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Bu Rapor Gazeteciler Cemiyeti  
“Press For Freedom / Özgürlük İçin 
Basın” Çalışma Grubu tarafından hazır-
lanmıştır. Gazeteciler Cemiyeti Özgür-
lük için Basın Çalışma Grubu, medya 
çalışanları ve sivil toplum temsilcilerinden 
oluşan bağımsız bir platform aracılığıyla 
özgür basın için politika yapıcılara ulaş-
mayı; ifade ve basın özgürlüğü konusunda 
yasal durumu ve devam eden ihlalleri 
göstererek bu konuda farkındalık yarat-
mayı, atölyeler ve konferanslar düzenleye-
rek gazetecilik pratikleri ile ilgili medya 
çalışanlarını ve sivil toplum temsilcilerinin 
kapasitesini geliştirmeyi amaçlamaktadır.  
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Gazeteciler Cemiyeti’nin Özgürlük 
için Basın ifade ve basın hürriyetleri 
ihlalleri raporları Mart 2014’den bu yana 
düzenli yayınlanmaktadır.  

Açık kaynaklardan, medya taramala-
rından, proje ofisine çeşitli şekilde yapılan 
başvuru ve ihbarlardan hazırlanan bu 
raporlardaki her türlü içeriğin sorumluluğu 
tamamıyla Gazeteciler Cemiyeti’ne aittir, 
kaynak gösterilerek kısmen veya tamamen 
çoğaltılabilir, bilimsel yayınlarda kullanı-
labilir. 
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Gazeteciler Cemiyeti hakkında  

Gazeteciler Cemiyeti, 10 Ocak 
1946’da gazeteciler Mekki Sait Esen, 
Niyazi Acun, Aka Gündüz, Bilal Akba, 
Adil Akba, Sebahattin Sönmez ve Muvaf-
fak Menemencioğlu tarafından kuruldu. 
Cemiyetin kuruluş amacı, basın organla-
rındaki gazetecileri bir araya toplamak, 
mesleki ve sosyal hakları geliştirmek, 
mesleğin gerekliliği olan hak ve özgürlük-
leri savunmak olarak belirlendi. 

Kurucu başkanlığı üstlenerek 1946-
1956 yılları arasında Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanlığı’nı yürüten Mekki Sait Esen’in 
ardından 1956-1957 döneminde eski 
kontenjan senatörlerinden Ecvet Güresin 
cemiyet başkanlığını üstlendi. 

Kudret gazetesi kurucusu ve sahibi 
Gazanfer Kurt’un, 1959 yılına kadar 
Gazeteciler Cemiyeti’ne başkanlık yapma-
sının ardından bu görevi 1960 yılına kadar 
Atilla Bartınlıoğlu üstlendi. CHP’nin eski 
Milletvekili Altan Öymen, 1960 ve 1961 
yıllarında sürdürdüğü Gazeteciler Cemiye-
ti Başkanlığı görevini 1961 yılında İbra-
him Cüceoğlu’na bıraktı. Akis dergisi 
yönetici ve yazarı Metin Toker ise, 1957 
yılında yedi ay 53 gün hapis yatmasının 
ardından 1962 yılında Gazeteciler Cemi-
yeti Başkanlığı’na getirildi. 

Ekspres gazetesi kurucu sahipliğini 
yapan Doğan Kasaroğlu, 1963 - 1968 
döneminde Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 
olarak görevi devralmasından sonra TRT 
Genel Müdürlüğüne atandı. 

Yenigün, Ulus, Ankara Telgraf, Anka-
ra Ekspres, Dünya gazetelerinde yazı 
işleri müdürlüğü, yazarlık, başyazarlık ve 
Genel Yayın Yönetmenliği yapan Beyhan 
Cenkçi, bu süre içerisinde beş yıl boyunca 
Gazeteciler Sendikası başkanı olarak 
görev aldı. 1960 yılı öncesi bir buçuk yıl 
hapis cezası alarak bazı meslektaşları ile 
birlikte cezaevine giren Cenkçi, 1969 
yılında Gazeteciler Cemiyeti başkanı 
seçildi. 1992 yılına kadar Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı olarak görevini sürdür-
dü. Cenkçi, 24 yıllık Başkanlığı sırasında 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Senatör-
lüğü de yaptı. 

