listesi sahanın nabzını tutan 

araştırmacılar tarafından 'titiz ve dengeli' bulundu, tam not aldı" denildi. (23 Mayıs 2018) 

 

-"CHP, oylarını talimatla HDP'ye yönlendirdi" manşeti 

Diriliş Postası, "PKK'ya sol yardımı" manşetiyle çıktı. Haberde, "Kılıçdaroğlu, PKK 

elebaşlarından Bayık'ın 'HDP'ye yardım edin' teklifine milletvekili listesiyle cevap verdi. 

Kılıçdaroğlu, CHP'deki sol isimlerin neredeyse tamamına kıyım uygulayarak CHP'deki sol 

kesim oylarını HDP'ye yönlendirdi ve PKK destekli partinin barajı geçmesinin yolunu açtı" 

ifadelerini kullandı. (23 Mayıs 2018) 

 

-Güneş, Eren Erdem'i hedef gösterdi 

Güneş Gazetesi, "Uyarıyoruz! Bu da kaçacak" manşetiyle CHP Milletvekili Eren Erdem'i açık 

hedef gösterdi. Haberde, "Almanya'ya kaçmak isterken son anda havalimanında engellenen 

CHP'li Eren Erdem'in bir skandalı daha ortaya çıktı. Yeniden aday olamayan Erdem'in 

Fransızlara Türkiye'yi karaladığı anlara ait görüntüleri yayınlandı" denildi. (23 Mayıs 2018) 

 

-FETÖ kontenjanından milletvekili 

Star Gazetesi, "Eren Erdem'den itiraflar - MİT dosyasını Tezcan verdi" manşetiyle çıktı. 

Haberde, "Aday gösterilmeyen CHP'nin FETÖ kontenjanından milletvekili Eren Erdem, 'MİT 

tırları tutanaklarını Bülent Tezcan verdi. Zaman Gazetesi'ne desteğe de bizi Kılıçdaroğlu 

gönderdi' dedi" ifadeleri kullanıldı. (23 Mayıs 2018) 

 

-Takvim'den "Fitch'in biri" haberi 

Takvim Gazetesi, "Fitch'in biri!" başlıklı birinci sayfa haberinde, "Türkiye'yi kontrol altına 

alamayınca kur tezgâhına başladılar. Tehdide kalkıştılar ama avuçlarını yaladılar" ifadelerini 

kullandı. (23 Mayıs 2018)  

 

-Ekonomik manipülasyon 

Diriliş Postası, dolar kurunun 4.79'a çıktığı gün, "15 Temmuz'un döviz dalgası" manşetiyle 

çıktı. Haberde, “15 Temmuz'da FETÖ'yü sahaya sürerek topla, tüfekle, uçakla yaptığı işgal 

girişimiyle Türkiye'yi ele geçiremeyen akıl, döviz silahını çekti. Kirli lobinin amacı, kur 

oranlarını şişirip yaratacağı panik havasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçilmesini ve 

Cumhurbaşkanlığı sisteminin devreye girmesini engellemek" denildi. Güneş Gazetesi de 

"Faiz ittifakı" manşeti ile çıktı. Haberde ise "Gezi, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz'da başarısız 

olan faiz lobisi, 24 Haziran öncesi yine o tanıdık senaryoyu sahneye koydu. 'Seçimlerde biz 

de varız' diyerek Cumhur ittifakına karşı birleşti" ifadeleri kullanıldı. Milat Gazetesi de 

"Ekonomik 15 Temmuz" manşetini attı. Haberde de "Erdoğan'ı devirmek için Gezi, FETÖ, 

PKK, DEAŞ ile saldırdılar millet izin vermedi. Şimdi 15 Temmuz'da akim kalan işgal ve 

darbe girişimi döviz üzerinden yapılmak isteniyor" denildi. Star Gazetesi ise "Seçime dolar 

operasyonu" manşetiyle çıktı. Haberde, "Türkiye'ye Gezi kalkışması, 17/25 Aralık ve 15 

Temmuz darbe girişimleri ile diz çöktüremeyen güçler, 24 Haziran seçimleri öncesi dolar 

üzerinden ekonomik operasyona girişti" ifadelerine yer verildi. (24 Mayıs 2018) 

 

-Güneş'ten CHP'ye: Reziller 

Güneş Gazetesi, "Reziller" manşetiyle CHP'yi hedef aldı. Haberde, "CHP'nin skandal 

maddelerle dolu propaganda kitapçığına Güneş ulaştı. Rezil kitapçıkta teşkilat üyelerine 

yalan, hile ve iftira taktikleri veriliyor. Ana mantık mide bulandırıcı; 'seçmeni kandır oyunu 

al' denildi. (26 Mayıs 2018) 

 



-Star'dan yine "ekonomik operasyon" manşeti 

Star Gazetesi, "Dolarda 2,89'un üzeri çakal sırtlan operasyonu" manşetiyle çıktı. Haberde ise 

"Ekonomi Profesörü Kerem Alkin, Erdoğan'sız Türkiye hedefleyen küresel güçlerin çakal-

sırtlan oyunuyla ülkemize operasyon çektiğini vurguladı., doların gerçek değerinin 2,89 

olması gerektiğine dikkat çekti" ifadelerine yer verildi. (26 Mayıs 2018) 

 

-Akit, ADD'yi hedef gösterdi; kapatılmasını istedi 

Yeni Akit Gazetesi, "Darbesever ADD'ye ve milli irade karşıtı yapılara tepki yağıyor - 

Kapatın OHAL'de bunları!" manşeti ile Atatürkçü Düşünce Derneği'nin kapatılmasını istedi. 

Gazete, haberinde, "Siyasetçiler, hukukçular ve STK'lar Atatürk maskesinin arkasına 

sığınarak iyice zıvanadan çıkan ve son olarak 27 Mayıs darbecilerini destekleyen ADD'nin 

kapatılmasını istediler" ifadelerini kullandı. Star Gazetesi aynı haberi "Postal artıkları" 

başlığıyla birinci sayfasından verdi. (29 Mayıs 2018) 

 

-"Kılıçdaroğlu'nun HDP-PKK aşkı" haberi 

Sabah Gazetesi, "Kılıçdaroğlu'nun HDP-PKK aşkı" başlıklı birinci sayfa haberinde "CHP'nin 

24 Haziran seçim beyannamesindeki özerklik vaadi, HDP ve terör örgütü PKK'nın ortak 

planının kopyası" denildi. (30 Mayıs 2018) 

 

-Kendi yazdıklarına ‘gerçek değil dedikodu’ dedi 

Gazeteci Nasuhi Güngör, ‘Yenilikçi Hareket’ isimli kitabında, AKP Genel Başkanı ve 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Gülen Cemaati lideri Fethullah Gülen’in Pensilvanya’da 

görüştüğüne ilişkin yer verdiği satırları CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin 

mitinginde okuması üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaparak, yazdıklarının “somut 

herhangi bir bilgiye ve belgeye değil, tamamen o dönemdeki bazı dedikodulara dayandığını” 

ifade etti. Kitabında yazdıklarını daha önce savunan Güngör’ün, muhalefet partilerinin 

kullanması üzerine yazdıklarına ‘dedikodu’ demesi, iktidara şirin gözükme çabasından 

kaynaklandığına işaret edilirken, Güngör gazeteci örgütleri tarafından da kınandı.  

(30 Mayıs 2018) 

 

-Akşam'dan manipülasyon 

Akşam Gazetesi, "Türkiye'yi bölmeyi vaat ettiler" manşetiyle CHP'nin vaatleriyle ilgili 

manipülasyon yaptı. Haberde, "CHP'nin HDP'ye göz kırpan seçim beyannamesine eski 

vekiller sert çıktı: Bu vaatler Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü bozar. Özerklikten 

kaçınılmalı" ifadeleri kullanıldı. (31 Mayıs 2018) 

 

-Star'ın da hedefi CHP 

Star Gazetesi, "CHP, 28 Şubat vadediyor" manşetiyle CHP'nin seçim beyannamesini hedef 

aldı. Haberde, "CHP'nin seçim beyannamesinde yer alan 1+8+4 kesintisiz eğitim modeli, 

imam hatipler ve Kur'an kurslarını kapatmayı, hafızlık öğretimini yasaklamayı vadediyor" 

denildi. (31 Mayıs 2018) 

 

-"Muhalefet oy gaspı peşinde" haberi 

Türkiye Gazetesi, "Muhalefet oy gaspı peşinde - Seçmen mührünü yok sayamazsınız" 

manşetiyle çıktı. Haberde, "CHP, yargı eliyle seçmenin iradesine ipotek koymaya kalkışıyor. 