1971 yılında Son Havadis gazetesinde 
mesleğe başlayan Nazmi Bilgin, Güneş 
gazetesi sahipliği ve Yazı İşleri Müdürlü-
ğü görevini üstlendi, daha sonra Dünya 
gazetesinde Haber Müdürü olarak görev 
yaptı. Bilgin, Tercüman gazetesinde 
Parlamento ve Cumhurbaşkanlığı muha-
birliği görevlerini de yürüttü. TRT-2’nin 
kuruluşunda yer aldıktan sonra TRT’ye, 
beş yıl “Uzman Haberci” ve “Genel Mü-
dür Danışmanı” olarak hizmet verdi. 
Bilgin 1992 yılında ittifakla cemiyet 
Genel Başkanı seçildi. 1996 yılında kuru-
culuğunu üstlendiği Türkiye Gazeteciler 
Federasyonu’nda Genel Başkanlık görevi 
yapan Bilgin, bu görevi 2009 yılına kadar 
sürdürdü.  

BRT televizyonunun Ankara temsilci-
liği görevini de yapan Bilgin, Unesco 
Türkiye Milli Komitesi üyeliği ve Denet-
çiliği görevinde de bulundu. Basın İlan 
Kurumu Genel Kurul üyeliği, Türk Silahlı 
Kuvvetleri Elele Vakfı Mütevelli Heyet ve 
Yönetim Kurulu üyeliği ve Reklam Kuru-
lu üyeliği görevlerini de sürdürüyor.  

Türkiye’nin çok partili siyasi hayata 
geçişiyle, daha açık bir deyimle, çoğulcu 
demokrasi dönemiyle yaşıt ve koşut olan 
Gazeteciler Cemiyeti, bir avuç gazeteci 
üye ile çıktığı yolu, sevgi ve mesleki 
dayanışma ile pekiştirmiş, 2000’i aşkın 
üye sayısı ve bağımsız mali gücü ile 
bugün, Türkiye’nin en eski, en büyük ve 
saygın meslek kuruluşlarından ve sivil 
toplum örgütlerinden birisidir. 

Cemiyetimiz, 1946 yılındaki kurulu-
şundan bu yana her zaman cumhuriyet, 
çoğulcu demokrasi ile ifade ve basın 
özgürlüğü başta olmak üzere özgürlüklerin 
yılmaz bekçisi oldu. Gazeteciler Cemiyeti 
üyelerine aşıladığı bu güvenle ülkemizin 
mesleki ve diğer önemli kurumları arasın-
da hak ettiği yeri aldı. 
 
* * * 
 
Telefon: +90 (312) 427 15 22 
Faks: +90 (312) 468 23 84 
E-Posta:  
info@gazetecilercemiyeti.org.tr 
Web Adresi:   
www.gazetecilercemiyeti.org.tr 
www.pressforfreedom.org 
Adres: Üsküp Caddesi (Çevre Sokak)  
No:35, Çankaya, Ankara 
 
* * * 
Kapak fotoğrafı: Cosmic Creative  

Reklam sektörü için bir prestij olarak 
kabul edilen 13’üncü Kırmızı Reklam 
ödüllerinin 13’üncüsü 26 Mayıs 2016’da 
gerçekleştirildi. Kırmızı Jüri Özel Ödülü-
nü Cosmic Creative’in hazırladığı “Gaze-
teciler Cemiyeti-Bir gazeteci neredeyse, 
aydınlık oradadır” adlı çalışma hak ka-
zandı.
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Gazeteciler Cemiyeti Yayınıdır 

Gazeteciler Cemiyeti Özgürlük için Basın Çalışma Grubu tarafından hazırlanmıştır. Bu rapor Gazeteciler Cemiyeti’ne aittir. Kaynak gösterilerek 
kısmen veya tamamen çoğaltılabilir, bilimsel yayınlarda kullanılabilir. 
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Giriş  
Türkiye Haziran ayında siyaset-medya-mafya üçgeninde yolsuzluk, usulsüzlük, maddi çıkar tartışmalarına 

sahne olurken,  polislerin gazetecilere dönük davranışlarında yeni bir boyut yaşandı. 26 Haziran’da Beyoğlu’nda 
düzenlenen Onur Yürüyüşünde AFP muhabiri Bülent Kılıç polisin yaşamını tehlikeye sokacak şiddetine maruz 
kaldı. 

Haziran ayında organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’in iddiaları gündemdeki yerini korudu. 
Muhalefet partilerinin konuya ilişkin araştırma önergeleri TBMM’de AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Veyis 
Ateş’in Habertürk TV ana haber sunuculuğundan uzaklaştırılması ile sonuçlanan medya sektöründe tartışmalı 
ilişkilere tepkiler giderek büyüdü. Sedat Peker’in, 20 yıl önce KKTC’de suikaste kurban giden gazeteci Kutlu 
Adalı’nın ölümünde parmağı olduğunu iddia ettiği isimler için KKTC’de dosya yeniden açılırken, Türkiye’de adli 
mekanizma harekete geçmedi, yolsuzluk, rüşvet, mülkiyet gaspı gibi iddialarla ilgili de yargıdan herhangi bir adım 
atılmadı.  

Haziran ayında medya sektörü “kirli ilişkiler” çerçevesindeki iddialara, belgelere, bilgilere benzeri 
görülmemiş biçimde yoğunlaştı. Aynı dönemde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın basın kartı düzenlemesi 
gibi basın özgürlüğünü kısıtlayıcı kimi düzenlemelerine karşı meslek örgütleri birlikte hareket etme kararına vardı. 
Bu atmosferde Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 27 Nisan tarihli genelgesiyle kamusal alandaki toplumsal 
eylemlerde, protestolarda, yürüyüşlerde, basın açıklamalarında polis müdahalesine maruz kalan gazeteciler 
seslerini birlikte yükseltmeye başladı. Medya Dayanışma Grubu adı altında basın özgürlüğüne aykırı mevzuat 
üzerine hukuki çalışmalar yürütmeye devam eden Gazeteciler Cemiyeti, TGS, ÇGD, DİSK Basın-İş Sendikası, 
Basın Konseyi gibi meslek örgütleri, 29 Haziran’da İstanbul, Ankara ve İzmir’de gazetecilere yönelik muameleyi 
ve şiddeti protesto etti. Bu yaşananlar, gazetecilik mesleğinde yeniden “örgütlülük” ve “dayanışma” kavramlarını 
gündeme getiren a olumlu gelişmeler olarak da not edildi.  

Doğan Medya Grubu çatısı altındaki medya kuruluşlarını Demirören Medya Grubu’na devreden Aydın 
Doğan’a baskı uygulandığı konusu yıllar sonra yeniden kamuoyu gündemine geldi. Bu satışın Demirören grubuna 
Ziraat Bankası’ndan sağlanan 750 milyon dolarlık krediyle gerçekleşmiş olması ve geri ödenmemesi iddiası 
tartışmaları yeniden başlattı. TBMM’de muhalefet vekillerinin soruları üzerine Ziraat Bankası Genel Müdürü 
Alpaslan Çakar, “Bankamız bu firmaya da bütün müşterilerinde olduğu gibi bankacılık usul ve esaslarının 
gerektirdiği çerçevede muamele etmektedir” açıklaması yaptı. 

Haziran ayında hukuk dışı uygulamaları haberleştiren kimi gazeteciler üzerindeki baskılar devam etti. 16 
yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar olayını haberleştiren Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Bitlis News 
Genel Yayın Yönetmeni Sinan Aygül, Tatvan’da kısa süreyle tutuklandı. Aygül, Bitlis Tatvan Açık Cezaevi’ne 
konulduktan sonra denetimli serbestlik şartıyla salıverildi. Gazeteci Baransel Ağca hakkında Erzurum’da şüpheli 
şekilde hayatını kaybeden yerel TV muhabiri Yeldana Kaharman’ın otopsi raporunu paylaştığı için soruşturma 
açıldı. Samsun’da Yeniçağ Samsun muhabiri İbrahim Akkuş, yeni yapılan devlet hastanesindeki eksiklikleri 
yazdığı için inşaat çalışanlarınca darp edildiğini açıkladı, İHA muhabiri Mustafa Uslu, İyi Parti Grup Başkanvekili 
ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın Dilovası ilçesindeki çiftliğinde yıkım çalışmalarını takibi sırasında 
saldırıya uğradı. Türkkan ise, her zaman basın özgürlüğü savunucusu olduğunu belirterek, gazeteciye saldırılmış 
olmasından üzüntü duyduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Mustafa Uslu’nun 
başına gelen bu olay için “takipçisi olma” tepkisi gösterirken, foto muhabiri Bülent Kılıç’a polislerin öldüresiye 
şiddet uygulaması için tepkisiz kaldı. 