Halkın kullandığı oyu, mühür bahanesiyle iptal ettirmeye çalışıyorlar. Yalanlar, montajlar ve 

çarpıtmalarla sandığı gölgelemek istiyorlar" denildi. (31 Mayıs 2018) 

 

-Akit, TMMOB'u hedef gösterdi 

Yeni Akit, "Karanlık Oda haddini aştı" manşetiyle TMMOB'u çık hedef gösterdi. Haberde, 



"Kuruluş ve varoluş sebebi mimarlar ve mühendislerin mesleki sorunlarına çözüm üretmek 

olan TMMOB, geçmişte olduğu gibi yine görev alanının dışına çıkarak Ak Parti karşıtı 

ideolojik bir broşür hazırladı" ifadeleri kullanıldı. (1 Haziran 2018) 

 

-Star'dan "Gezi" manşeti 

Star Gazetesi, "Gezi Operasyonu sandıkta bitecek" başlıklı manşet haberinde "Türkiye'yi 

kaosa sürüklemek isteyen küresel güçlerin yerli piyonları 2013'te Gezi ile sahneye koydukları 

kirli oyunu 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimi ile sürdürdü. Türkiye'ye diz 

çöktüremeyenler umutlarını 24 Haziran'a bağladı" denildi. (1 Haziran 2018)    

 

-Yeni Akit'ten "yıkım ittifakı" manşeti 

Yeni Akit, "Muhalefetin cumhurbaşkanı adaylarında yapmak yok yıkım var - 4'ü de yıkımı 

vaat ediyor" manşetiyle çıktı. Haberde, "Türkiye, 24 Haziran'da tarihinin en önemli 

seçimlerine giderken muhalefet bloğunun adayları İnce, Akşener, Karamollaoğlu ve 

Demirtaş'ın HDP'si yapmaktan çok, ülkeyi bir üst seviyeye taşıyacak dev projeleri yıkmak 

üzerine vaatlerde bulundu" ifadeleri kullanıldı. (2 Haziran 2018) 

 

-Diriliş Postası haddini aştı 

Diriliş Postası Gazetesi, "Bu cadılar neyi özlüyor?" manşetiyle ileri gitti. Haberde, "'Eski 

Türkiye'yi istiyoruz' diye dolaşanların istisnasız hepsi yıkılan fildişi kulelerinden düşen 

cadılardır. Eski diktatörlüklerini arıyorlar. Kime oy verdiğin umurumda değil, tek 

söyleyeceğim; paçanı kaptırırsan geleceğini, topraklarını, üretimini ve bütün umutlarını gasp 

etmeye hazırlanan 'Eski Türkiyeciler', şerefini ve onurunu elinden alarak her gün 'Haddini bil' 

diye kafana vuracaklar. Haddini bilme Türkiye, sana şekil vermeye çalışanlara haddini 

bildir..." denildi. Haberde "Eski Türkiye demek..." şeklinde bir başlık da açan gazete, şunları 

alt alta sıraladı: 

Eski Türkiye demek, 

Batıdan para getiren herkesin önünde eğilmektir. 

Kasten banka batırmaktır. 

Memur maaşı ödemek için dilencilik yapmaktır. 

Sendika, oda ve medya çeteleriyle milyar dolar çalmaktır. 

İnsanlar ölürken beyaz balina manşeti atmaktır. 

Tek tip insan, tek tip kıyafetle diktatörlerin dolgu malzemesi olmaktır. 

Zorla doğum kontrolü yaptırmaktır. 

Cenazelerin, bebeklerin hastanelerde rehin kalmasıdır. 

Türkülerin bile devlet tarafından yazılmasıdır. 

'Devlete hamal da lazım' diyerek dar gelirlilerin okuldan kovulmasıdır. 

Helikopterlerin mehmetçikten değerli sayılmasıdır. 

Açık hava hapishanesinde yaşamaktır. 

10 senede bir darbe olmasıdır. 

Kıtlık, açlık ve çöp cehenneminde yaşamaktır. 

Faili meçhul cinayetlerdir. 

Okul okul gezen subayların herkesi düşman ilan etmesidir. 

Dışarıya karşı aşağılık kompleksiyle kendinden nefret etmektir. 

(3 Haziran 2018) 

 

-Diriliş Postası'ndan fantastik çıkış 

Diriliş Postası, "Hedef 15 Temmuz'un intikamı" manşeti ile fantastik iddialar gündeme 

getirdi. Haberde, "CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 2. Ordu Komutanı 

Korgeneral İsmail Metin Temel'e yönelttiği apolet tehdidinin arka planı deşifre oldu. İnce'nin 



'Erdoğan'ı alkışladı' diye gerekçelendirdiği rüyasının amacı FETÖ'nün 15 Temmuz'da suikasta 

kalkıştığı Temel Paşa'dan FETÖ'nün isteğiyle intikam almak" ifadeleri kullanıldı.  

(4 Haziran 2018) 

 

-“Kaos ittifakı” manşeti 

Akşam Gazetesi, "Tarihi seçime 19 gün kala - Kaosta uzlaştılar" manşetiyle Kılıçdaroğlu-

Akşener uzlaşmasını gündemine taşıdı. Haberde, "Hülle ittifakının Türkiye'ye vaadi kaos 

oldu. Kılıçdaroğlu ve Akşener, koalisyonlar ve krizlere sahne olan parlamenter sisteme 

dönüşte mutabakat sağlandı" denildi. (5 Haziran 2018) 

 

-Akşam gazetesi ile 24 TV, ‘saldırganı mağdur, mağduru saldırgan yaptı’ iddiası 

Akşam gazetesi 6 Haziran 2018 tarihli sayısında, Ankara’nın Keçiören ilçesi Aktepe 

mahallesindeki bir otobüs durağında yaşanan seçim tartışmasını manşetine taşıdı. Haberde, 

cumhurbaşkanı adaylarından Muharrem İnce’nin mahallede yapacağı miting için afişleri 

dağıtıldığı sırada durakta bekleyenler arasında “Tayyip Erdoğan’ın mı Muharrem İnce mi 

kazanacak” polemiği yaşandı. Tartışma fiziki darba dönerken, iki taraf da kendisinin darp 

edildiğini iddia etti. Akşam gazetesi, manşetinden verdiği haberde iki tarafın değil Erdoğan’a 

sempati duyan kişinin iddialarını sayfalarına taşıdı. Herhangi bir resmi belgeye 

dayandırılmayan bu haber, bir gün sonra da aynı grubun televizyon kanallarından biri olan 24 

TV’de aynı şekilde işlendi. Olayın diğer tarafı ise asıl mağdurun kendisi olduğu, iddia 

edilenin aksine fiziki darba uğrayanın kendisi olduğunu ve saçlarının yolunduğunu kaydetti. 

(6, 7 Haziran 2018)  

 

-Akşam, Millet ittifakını “terör ittifakı” ilan etti 

Akşam Gazetesi, "Millet değil terör ittifakı" başlıklı birinci sayfa haberinde, Muharrem İnce 

için "53 vatandaşın katilini cezaevinde ziyaret etti"; Meral Akşener için "'Selahattin Demirtaş 

serbest bırakılsın' dedi"; Temel Karamollaoğlu için ise "'Güneydoğu'ya Kürdistan demekte 

sakınca yok' dedi" ifadeleri kullanıldı. (9 Haziran 2018) 

 

-Star'dan "Gezi'ye çıkacaklar" haberi 

Star Gazetesi, birinci sayfasından "Kaybederlerse Gezi'ye çıkacaklar" başlıklı bir haber 

yayımladı. Haberde, "24 Haziran yaklaştıkça paniğe kapılan 'yıkım ittifakı' provokatif 

eylemlerle kaos peşine düştü. DHKP-C'lilerin polise saldırısını öğrenci protestosu gibi 

göstermeye kalkan terör lobisi halkı sokağa dökmeye çalıştı" ifadelerine yer verildi. (10 

Haziran 2018) 

 

-Güneş'in gündemi yine Muharrem İnce 

Güneş Gazetesi, "Buraya kadar Muharrem" manşetiyle gündemini yine CHP'nin 

cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin üzerine kurdu. Haberde, "3-5 oy daha almak için 

kılıktan kılığa giren türlü iftiralar uydurarak gündeme gelmeye çalışan Muharrem İnce, 

yalanlarının bir bir ifşa olmasıyla insan içine çıkamayacak hale geldi" denildi.  

(13 Haziran 2018) 

 

-Yeni Söz, "akıllı olun" diye tehdit etti 

Yeni Söz, "Eline kan bulaşmış HDP'ye oy dilenenler akıllı olun!" manşetiyle CHP Lideri 

Kılıçdaroğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İYİ Parti Lideri Akşener, HDP 

Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı açık hedef gösterdi. Haberde, "7 Haziran 2015 

genel seçimlerinden FETÖ ile el ele veren CHP, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi Meclis'e 

soktu. Bunun neticesinde soytarılık yapan terör örgütü Çözüm Süreci'ni baltaladı ve özerkliğe 

kalkıştı. Şehirlerimizi yaktı. 739 asker ve polisimiz kahpe kurşunlarla şehit oldu. Şimdi ey 



CHP, ey İP, ey Muharrem İnce aklınızı başınıza toplayın ve 24 Haziran seçimlerine eline kan 

bulaşmış HDP'ye ve Selahattin Demirtaş'a oy dilenmeyin" ifadelerine yer verildi.  

(15 Haziran 2018) 

 

-Güneş'ten şeytan üçgeni 

Güneş Gazetesi, "Tam bir şeytan üçgeni / Pensilvanya-Kandil-CHP" manşetiyle çıktı. 

Haberde, "PKK'nın siyasi uzantısı HDP, proje ittifakın gizli ortağı olmaktan çıktı. FETÖ'nün 

örgüt üyelerine 'HDP'ye oy verin' talimatının ardından CHP Grup Başkanvekili Özel de 

Demirtaş'a başkan yardımcılığı teklif etti" denildi. (15 Haziran 2018) 

 

-"Kan ittifakı" manşeti 

Güneş Gazetesi, "HDP öldürdü CHP alkışladı" manşetiyle çıktı. "Kan ittifakı" alt başlıklı 

haberde, "Her fırsatta teröristlerin avukatlığına soyunan CHP'liler bu kez de Suruç'ta katliam 

yapan HDP'lilerin yanında saf tuttu. CHP'li vekil Tanal ve Suruç ilçe başkanı, kanlı saldırıyı 

demokratik tepki diyerek savundu" ifadeleri kullanıldı. (16 Haziran 2018) 

 

-AKP'ninki milli teknoloji CHP'ninki teknolojik kölelikmiş (!) 

Yeni Söz, "Ak Parti: Milli teknoloji; CHP: Teknolojik kölelik" manşetiyle çıktı. Haberde, 

"Facebook'un ve ardından Microsoft'un kullanıcı bilgilerini istihbarat örgütlerine satması 

skandalları gösterdi ki, günümüzde bir devleti bir milleti ele geçirmek için teknoloji yeterli. 

Tüm kamu kuruluşlarında evlerde ve cebimizde ecnebilerin bize dayattığı programları 

kullandığımızdan ötürü Türkiye olarak mahremimiz tehlikede. Bunu bilen Ak Parti ısrarla dile 

getirdiği ve yatırım yaptığı 'Milli Teknoloji Hamlesi' ile milletimizi prangalardan kurtarma 

mücadelesi verirken, CHP ise ısrarla uluslararası bilim ve teknoloji stratejileriyle milletimizi 

teknolojik köleliğe mahkum etmek istiyor" ifadeleri kullanıldı. (19 Haziran 2018) 

 

-Güneş: PKK'nın umudu Muharrem 

Güneş Gazetesi, "PKK'nın umudu - Sen busun Muharrem" manşetiyle CHP'nin 

cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi manşet yaptı. Haberde, "Afrin'de bozguna uğrayan 

Münbiç'ten çekilmek zorunda kalan PKK, Kandil operasyonuyla köşeye sıkıştı.  Örgütün son 

umudu, harekâtlara karşı çıkıp kendilerine kalkan olan İnce'nin cumhurbaşkanı seçilmesi" 

denildi. (20 Haziran 2018) 

 

-Akit, seviyeyi belaltına düşürdü 

Yeni Akit, "Tacizci İnce'yi FETÖ kurtarmış" manşetiyle çıktı. Haberde, "Kendisine yardımcı 

olduğu bir kadının kapısına dayanarak ahlaksız taleplerde bulunan ve taciz içerikli mesajlar 

atan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin hakkında açılan soruşturmadan 

FETÖ'cü savcının yardımı ile yırttığı ortaya çıktı" ifadelerine yer verildi. (21 Haziran 2018) 

 

-Diriliş'ten manipülasyon 

Diriliş Postası, "CHP'nin Erdoğan'ı zayıflatmak için son umudu: PKK'nın Meclis'e girmesi!" 

manşetiyle örnek bir manipülasyona imza attı. Haberde, "'Erdoğan yenilsin de ne olursa olsun' 

siyasetinden umudunu yitiren CHP, 'Ak Parti Meclis'te zayıflasın da ne olursa olsun' 

seviyesine kadar düştü. HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in barajı aşmak için CHP'den oy 

isteyerek itiraf ettiği PKK'yı Meclis'e sokma taktiği için kandil'den de destek çağrısı geldi" 

denildi. (21 Haziran 2018) 

 

-Yeni şafak: Terbiyesiz İnce  

Yeni Şafak, "Küfürbaz adam" manşetiyle CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi 

çirkin ifadelerle hedef aldı. Haberde, "Türkiye, daha önce hiç bu kadar terbiyesiz, küfürbaz 



siyasetçi görmedi" ifadesini kullandı. (22 Haziran 2018) 

 

-Akit: İnce'nin din düşmanı CHP'si 

Yeni Akit, "Bir asra yakın süredir 6 oku hep İslam'a sapladılar - İşte İnce'nin din düşmanı 

CHP'si" manşetiyle çıktı. Haberde, "Oy uğruna milletin dini duygularını sömürmeye 

kalkışsalar da millet CHP'nin geçmişini çok iyi biliyor. Camileri ahıra çeviren, ezanın aslını 

değiştirip Türkçeleştiren, alimleri asan, başörtüsünü yasaklayan CHP'nin 95 yıllık geçmişi 

aralıksız din düşmanlığıyla dolu" denildi. (23 Haziran 2018) 

 

-"Yapan mı yıkan mı" manşeti 

Diriliş Postası, "Türkiye, yarın sandığa gidip tarihi bir karar verecek: Yapan mı yıkan mı?" 

manşetiyle çıktı. Haberde ise "Yarın 100 yılın seçimini yapacağız. Bir yanda16 yıl boyunca 

Türkiye'yi şaha kaldıran mega projelerle dünyayı kıskandıran 'Dünya 5'ten büyüktür' 

söylemiyle insanlığın son kalesini temsil eden, Kudüs'ün muhafızı  Erdoğan" denildi. Milat 

Gazetesi de "Karar senin Türkiye" manşet haberinde, "Son 16 yılda yokluklardan, 

yasaklardan, yolsuzluklardan, çöp dağlarından, ilaç ve su kuyruklarından kurtulduk. 

Milletimiz şimdi 'Büyük Türkiye' ufku için sandık başında" ifadeleri kullanıldı. Star Gazetesi, 

"Vesayete son tekme" manşetiyle çıktı. Haberde, "Türkiye, 16 Nisan'da ağır darbe indirdiği 

vesayet sistemiyle 24 Haziran'da finale çıkıyor. Millet, ülkesine diz çöktürmek isteyen küresel 

güçlerin emrindeki vesayete son tekmeyi yarın sandıkta vurmaya hazırlanıyor" denildi. 

Takvim de "Erdoğan düşmanlığında birleştiler - Topunuz gelin" başlıklı haberde, "Türkiye'nin 

sözde dost ve müttefikleri terör örgütlerini yanına aldı. Yarın sandığa gidecek bu kahraman 

milletin iradesini değiştirebileceğini sandı" ifadelerine yer verdi. Türkiye ise aynı haberi "7 

Haziran'ı tekrar yaşamamak için unutma" manşetiyle verdi. Haberde, "24 Haziran'daki tarihi 

seçimde en büyük risk sandığa gitmeyen seçmen" denildi. Yeni Şafak Gazetesi de 

"Yürüyeceksin millet yürüyecek arkandan" manşetiyle en iddialı habere imza attı. Haberde, 

"Türkiye, yarın cumhuriyet tarihinin en kritik seçimi için sandığa gidecek. 2023 hedefine 

ulaşmanın, güçlü Türkiye'yi inşa etmenin dev adımlarla büyük yürüyüşü tamamlamanın son 

aşamasına geçilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde devam eden yeni yükseliş 

dönemi, sadece Türkiye için değil coğrafya ve dünya için de sarsıcı sonuçlar doğuracak. 

Milletimiz, çokuluslu hesaplara karşı 'vatan ekseni' için ferasetini ortaya koyacak" denildi.  

(23 Haziran 2018) 

 

-Seçim günü manşetleri 

Gazeteler, başkanlık sistemine geçişin ardından ilk başkanın belirlenmesi için yapılan 24 

Haziran seçimlerinin yapıldığı gün şu manşetlerle çıktılar: (24 Haziran 2018) 

Yeni Akit: 56 milyon seçmen istiklalini oylamak için sandık başına gidiyor - Allah 

utandırmasın / Türk halkı bugün belki de tarihinin en kritik ve en önemli seçimi için oy 

kullanacak. Bir yandan vekillerini seçecek olan millet diğer yandan Türkiye'yi 2023'e 

taşıyacak ilk başkanını belirleyecek. 

Akşam: Vakit büyük Türkiye vakti - Rehavet yok herkes sandığa / Türkiye, büyük seçime 

hazırlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi bir uyarıda bulundu: Bakın ha rehavete kapılmak 

yok; arkadaşlarınızı, akrabalarınızı alın sandığa götürün.  

Aydınlık: Fırtınalı döneme kaptan seçimi  / Önümüzde fırtınalar var. Ekonomik zorluklar, 

güneyden ve Doğu Akdeniz'den yöneltilen tehditler, ABD ve İsrail'in PKK'ya desteği ve 

İran'a ambargo fırtınalara işaret ediyor. Türkiye'yi bu zorlu dönemde yönetecek kaptanı 

seçeceğiz. 