Basın mensupları aleyhine süren davalar adli tatil nedeniyle sonbahar aylarına ertelenirken, bu durum 
“medya üzerinde Demokles’in kılıcının tutulması” olarak yorumlandı. Haziran’da, basınla ilgili yeni soruşturma 
ve dava dosyaları da açılmaya devam etti. Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu ve Murat Ağırel’in tutukluluk 
incelemesi sırasında savunma tarafına haber verilmemesini “kumpas” olarak nitelendirdiği gerekçesiyle Gazeteci 
Alican Uludağ hakkında dava açıldı. Haziran ayı sonunda açık kaynaklardan Özgürlük için Basın ekibince yapılan 
taramada cezaevlerinde 32 hükümlü ve 27 gözaltında olmak üzere toplam 59 gazeteci olduğu görüldü. 

İfade özgürlüğü bağlamında, oyuncu Ezgi Mola hakkında tecavüz şüphelisi Musa Orhan’a hakaret ettiği 
iddiasıyla açılan dava sanatçılar ve kadın hak örgütlerince tepkiyle karşılandı. Takma adı “Şehinşah” olan rap 
müzik şarkıcısı Ufuk Yıkılmaz, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest 
bırakıldı. Oyuncu Levent Üzümcü, üç yıl önce Twitter’daki bir paylaşımıyla ilgili “dolar kurunu yükselttiği” 
şikayeti yapıldığı için ifadeye çağrıldı. Sadece sanatçılar veya toplumsal muhalefet kesimleriyle ilgili değil, 
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muhalefet partilerini hedef alan ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı hamleler de devam etti. CHP İstanbul Avcılar İlçe 
Başkanı Erdal Nas hakkında “128 Milyar Dolar Nerede?” pankartı gerekçesiyle “Cumhurbaşkanı’na hakaret” 
suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Bunun yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Peker’den ayda 10 bin 
dolar alan siyasetçi var” açıklaması nedeniyle muhalefet partilerince yürütülen “10 bin dolar alan siyasetçi kim?” 
sorunu ve kampanyası da engellenmeye çalışıldı.   

Türkiye’de güvenlik güçlerinin olaylarda aşırı güç kullandıkları tartışması sürerken, İzmir İl Emniyet 
Müdürlüğü’nde görevli 27 yıllık polis memuru Çağatay Atasay’ın, “kanunsuz emir uygulanmamalı” görüşünü dile 
getirdiği gerekçesiyle görevinden uzaklaştırılması dikkat çekti. Atasay, geçtiğimiz yıl Haziran’da çoklu baro 
düzenlemesine karşı yapılan eylem sırasında meslektaşlarının avukatlara aşırı güç kullanılmasına tepki gösterdiği 
sosyal medya mesajı nedeniyle disiplin suçu işlemiş kabul edildi. 

Basın ve ifade özgürlüğünün en önemli maddelerinden birini oluşturan erişim engellemeleri Haziran’da hız 
kesmedi. Organize suç örgütü hükümlüsü Peker’in sosyal medya hesaplarına ve tüm paylaşımlarına çok sayıda 
engelleme kararları alındı. AKP İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı ve Beykoz Belediye Başkan 
Yardımcısı Manolya Demirören Tekin’in Yıldırım Demirören’in yeğeni oluşu, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani 
Yardım Vakfı’nın (İHH) Suriye’deki faaliyetleri, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin patates dağıtımı ile ilgili pek çok 
haber içeriğine engellemeler getirildi. 

RTÜK’le ilgili gelişmelerde ise, iktidara uzak medya kuruluşlarına yönelik cezalandırma kararları ağırlık 
taşıdı. Ancak AKP ve MHP oy çokluğuyla RTÜK’ün Sözcü grubuna ait SRT Sivas kanalı logosuyla ilgili SZC 
şeklinde değişiklik yapılışını reddedişine, yargı kararıyla “dur” denildi. Bu arada görev süresi sona eren isimler 
yerine AKP kontenjanından Mehmet Daniş ve Orhan Karataş ile MHP kontenjanından Deniz Güçer, RTÜK 
üyeliklerine seçildi. Bu seçimde TBMM Başkanlığı’nın İyi Parti’ye kontenjan tanımaması eleştirildi.  