Bir Gün: İşlem tamam sıra sandıklarda / Türkiye, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için 

bugün sandık başına gidiyor. Yurttaşların en önemli sorumluluklarından biri de oy verdikten 

sonra sandıklara sahip çıkmak olacak. 



Cumhuriyet: Demokrasi için sandığa - Bir oy değiştirir / Bugün cumhuriyet tarihinin en kritik 

seçimlerinden biri için oy kullanacağız. 13. Cumhurbaşkanı ve yeni Meclis belirlenecek.  

Diriliş Postası: Güçlü Türkiye için sandıkta birlik olmaya gidiyoruz / Daha güçlü demokrasi, 

daha güçlü ekonomi, daha güçlü savunma için, milli ve yerli bir hükümet kurmak için değişip 

yenilenmek için 'biz bir aradayız' diye haykırıp bütün dünyaya meydan okuyarak düşmanları 

kendi hadlerine çekmek için, güçlü Türkiye için; Türkiye sandıkta birlik olmaya gidiyor. 

Doğruhaber: Türkiye sandık başında - Akıbet hayrola / Cumhurbaşkanı adayları, partiler ve 

bağımsız adaylar erkene alınan seçimler için yoğun çalışmalar yürüttü, seçmene gitti ve 

oylarını istedi. Yoğun bir seçim dönemi geride kalırken şimdi Türkiye sandık başında. Seçime 

katılımın en yüksek olduğu ülkelerden biri olan Türkiye'nin seçiminde iyi niyetli insanların 

ortak temennisi akıbet hayrola... 

Güneş: Türkiye için şahlanma vakti / Türkiye bugün tarihinin en kritik seçimlerinden biri için 

sandık başına gidecek. 56 milyonu aşkın seçmen, oylarıyla sadece cumhurbaşkanı ve 

milletvekillerini değil, istikrarla büyüyen Türkiye'nin kaderini belirleyecek. 

Habertürk: Türkiye'nin seçimi / 56 milyon seçmen yeni bir dönemi açacak ilklerin seçimi için 

sandık başında. 

Hürriyet: Türkiye'nin çifte seçimi / Türk siyasi tarihinde partilerin ilk kez ittifakla yarışacağı 

çifte seçimde, 56 milyon 342 bin 263 seçmen bugün sandığa gidiyor. Seçmenler hem 

cumhurbaşkanlığı hem de TBMM seçimi için oy kullanacak. 

Karar: Söz sırası millette / Türkiye bugün hem 600 milletvekilini hem yeni sistemin ilk 

cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidiyor. Meydanda vaatlerini sıralayan liderlerin 

ardından 56 milyon seçmen son sözü söyleyecek. Cumhuriyet tarihinin en kritik 

oylamasından çıkacak her sonucu olgunlukla karşılamak demokrasimizin kazancı olacak. 

Milat: 56 milyon sandık başında / Türkiye, cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi için 

bugün sandık başına gidiyor. Yurt içinde toplam 56 milyon 322 bin 632 seçmen 180 bin 65 

sandıkta oy kullanacak. 

Milli Gazete: Milletin saadeti için sandık başına / Türkiye, cumhurbaşkanını ve 27. dönem 

parlamentosunu belirlemek üzere bugün sandık başına gidiyor. Seçimde yurt içinde toplam 56 

milyon 322 bin 632 seçmen, 180 bin 65 sandıkta oy kullanacak. 

Milliyet: Türkiye, yeni cumhurbaşkanı ve meclis için sandıkta - Yeni döneme ilk adım / 29 

Ekim 1923'ten bu yana uygulanan Başbakanlık kurumuna son verecek olan yeni sistemde 

yürütmenin yasamadan güvenoyu alması dönemi de kapanıyor.  

Ortadoğu: İlklerin seçimi / Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için bugün sandığa gidilecek. 

Cumhurbaşkanı ve Meclis'in yeni üyeleri seçilecek. 

Posta: Sonsuza dek demokrasi evet - Bugün sandığa gitmeyenin şikâyet etmeye hakkı yok / 

Türkiye, yeni cumhurbaşkanını ve yeni milletvekillerini seçmek için bugün sandık başına 

gidiyor. 95 yıllık parlamenter sistem, bugün yapılacak seçimle tarih olacak. 

Sabah: Güçlü Türkiye için haydi sandığa / Bu seçimler Türkiye için dönüm noktası. Seçmen, 

yeni sistem için, istikrar için, huzur için 2023 hedefleri için oy kullanacak. 

Sözcü: 56 milyon seçmen bugün sandıkta kararını verecek - Tamam mı devam mı? / 

Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı ve Meclis'in 27. Dönemi'nde görev yapacak 600 vekil bugün 

seçilecek. Sandıktan kim çıkarsa çıksın kazanan Türkiye olsun. 

Star: Yüzyılın seçimi / Türkiye ilk defa sandıktan çıkan milli iradeye ipotek koyan vesayet 

unsurlarını aradan çıkararak, ülkeyi doğrudan yönetecek olan millet iradesini belirlemek üzere 

sandığa gidiyor. 

Takvim: Haydi Türkiye / Ve son sözü bugün millet söyleyecek! 56,3 milyon vatandaş, 

cumhurbaşkanı ile milletvekillerini seçecek.  

Türkiye: Tarihi seçim geldi, yolun açık olsun Türkiye - Güçlenerek devam / Bugün 

parlamenter sistemin final günü. Başkanlık, ülkenin ayağındaki prangaları kırıp tarihe 

gömecek. 



Vatan: Mühür sizde / 56 milyon seçmen bugün yeni yönetim sisteminin ilk başkanını ve 600 

sandalyeli yeni Meclis'in üyelerini belirlemek için sandık başında. 

Yeni Asya: Demokrasi ve adalet için sandık başına / 56,5 milyona yakın seçmen, 

cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için oy kullanacak. 

Yeni Çağ: İyi olan kazansın / 56 milyon seçmen, 180 bin sandıkta 13. cumhurbaşkanı ve yeni 

parlamentoyu belirlemek için bugün sandığa gidiyor. AKP-MHP 'Cumhur İttifakı'; CHP-İYİ 

Parti-SP ise 'Millet İttifakı' adıyla yarışıyor. 

Yeni Söz: 'Kapatan' eski Türkiye'den destan yazan Türkiye'ye / Türkiye, tek parti döneminde 

iktidarda olan CHP döneminde ABD'nin güdümüne girdi ve yapılan Marshall yardımları 

neticesinde füze, silah, uçak üreten fabrikalarını bir bir kapattı. Tarım bitirilip paketlenmiş 

gıdaların önü açıldı. Devlet eliyle bira fabrikaları ve esrar fabrikaları kurulup millet 

uyuşturuldu. Eğitim, Amerikalı Fulbright Vakfı'na devredilip zihinler devşirildi. 1960'da 

askeri darbe yapılıp milletin seçtiği Adnan Menderes hükümeti devrildi ve ilk iş olarak 

IMF'nin kapısı çalınıp borç alındı. Eski Türkiye özlemi duyanlar, milletimizi tekrar şer 

odaklarının güdümüne sokmak için çalışıyor.  

Yeni Şafak: Oylarımızla ülkemize sahip çıkalım - Türkiye düşmanlarını sevindirmeyin / 56 

milyon 322 bin seçmen bugün sandığa gidiyor. Hükümet sistemini değiştirecek, Türkiye'yi 

süper lige taşıyacak kritik seçimde her oyun çok büyük değeri var. Milletimiz, Türkiye'yi 

oyun sahası olarak gören Batı, FETÖ, PKK ve onların güdümünde hareket eden partilere bir 

tokat atarak tarihi sorumluluğunu yerine getirecek. Siyasi tarihimizin en kritik kararı 

verilecek. Ya eskiye dönüp küçüleceğiz ya yola devam edip daha da güçleneceğiz. 

- Star'dan ilginç "ön alma" 

Star Gazetesi, 24 Haziran seçimlerinin yapıldığı gün birinci sayfasından "yenilgiyi gizleme 

harekâtı" başlıklı ilginç bir haber yayımladı. Haberde, "Sandıklar kurulmadan sonuç karartma 

telaşına düşen muhalefet, uluslararası kuruluşların da desteğiyle 'şaibe' iftirasına hazırlanıyor" 

denildi. (24 Haziran 2018) 

 

-Seçim sonrası manşetleri 

16 Nisan Anayasa Referandumu'nda yüzde 51,41 oy ile kabul edilen başkanlık sisteminde 

kimin başkan olacağının oylandığı 24 Haziran seçimlerinde mevcut Cumhurbaşkanı Tayyip 

Erdoğan, oyların yüzde 52,59'unu alarak ilk turda başkan seçildi. Milletvekili seçimlerinde ise 

oyların yüzde 42,56'sını AKP, yüzde 22,65'ini CHP, yüzde 11,70'ini HDP, yüzde 11,10'ununu 

MHP, yüzde 9,96'sını İYİ Parti, yüzde  1,34'ünü Saadet Partisi aldı. Seçimlerin ardından 

gazetelerin manşetleri şöyle oldu: 

Yeni Akit: Yıkım ekibi de şer ittifakı da yerle bir oldu... Cumhur, 'Erdoğan' dedi - Dua, gayret 

ve Zafer / Siyonisti de Haçlısı da faiz lobisi de FETÖ'cü ve PKK'lı hainler de Osmanlı tokadı 

yedi. Myanmar, Filistin, Suriye, Irak, Afrika ve Bosna'daki mazlumların duası kabul oldu. 

Büyük idealleri olan Türkiye'yi, 2023 hedeflerine ilk başkan Erdoğan taşıyacak. 

Akşam: Tarihi zafer / Türkiye, prangalarını kırdı, son demokrasi sınavından tarihi sonuçla 

çıktı. 16 yılda yenilgisiz 14. zaferini kazanan Recep Tayyip Erdoğan, bu kez de yüzde 52,5 ile 

seçildi., yeni sistemin ilk başkanı oldu. 

Anayurt: Türkiye seçimini yaptı / Türkiye genelinde Cumhurbaşkanı ve 27. dönem 

milletvekili genel seçiminde oy verme işleminin sona ermesiyle açıklanan sandıklardan ilk 

sırada cumhurbaşkanı Erdoğan yer alırken, ikinci sırada İnce üçüncü sırada ise Akşener yer 

aldı. 

Aydınlık: Seçmen teröre tavır aldı / 24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı'nın HDP ile 

birlikte hareket etmesi, PKK ve FETÖ'ye nefes aldıran siyasetler izlemesi, seçmeni Erdoğan 

ve Cumhur İttifakı'na yöneltti. 

Birgün: Devlet olanaklarını ve medyayı arkasına alanlarla yarışıldı - Adaletsiz seçim / YSK 

bir açıklama yapmadan Cumhur İttifakı temsilcileri zafer ilan etti. Tek kaynaktan gelen veriler 



şüphe yarattı. Halk saatlerce seçim kurulları önünde bekledi. Hile ve usulsüzlükler tepki çekti. 

Cumhuriyet: Yine sonuç kargaşası - Tartışmalı seçim / Olağanüstü Hal rejiminde, muhalefetin 

ve basının baskı altında olduğu ortamda yapılan seçimlerin sonuçları tartışma yarattı. 

Muhalefet partileri manipülasyon yapıldığını iddia etti. 

Diriliş Postası: Seni başkan yaptık, başlıyoruz: % 52,52 / Asırlık tahakkümleri yıka yıka 16 

yıldır mücadele eden Erdoğan, en yakın rakibinden 11 milyon fazla oy alarak milletin 

yarısından fazlasının ittifakıyla Türkiye'nin 1. Devlet Başkanı olarak tarihe geçti. 

DoğruHaber: Türkiye seçimini yaptı / Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili 

genel seçiminde sandık başına gitti ve tercihini yaptı. Cumhur ittifakı yüzde 53 alırken Millet 

İttifakı yüzde 33 aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52 ile Türkiye'nin yeni 

sistemdeki ilk cumhurbaşkanı oldu. 

Dünya: Nefes nefese seçim / Türkiye, dün Cumhurbaşkanı ve 600 milletvekili için sandığa 

gitti. Açılan ilk sandıklarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açık ara önde gittiği görüldü. 

Güneş: Tam gaz 2023'e - Durmak yok yola devam / Türkiye, bir kez daha sandıkta tarih 

yazdı. Ülkeyi karanlık günlerine geri döndürmek isteyenlere en güzel cevabı veren millet, 

yine istikrar dedi. İlklerin seçiminden yüzde 53 oy oranıyla açık ara galip çıkan Erdoğan, yeni 

sistemin ilk cumhurbaşkanı oldu. 

Habertürk: 'Cumhur' ilk başkanını seçti / Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz, şahsımıza 

Cumhurbaşkanlığı vazifesi ve yürütme görevini tevdi etti. Yüzde 90'a yakın katılım oranıyla 

dünyaya demokrasi mesajıdır.  

Hürriyet: İlk turda zafer - Çoğunluk Cumhur'un / Yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı oyların 

yüzde 52,4'ünü alarak ilk turda seçilen Erdoğan oldu. Ak Parti'nin 293 milletvekilliğiyle 

çoğunluğu sağlayamadığı Meclis'te ittifak ortağı MHP 49 sandalye kazandı. Cumhur ittifakı 

Meclis'te çoğunluğu aldı. 

Karar: İlk turda çifte zafer / Türkiye tarihinin en kritik seçiminde millet son sözü söyledi. 

Sandık yarışından ilk turda zaferle çıkan Erdoğan, yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı oldu. Ak 

Parti ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı ise toplam 342 sandalyeye ulaşarak Meclis'te 

çoğunluğu elde etti. 

Milat: Dünya mazlumlarının lideri - Şimdi zalimler düşünsün / Türkiye, tüm ekonomik 

saldırılara karşı istikrarı, terörist saldırılara karşı mücadeleyi tercih etti. Milletimiz, 'Dünya 

5'ten büyüktür' diyen Erdoğan'ın 'yeni sistem', 'güçlü lider' çağrısına sahip çıktı. 

Milli Gazete: İlk turda sonuçlandı / Türkiye'de yönetim sistemi dün yapılan seçimle birlikte 

değişti. İlk turda yüzde 52,6 oy alan Recep Tayyip Erdoğan, başkan seçildi. Yeni sisteme göre 

başbakanlık kaldırıldı, yürütme yetkisi ve cumhurbaşkanlığı yetkileri başkana verildi. 

Milliyet: İlk başkan Erdoğan - Yeni Meclis / Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütün 

kurallarıyla yaşama geçirileceği yeni dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferiyle başladı. İlk 

kez birarada gerçekleştirilen 13. Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili erken seçimlerinde 

sandıktan beş partili bir parlamento çıktı. 

Ortadoğu: Türkiye seçimini yaptı - Cumhur ezdi geçti / Recep Tayyip Erdoğan, ilk turda 

cumhurbaşkanı seçildi. MHP, bütün kamuoyu yoklamalarını bir defa daha yanıltarak 

Meclis'in kilit partisi oldu. 

Önce Vatan: Türkiye'nin ilk başkanı / Türkiye yüzde 85,2'lik rekor katılımla gerçekleşen 

seçimlerle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş yaptı. Yeni sistemin ilk 

cumhurbaşkanı mevcut cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 

oldu. 

Posta: Türkiye Cumhuriyeti ilk başkanını seçti - Erdoğan kazandı / 10 Ağustos 2014'te halk 

oyuyla seçilen ilk cumhurbaşkanı olan Tayyip Erdoğan, dün yapılan tarihi seçimde de yüzde 

52,4 oy alarak ilk turda başkan seçildi. Ak Parti ve MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı, 342 

milletvekiliyle Meclis çoğunluğunu aldı. Erdoğan ve Ak Parti 16 yılda girdiği 13 seçim ve 3 

referandumdan zaferle çıktı. 



Sabah: Türkiye yeni dönemde başkanla devam dedi - Cumhurun zaferi / Türk milleti tarihi 

seçimde yüzde 52,5 gibi rekor bir oyla Erdoğan'ı yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı yaptı. 

Cumhur İttifakı da 342 vekille Meclis'te çoğunluğu aldı. 

Sözcü: Atı alan yine Üsküdar'ı geçti / YSK sonuçları ilan etmeden Erdoğan, Anadolu 

Ajansı'nın verilerine göre kendisinin cumhurbaşkanı seçildiğini ilan etti. Muhalefet sonucu 

kabul ettiğini duyurdu. Halka 'Provokasyona gelmeyin' çağrısı yapıp demokratik mücadelenin 

süreceğini belirtti. 

Star: Cumhurun başkanı / Türkiye, demokratik bir devrime imza attı. Millet, yeni sistemin ilk 

başkanını ezici çoğunlukla seçti. 

Takvim: 16 yılda 13 zafer - Süperdoğan! / Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi hayatının 13. 

seçim zaferini kazandı. Türkiye'yi kuşatmaya kalkışan iç ve dış odaklar sandıkta dersini aldı.  

Türkiye: Millet ilk başkanını seçti - Erdoğan ezdi geçti / Millet, 'yıkım ittifakını' sandığa 

gömdü. En yakın rakibine açık ara fark atan Erdoğan, Türkiye'nin 'ilk başkanı' olarak tarihe 

geçti. 

Vatan: İlk başkan - Cumhur 342 / Erdoğan, 13. seçiminden de zaferle çıktı. İlk turda 

seçilmeyi başardı, yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı oldu. Başkanlık yetkileriyle Türkiye'yi 5 

yıl yönetecek. Cumhur İttifakı, Meclis'te çoğunluğu sağladı. Ak Parti 293, MHP 49 

milletvekili çıkardı. 600 sandalyeli yeni Meclis'te yasa çıkarma gücünü eline geçirdi. 

Yeni Asya: Seçim bitti tartışma bitmedi / 16 Nisan Referandumu'ndaki tartışmalar 24 

Haziran'da daha yoğun şekilde gündeme geldi.  