İletişim Araçlarına ve İletişimcilere Baskı 
1 Haziran 2021 
● Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi1, “örgüt üyeliği” suçlamasıyla yargılanan Yeni Yaşam çalışanı 

İbrahim Karakaş’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.2 Dava, 13 Ağustos’a ertelendi.3 
● Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği, gazeteci Erk Acarer’in, Metro Turizm’in sahibi Galip Öztürk, 

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve görevdeki Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’in ara-
sında iş ilişkisi olduğunu iddia ettiği tweetlerine erişimi “kişilik hakları ihlali gerekçesiyle” engelledi. 
Acarer, “Metro Turizm’in sahibi Öztürk’ün kirli işleri için Ağar’dan ricacı olduğu” iddiasını gündeme 
getirmişti.4 

● Diyarbakır 1., 3., 4., ve 5’inci sulh ceza hakimlikleri tarafından Toprak Mahsulleri Ofisi tarafın-
dan Bağlar’da valilikçe tarlada kalmış mahsül olarak dağıtılan patateslerle ilgili Diyarbakır İl Jandarma 
Komutanlığı’nın talebiyle MA’nın internet sitesi adresleri hakkında “kamu düzeninin korunmasına aykırı 
olduğu gerekçesiyle yedi kez kapatma kararı verildi.5 Haberde, üreticiler elinde kalmış patateslerin Tarım 
ve Orman Bakanlığı bütçesiyle alınıp, yurttaşlara bedava dağıtımı sırasında izdiham yaşandığı ancak vali-
lik açıklamasında izdiham için “provokasyon” değerlendirmesi yapıldığı aktarılmıştı. Hakimliklerce, söz 
konusu haber için “ağır eleştiri ve kamu düzeninin korunmasına aykırı yayın” olduğunu yönünde karar 
alındı ve MA’nın 29, 30, 31, 32, 33 ve 34 uzantılı internet adreslerine erişim engeli getirildi. İl Jandarma 
Komutanlığı, yayınlanan haberlerde “örgüt propagandası yapıldığı”, “Türkiye Cumhuriyeti aleyhine ka-
muoyunu yanıltıcı, haksız ve olumsuz algı oluşturduğu”, “Türkiye Cumhuriyeti devletinin ülkesi ve mille-
tiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı hedef aldığı” iddialarıyla erişim engeli getirilmesi talebiyle başvuru-
larda bulundu.6  

2 Haziran 2021 
● Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Özgür Gün muhabiri Ayşe Kara hakkında “örgüt üyeliği” 

gerekçesiyle yedi buçuk yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talepli iddianameyi kabul etti. İddianamede, 
Kara’nın Özgür Kadın Kongresi (KJA) ve Özgür Gazeteciler Derneği’ne üye olduğu, DTK içerisinde faa-
                                                
1 http://yeniyasamgazetesi2.com/gazeteci-ibrahim-karakas-icin-savciliktan-ceza-talebi/ 
2 https://ozgurmanset.net/gazeteci-karakasa-ceza-talebi/ 
3 https://www.tiraj.com.tr/haberler/gazeteci-karakasa-ceza-talebi 
4 https://ifade.org.tr/engelliweb/gazeteci-erk-acarerin-tweetleri/ 
5 https://ozgurmanset.net/patates-izdihami-haberimiz-kamu-duzenin-korunmasina-aykiri-sayildi/ 
6 http://mezopotamyaajansi36.com/search/content/view/136541?page=1&key=b5621704117194de9ce3f1f1d6e992c2 
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liyet yürüttüğü, Barış ve Demokrasi Partisi’nin (BDP) 2016’da Mardin’de düzenlediği yürüyüş sırasında 
yaptığı haber takibi suçlama konusu yapıldı. Kara ise, iddianamedeki savunmasında, DTK üyesi olmadı-
ğını ancak gazeteci olarak DTK’nin daha önce düzenlemiş olduğu basın etkinliklerine ve kongrelerine 
katıldığı belirtti. Özgür Gazeteciler Cemiyeti’ne (ÖGC) üye olduğunu belirten Kara, KJA’ya üye olmadı-
ğını kaydetti.7 