Yeni Çağ: Türkiye iki parça - Millet iradesine saygı esastır / Vatandaş erken seçim kararıyla 

milletvekili ve cumhurbaşkanlığı için sandık başına gitti. Erdoğan, diğer adaylardan önde 

çıktı. İlk kez seçime katılan İYİ Parti, engellemelere rağmen başarılı sonuç aldı. AKP, CHP 

ve MHP, 1 Kasım'a göre oy kaybetti. HDP, barajı aştı. 

Yeni Söz: Topunuz gelin / 2002 yılında milletin teveccühüyle iktidara gelen Ak Parti ve 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 yılda yaptıklarıyla Türkiye'yi ve Türk milletini şahlandırdı. 

Küresel şer odaklarının Türkiye ve İslam coğrafyasında oynadığı oyuna çomak sokan milletin 

adamı Erdoğan'ı 24 Haziran seçimlerinde devirmek için biraraya gelen emperyalistler, 

Moody's, Standard & Poors, Fitch Ratings, FETÖ, Zillet İttifakı sandığa gömüldü. Cumhur, 

Erdoğan'a başkanlığı verdi ve Türkiye'nin şahlanışını omuzladı. 

Yeni Şafak: 24 Haziran devrimi - Yeniden Bismillah / 24 Haziran devrimi... Türkiye ve 

dünyanın mazlumları büyük mücadeleden zaferle çıktı. Recep Tayyip Erdoğan, oyların yüzde 

52,5'ini alarak Türkiye'yi süper lige çıkaracak yeni yönetim modelinin ilk cumhurbaşkanı 

oldu. Türkiye'yi abluka altına almak isteyen Batı, terör örgütleri ve eski Türkiye'nin özlemi 

içindeki muhalefet kaybetti. 

Seçim ertesi manşetleri 

Gazeteler, 24 Haziran seçimlerinin ardından 26 Haziran'da da seçimle ilgili 

değerlendirmelerini manşetlerine taşıdı. (26 Haziran 2018) 

Yeni Akit: 2023 hedefinin önü açıldı / Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın 

seçimden zaferle çıkması, 2023 hedefinin önünü de açtı. Türkiye, istikrarı seçti. Uzmanlar, 

Türkiye'nin savunma sanayiindeki hamleleri, dev projeleri, ekonomik atılımı, sosyal 

kalkınmayı, dindar neslin yetişmesi, terörle mücadele, aktif dış politika olmak üzere dünyaya 

damga vuracak hamleler için artık 'iş vakti'nin geldiğini söylüyor. 

Akşam: Yenilmez lider / Siyaset dışı hesaplar 16 yıl boyunca sandıktan döndü. Erdoğan, Ak 

Parti ile 2002'de başladığı yolculuğundaki engelleri milletiyle yürüyerek aştı. Ne terör 

örgütleri ne darbe girişimleri O'nu yolundan döndürdü. 13 seçimde ipi hep önde göğüsledi. 

Aydınlık: 'Demirtaş'a özgürlük' sözlerini inkâr etti - Arkasında duramadı / Muharrem İnce, 

'Selahattin Demirtaş'a özgürlük söylemleriniz sonuçları etkiledi mi?' sorusuna 'Kim özgürlük 

istedi? Kimse öyle bir şey söylemedi. Demirtaş'a özgürlük söyleminde bulunmadık' yanıtını 

verdi. 



BirGün: İktidarda mecburi ittifak dönemi başladı - Koltuk değneğine mahkum oldular / 

Medya sansürü ve OHAL altında gerçekleşen seçimin ardından beş partili bir tablo ortaya 

çıktı. Bahçeli'nin partisi kilit parti oldu. 

Cumhuriyet: Yöneteni yönetecek / AKP'nin Meclis çoğunluğunu kaybetmesinin ardından kilit 

parti MHP'den iktidara kıskaç planı. 

Diriliş Postası: İslam dünyasının en etkili lideri / Seçim zaferinin ardından dünya liderleri 

tebrik için sıraya girse de özellikle İslam ülkelerinde yaşayan alimlerin ve halkın açıklamaları 

Türkiye'nin Erdoğan liderliğinde nasıl bir vizyona sahip olduğunu ve gönül coğrafyasında ne 

kadar geniş bir haritaya hükmettiğini ortaya koydu. 

Sabah: Demokrasimize ve Erdoğan'a dünyadan alkış / Seçmenin demokratik olgunluğu ve 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi dünyaya parmak ısırttı: Sandıkta onu yenecek lider yok 

Star: Şahlanış zamanı / Türkiye seçimini yaptı, açık ara farkla Erdoğan'ı başkan ilan etti. 16 

yıllık Ak Parti iktidarında ülke 3,5 kat büyüdü şimdi Türkiye'yi şaha kaldıracak dev projeler 

için kolları sıvama zamanı. 

Takvim: İşte başkan / Türkiye'nin seçimi dünyayı salladı. Birçok ülkede milyonlar ay yıldızlı 

bayraklarla sokağa çıktı. Erdoğan'ın başkanlığını kutladı. 

Türkiye: Yeni sistemle tam gaz 2023 hedefine - Hızlı icraat başlıyor / Seçim bitti, sıra 

projelere geldi. 5 yıl içinde ulaştırma, enerji ve ekonomide dev adımlar atılacak.  

Yeni Söz: Yerli ve milli şahlanışa devam / Tüm şer odaklarına ve terör örgütünün siyasi 

uzantısı HDP'yi meclise taşıyan Zillet İttifakı'na rağmen 24 Haziran seçimlerinde yeni 

Türkiye'nin Başkanı olan Erdoğan, 'Diriliş Harekâtı'ndan sonra başlattığı yerli ve milli 

ekonomik şahlanış başladı. 

 

-"PKK terörünün sorumlusu CHP" 

Güneş Gazetesi, "PKK terörü hortladı; CHP desteğinin eseri" başlıklı birinci sayfa haberinde, 

"Kılıçdaroğlu'nun 'Her evden bir oy HDP'ye' kampanyasıyla siyasi uzantısı Meclis'e giren 

PKK cesaret buldu. Caniler, 'işbirlikçi' diyerek sivil infazına başladı" denildi. Star Gazetesi, 

"PKK'yı Meclis'e siz taşıdınız - Hesap ver CHP" manşeti ile çıktı. Haberde, "Ağrı'da Ak 

Parti'nin sandık müşahidini katleden teröristler, Kahramanmaraş'ta ise bir asker ile korucuyu 

şehit etti. HDP'yi Meclis'e taşıyan CHP'nin alçak saldırılar karşısındaki tavrı merak ediliyor" 

ifadeleri kullanıldı. (28 Haziran 2018)  

Akit: Homo hamileri Meclis'te 

Yeni Akit Gazetesi, "Sapkınlara destek veren HDP ve CHP'li 16 isim TBMM'ye girdi - Homo 

hamileri Meclis'te" başlıklı birinci sayfa haberinde, "Daha önce sapkınların çatı kuruluşu olan 

LGBTİ'ye destek veren 8 CHP'li ve 8 HDP'li Meclis'e girdi. İki parti, terör örgütlerinin yanı 

sıra homoların da hamisi oldu" denildi. (29 Haziran 2018) 

Vatandaşlarla konuştular 

24 Haziran seçimi öncesinde havuz medyası, yaptığı haberlerle Erdoğan'a bağlılık ifade eden 

vatandaşlarla, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDP'ye tepki gösteren vatandaşları 

konuşturdu: 

Sabah: Sıra bizde sandıkta 'vatan için' diyeceğiz / El Bab'da, Afrin'de, Cerablus'ta şehit olan 

kahramanların aileleri konuştu: Evlatlarımızın emaneti için oyumuz Cumhur İttifakı'na. (22 

Nisan 2018) 

Star Gazetesi: "Anne Börü'den Demirtaş'a sahip çıkan İnce ve Karamollaoğlu'na zor soru - 

Yasinimi kim savunacak?" / Oğlu Yasin'in katledildiği 6-8 Ekim olaylarının baş aktörü 

Demirtaş için başlatılan 'cezaevinden çıkmalı' propagandası, acılı anne Hatice Börü'yü isyan 

ettirdi: Şehit aileleri değil de Demirtaş mağdur öyle mi? Yazıklar olsun. (13 Mayıs 2018) 

Sabah: Nuriye ablanın vatan sevdası / O Ak Parti'nin Nuriye ablasıydı. Vatan aşığı, Erdoğan 

sevdalısıydı. seçim için gönüllü olarak kapı kapı dolaşırken kalbine yenildi. (29 Mayıs 2018) 

Sabah: Seferberliğin adı Erdoğan / Almanya'da yaşayan Yusuf Ünsal, 'Tek oy bile önemli' 



diyerek işini gücünü bıraktı, aracıyla Türkler'i ücretsiz sandıklara taşıyor. (19 Haziran 2018) 

 

 

TEHDİT, HAKARET, HEDEF GÖSTERME, ŞİDDET  

 

-Gazeteci Çölaşan’a tehdit  

Sözcü gazetesi köşe yazarı gazeteci Emin Çölaşan, 8 Nisan 2018 tarihli “Abdülhamit 

sömürüsü yetti artık” başlıklı yazısı nedeniyle ölüm tehdidi aldı. Emin Çölaşan’ın gazete 

uzantılı mail adresine göndericisi ‘Lider Yatırım’ olarak gönderilen mailde, “Bu vatanın 

gerçek sahipleri bizleriz. Yarın bir savaş çıksa kaçacak delik arayacaksınız. Biz ise ya 

öleceğiz, ya öldüreceğiz. Keşke savaş çıksa da düşmanlarla birlikte sizin gibi hainleri de 

temizlesek.” ifadeleri kullanıldı. (10 Nisan 2018) 

 

-Jinnews muhabirleri: Tehdit edildik 

Jinnews muhabirleri Nurcan Yalçın ve Durket Süren, Diyarbakır’da İnsan Hakları 

Derneği’nde düzenledikleri basın toplantısıyla haber yapmalarının engellendiğini, yaptıkları 

haberlere devam etmeleri halinde ‘kapınız sürekli çalınır’ denilerek tehdit içerikli mesaj 

verildiğini belirtti. (8 Mayıs 2018) 

 

-Devlet Bahçeli’den gazetecilere tehdit 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından açıklama yaparak gazeteci ve 

TV yorumcularını hedef aldı. Gazeteciler Gürkan Hacır ve Nevzat Çelik’e yönelik ‘mankurt 

soysuzlar’ tanımını yapan Bahçeli, “MHP, Kürtlerden oy alamaz” diye yazan gazetecileri de 

“gazete ve TV’lere yerleştirilmiş saatli bombalar olarak” ilan etti. (21 Mayıs 2018) 

 

-Polisten gazeteciye kıyafet 'tacizi': Dikkat et de kuytu bir yerde kesmesinler 

İstanbul’da GBT denetimi yapan polislerin, gazeteci İrem Afşin’i puşi taktığı için durduğu ve 

tehdit niteliğinde sözler sarfettiği belirtildi. Afşin, Şişhane metrosu çıkışında GBT denetimi 

yapan polisin kendisine, "Kıyafetiniz sakıncalı" dediğini, kontrolünün ardından bir çevik 

kuvvet polisinin ise arkasından, "Dikkat et de kuytu bir yerde kesmesinler" diyerek tehditte 

bulunduğunu kaydedildi. (21 Mayıs 2018) 

 

-Erdoğan’ın Erzurum mitinginde yabancı gazetecilere saldırı girişimi 

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın Erzurum mitingi sırasında bir 

grup, alanda haber takip eden Danimarka’dan Horisont Dr TV’nin muhabiri ve kameramanına 

saldırı girişiminde bulundu. Polis, yabancı TV ekibini alandan uzaklaştırdı. (26 Mayıs 2018) 

 

-Cumhuriyet davasının bilirkişisi Aldemir’den hakaret ve tehdit 

Cumhuriyet davasında bilirkişi raporunu hazırlayan Ünal Aldemir, sosyal medya hesabından 

“Cumhuriyet gazetesine verilen her para HDPKK destekçisi olan yöneticilerine gidiyor bilin 

istedim” ve “Ahmet Şık teröristtir. Senin tasmanı kim tutuyor hdpkk’lı müptezel” şeklinde 

hakaret ve tehdit içerikli mesajlar attı. (21 Haziran 2018) 

 

-Devlet Bahçeli, gazetecileri gazete ilanıyla hedef gösterdi 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Haziran Seçimlerinin hemen ardından bazı gazeteci 

ve yazarları, gazetelere verdiği ilanla hedef gösterdi. (26 Haziran 2018) 

 

-Alaattin Çakıcı’dan gazetecilere ölüm tehdidi 

Kırıkkale Keskin T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, 

24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimler öncesi AKP ve MHP 



tarafından kurulan "Cumhur İttifakı"na karşı yazılar kaleme aldıkları iddiasıyla Karar 

gazetesinin 6 yazarını ölümle tehdit etti. Çakıcı, Instagram hesabından yayınladığı Karar 

Gazetesi sahibi Mehmet Aydın ile gazetenin yazarları Hakan Albayrak, Etyen Mahçupyan, 

Elif Çakır, Akif Beki ve Ali Bayramoğlu’nun ismini vererek, “Türkiye ve yurtdışındaki bütün 

sevenlerimce görüldükleri yerde kesinlikle cezalandırılacaktır. İşte sevenlerim ‘Abi vur de 

ölelim, öl de ölelim’ diyenlere, kim beni seviyorsa çağrımdır. Görevlerini yerine getirsinler” 

şeklinde ifadeler kullandı. (29 Haziran 2018) 

 

 

BASININ GÜNDEMİ - GÜNDEME BAKIŞI 

 

-Doğan Medya Grubu’nun Demirören Grubu’na satışı 

Doğan Medya Grubu’nun Demirören ailesine satılması süreci Nisan ayında tamamlandı. 

Satışın bir süre sürüncemede kalmasına neden olan nakit açığı, kamu bankasının devreye 

girmesiyle aşıldı. Hem de akıllara durgunluk verecek şekilde: Ziraat Bankası, Demirören 

grubuna 2 yıl geri ödemesiz 675 milyon ABD doları kredi verdi. Para akışının sağlanmasıyla 

Aydın Doğan imzayı attı, 6 Nisan 2018 itibariyle medya kurumlarını Demirören ailesine sattı.  

Bu tartışmalı kredi pek gündeme gelmedi. Erken seçim kararının alınmasıyla da iyice 

gündemden düştü. Ancak bu çok önemli bir gelişmeydi. Yeni medya grubu artık bir patronun 

değil, Ziraat Bankası’nın elinin altındaydı. Yani patron kamu bankasıydı.  

Doğan Medya Grubu’na Demirören Grubu’na satan Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın 

Doğan, Trump Towers’ta bulunan Posta gazetesinde çalışanlara veda ederek, “Bana haksızlık 

edenler çıktı, ben onlara da hakkımı helal ediyorum. Onların üzerinde de çok emeğim var. 

Çok iftira attılar bana… Zorlama ve baskıyla mesleği bırakıyorum” dedi. Daha sonra Doğan 

Medya Center’a geçen Aydın Doğan, burada yaptığı toplantıda da satışın nedenlerini anlattı. 

Doğan Medya Grubu çalışanları, “Biz sizi çok sevdik” pankartı açtı.  

Devir teslim töreni İstanbul’da Hürriyet gazetesinin binasında gerçekleşti. Törende konuşan 

Aydın Doğan, Demirören Grubu ile medya grubu için kendi isteğiyle hiçbir kimsenin baskısı 

olmadan görüştüğünü ve satışın gerçekleştiğini söyledi. Demirören Grubu Yönetim Kurulu 

Başkan Vekili Yıldırım Demirören ise “Kalıcı olan Türk medya tarihini yazan bu kurumlar, 

bu kurumlara can veren emekçiler, gazeteciler ve yayıncılardır. Sizden tek ricamız 

önyargılardan uzak kalmanız” dedi.  

Rekabet Kurulu, Doğan Grubu’nun Demirören Grubu’na satışına ilişkin yapılan başvuruyu 

sonuçlandırdı ve satışa onay verdi. 

Doğan Grubu, 893 milyon dolarlık (3.9 milyar TL) ödemenin hesaplarına yattığını duyurdu. 

Toplam satış bedeli ise 919 milyon dolar (4 milyar 40 milyon lira) olacak. Bu miktarın 700 

milyon dolarını Ziraat Bankası kredi olarak verdi. 

Grubun yeni sahibi Demirören ailesinin büyük medya kuruluşlarını nasıl yöneteceğini, 

küçültüp küçültmeyeceğini, hangi yöneticilerle yoluna devam edeceğini, kaç gazeteciyi işsiz 

bırakacağını merak ediyordu. İlk açıklamasında, çalışanların bu tür “spekülasyonlara” 

inanmamasını isteyen Yıldırım Demirören çoktan düğmeye basmıştı bile. Grubun medya 

işlerinin başında Mehmet Soysal getirildi. Soysal, geçmişte İhlas grubunda tanıştığı, yakınlık 

kurduğu gazetecilerle devam edecekti. Hepsinin boyunu aşıyordu bu işler ama korkacak bir 

şey yoktu zira bu tür yayıncılık için eskisi gibi nitelikler aranmıyordu. 

İlk değişim televizyonlarda yaşandı. Kanal D ve CNN Türk büyük ölçüde yenilendi. Eski 

çalışanlar işten çıkarıldı, yeni işyerleri, işler ve sektörler aramaya başladılar. Her iki 

televizyondan aralarında yöneticilerin de olduğu yaklaşık 70 gazeteci çıkarıldı, istifaya 

mecbur bırakıldı ya da yeni yönetimle çalışamayacağı için ayrıldı. Kanalların yeni deneyimsiz 

yöneticileri, seçim yoğunluğu içinde deneyimli çalışanlara ihtiyaç duymuş olmalıydı ki satışın 



resmileşmesiyle hemen başlayan işten çıkarmalar, Nisan sonunda erken seçim kararının 

açıklanmasıyla azalmaya başladı. 

Seçim ve yeni hükümet sistemine geçiş tamamlanır tamamlanmaz A Haber’in iki yöneticisi 

CNN Türk’te görevlendirildi. Önceki kurumlarında haber müdürü ve istihbarat şefi 

koltuklarında oturan Murat Yancı ve Kubilay Gülbek, beklenmedik şekilde CNN Türk’e 

transfer oldu. Çünkü güçlü rakiplerine çok daha yüksek bir pozisyonda transfer olacakları 

akıllarının ucundan geçmezdi. Yeni görev yerlerinde Genel Müdür Yardımcısı ve Haber 

Koordinatörü olarak yer alacak bu iki isimle birlikte CNN Türk’teki dönüşümün 

tamamlanacağı konuşulmaya başladı. 

Medyada artık bir dönem kapandı. Tüm Türkiye’de olduğu gibi basında da rejim değişiyordu. 

Nisan ayı sonunda Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila’nın ayrılmasının ardından işten 

çıkarma furyasının Hürriyet gazetesinde de yaşanması bekleniyordu. Ancak erken seçim 

kararıyla birlikte Hürriyet’te değişim için seçim sonrasının beklendiği konuşuldu. İktidarın 

basını yeniden dizayn etme operasyonunun Cem Küçük, yerli ve milli medya grubu olarak 

Demirören’in yeni dönemde pek çok gazeteciyi işsiz bırakacağını yazdı. 

24 Haziran seçimlerinin ardından yeni cumhurbaşkanı hükümetinin kurulmasıyla Demirören 

Grubu’nda yeniden yapılanma adı altında çalışan kıyımı, haber politikası değişimi ve yeni 

yöneticiler atanması sürecinin hız kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor. (Nisan 1018) 

 

 

ULUSAL VE ULUSLARARASI TESPİTLER, ÖDÜLLER, EYLEMLER 

 

-Uluslararası ifade özgürlüğü kuruluşlarından gazeteci Türfent’e mektup 

Article 19, Index on Censorship, Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Uluslararası PEN (PEN 

International), PEN Galler (PEN Cymru) ile Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), 

Yüksekova’da sokağa çıkma yasağı sırasında yaptığı haberler ve sosyal medya paylaşımları 

nedeniyle tutuklanan, 15 Aralık 2017’de “örgüt üyeliği” iddiasıyla Hakkari 2. Ağır Ceza 

Mahkemesi tarafından 8 yıl 9 ay hapse mahkum edilen gazeteci Nedim Türfent’e mektup 

gönderdi. Türfent'e gönderilen mektupta, “Basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğünü desteklemek 

için çalışan örgütler olarak sana selamlarımızı gönderiyoruz. Davana dair haberleri başından 

beri izliyor; tutuklanman ve uzun süredir tutulduğun korkunç koşullar hakkında büyük endişe 

duyuyoruz. Sadece gazeteci olarak işini yaptığını biliyoruz ve bu kadar sert ve tehditkâr 

koşullarda işine devam ettiğin için sana saygı duyuyoruz” denildi. (16 Nisan 2018) 

 

-AB Komisyonu, Türkiye raporunu açıkladı: Gazeteciler serbest bırakılsın 

Avrupa Birliği Komisyonu, 2017 Türkiye Raporu’nu açıkladı. Raporda, Türkiye’nin ifade 

özgürlüğü konusunda hala başlangıç aşamasında olduğu; 160 kadar gazetecinin hala hapiste 

bulunduğu belirtilerek, “Gazeteciler, insan hakları savunucuları, yazarlar, akademisyenler 

derhal serbest bırakılmalı. Terörle mücadele ile ilgili olanlar da dâhil, ifade özgürlüğü 

önündeki kısıtlamalardan uzak durulmalı. Bazı gazetecilerin geç de olsa kontrollü olarak 

serbest bırakılmasına karşın Cumhuriyet’e yönelik yargılama hala devam ediyor” denildi.  

(17 Nisan 2018) 

 

-Basına karşı baskı ve tutuklamalar İstanbul’da protesto edildi 

İstanbul Özgür Basın Platformu çatısı altında toplanan gazeteci ve vatandaşlar, Galatasaray 

Meydanı’na toplanarak, basına yönelik baskı ve tutuklamaları protesto etti. (21 Nisan 2018) 

 

-ABD Dışişleri Bakanlığı, ‘2017 İnsan Hakları Uygulamaları Ülke Raporları’nı açıkladı 

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın her yıl açıkladığı ‘İnsan Hakları Uygulamaları Ülke 

Raporları’nda Türkiye’deki basın özgürlüğünü kısıtlayan uygulamalara de yer verildi. 



Raporda, OHAL döneminde çok sayıda medya kurumunun kapatıldığı belirtilerek, medya 

özgürlüğüne yönelik ağır kısıtlamalar, internet siteleri ve içeriklerinin engellenmesinin sık sık 

yaşandığı kaydedildi. Raporda, Cumhuriyet gazetesine yönelik yürüten davaya da değinilerek, 

hükümetin, bağımsız gazetecileri kısıtladığı kayda geçirildi. (21 Nisan 2018) 

 

-Türkiye basın özgürlüğünde iki sıra daha geriledi 

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), 2018 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’ni yayınladı. 

Türkiye iki sıra daha gerileyerek 180 ülke arasında 157’nci sırada yer aldı. (25 Nisan 2018) 

 

-PEN’den tutuklu gazeteciler tepkisi 

Uluslararası Yazarlar Birliği (PEN), 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla 

‘Özgür basın mı o da ne?’ başlığıyla yayınladığı açıklamada, Türkiye’deki tutuklu 

gazetecilere dikkat çekti. (3 Mayıs 2018)  

 

-AB Komiseri Hahn: Gazetcilerin yeri cezaevleri değil, yazı işleridir 

‘Dünya Basın Özgürlüğü Günü’ dolayısıyla Avrupa Parlamentosu, “Türkiye” özel başlığıyla 

bir Avrupa Komisyonu ile ortak bir oturum düzenledi. Oturumda konuşan Avrupa 

Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, Türkiye’nin basın özgürlüğü endeksinde 180 ülke 

arasında 157. sırada olduğunu ifade etti.  

Oturumun ikinci gününde konuşan Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme 

Müzakerelerinden Sorumlu AB Komiseri Johannes Hahn, Türkiye’de çok sayıda tutuklu 

gazeteci bulunduğunu ifade ederek, “İfade özgürlüğünün garantisi bağımsız yargıdır. 

Türkiye’deki ifade özgürlüğündeki gerileme, tüm mesajlara ve raporlara rağmen devam 

ediyor. Gazetecilerin yeri cezaevi değil, yazı işleridir” dedi. (3, 4 Mayıs 2018) 

 

-ABD Dışişleri Sözcüsü Nauert: Türkiye’deki gazetecilerin durumundan kaygılıyız 

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye’de hapiste bulunan gazetecilerin 

durumuna dikkat çekerek, “Türkiye dünyadaki diğer ülkelerden daha çok gazeteciyi hapse 

atmış bir ülke ve bundan ciddi anlamda kaygı duyuyoruz. Biz her zaman çoksesliliğin, az 

seslilikten daha iyi olduğuna inanıyoruz” dedi. (4 Mayıs 2018) 

 

-IPI’dan ‘Cumhuriyet Davası’ raporu 

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticilerinin yargılandığı 

davaya ilişkin ‘Suç yok, delil yok, adalet yok’ başlığıyla hazırladığı raporunda, “Onlarca 

usulsüzlükle sanıkların adil yargılanma hakkı gölgelendi” denildi. (17 Mayıs 2018) 

 

-#KapatGitsin kampanyası 

24 Haziran seçimleri yaklaşırken televizyon ekranlarında muhalefete neredeyse hiç yer 

verilmemesi protesto edildi. Ekranlarını kapatan vatandaşlar, parklarda buluştu. Twitter’da 

#KapatGitsin etiketi üzerinden yapılan paylaşımlar Türkiye gündeminde birinci, dünyada 

ikinci sırada yer aldı. (18 Mayıs 2018) 

 

-Uluslararası düzeyde ‘Abone Oluyorum’ kampanyası 

Viyana merkezli Uluslararası Basın Enstitüsü’nün (IPI) başını çektiği sekiz basın özgürlüğü 

örgütü, Türkiye’de bağımsız gazeteciliği desteklemek için harekete geçti. Dünyanın dört bir 

yanından okurları Türk hükümetinin baskısına direnen az sayıdaki gazeteye abone olmaya 

çağıran ‘I Subscribe’ ( abone Oluyorum) kampanyası, gazetemiz Cumhuriyet’le başlatıldı.  

(6 Haziran 2018) 

 

-Brüksel’de Türkiye’deki gazetecilere destek için fotoğraf sergisi 



Türkiye’de bulunan gazetecilerin zor çalışma koşulları ve ifade özgürlüğünün kısıtlanmasına 

tepki amacıyla Brüksel’de Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bir fotoğraf sergisi açıldı.  

(13 Haziran 2018) 

 

 