3 Haziran 2021 
● İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Alican Uludağ hakkında Barış Pehlivan, Barış 

Terkoğlu ve Murat Ağırel’in tutukluluk incelemesinin avukatlarına haber verilmeden yapılışını “kumpas” 
olarak nitelendirmesi gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameyi kabul 
etti.  İddianamede, Alican’ın “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçundan bir yıldan iki yıl 
dört aya kadar hapis ile cezalandırılması talep ediliyor. Avukat Onur Cingil, 4 Mayıs 2020’de Twitter’da 
gazetecilerin tutukluluk incelemesinin haberleri olmadan yapıldığını “Şu an haberleri olmadan tutuklular! 
Şöyle anlatayım: Tutukluluk incelemesi avukat ya da kişinin kendisinin huzurunda yapılır. Peki bu ahlak-
sızlar ne yapmışlar? Ne bize ne müvekkillere haber vermişler. Barodan CMK avukatı istemişler” diye 
açıklamıştı.8 Bunun üzerine Uludağ, Cumhuriyet’te çalıştığı dönemde, Cingil’in paylaşımını alıntılayarak, 
“Bir dönem Zekeriya Öz’ler Beşiktaş Adliyesi’nde kumpaslar kurmuştu. Yeni kumpasların adresi ise Çağ-
layan Adliyesi oldu. Aktörler değişse de hukuksuzluklar hep aynı”9 demişti.10 

● Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi, JINHA muhabiri Rojda Oğuz’un, “silahlı terör örgütüne üye ol-
mak” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamalarıyla yargılanmasında, “gizli tanık” statüsündeki 
üç kişiden ifade alınmasına karar verdi.11 Dava, 12 Ekim 2021’e ertelendi.12 

● İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, kapatılan Taraf’ın eski yöneticileri Ahmet Altan, Yasemin 
Çongar, Yıldıray Oğur, muhabir Mehmet Baransu ve Tuncay Opçin’in yargılanmasında, Baransu’nun 
tutukluluk halinin devamına hükmetti.13 Mahkeme, Baransu’ya esas hakkındaki savunma için 10 saat 
ayırdıklarını belirterek, avukatlarca yapılan reddi hakim ve detaylı yeni soruşturma yapılması taleplerini 
reddetti. Dava, 18 Ekim’e ertelendi. Bu arada savcı, mütalaasında, Baransu’nun FETÖ’nün hiyerarşik 
yapılanmasına dahil olduğunu ve firari sanık Tuncay Opçin ile hareket ettiğini ve Türk Silahlı Kuvvetle-
ri’ne (TSK) yönelik operasyonların zeminini hazırladıklarını söyledi.14 Savcı, Ahmet Altan, Yasemin 
Çongar ve Yıldıray Oğur’un ise “gizli kalması gereken bilgileri açıklamak” suçundan cezalandırılmasını 
istedi. Sanıklar, “Egemen Harekat Planı” adlı Genelkurmay’a ait gizli belgeyi gazetede yayımlandıkları 
iddiasıyla yargılanıyor.15 

4 Haziran 2021 
● İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, 2020’deki Elazığ Depremi’nin gerekçesini “çocuk yaşta evli-

liklerin yasaklanması” olarak yorumlayan Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İnsan ve 
Toplum Bilimleri Bölümü’nde görevli Prof. Dr. Bedri Gencer ile ilgili haberleri, 9 Nisan 2021 tarihli ve 
2021/2382 sayılı kararındaki içeriklerle benzer olduğu gerekçesiyle erişime engelledi.16 

5 Haziran 2021 
● Van Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Bitlis Gazeteciler Cemiyet Başkanı ve Bitlis 

News Genel Yayın Yönetmeni Sinan Aygül’ün, Tatvan’da 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar ola-
yını haberleştirerek, “soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek” suçlamasıyla beş aylık hapis cezasına hükmet-
ti.17 Aygül, cinsel istismar haberini Temmuz 2019’da haberleştirmiş ve ardından Tatvan 2. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nce hakkında 10 ay hapis cezası verilmişti. Van Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, 10 
aylık hapis cezasını beş aya indirdi.18 Bu durumda Aygül hakkında daha önceki davalardan almış olduğu 

                                                
7 https://politikahaber.org/gazeteci-karaya-haber-takibi-davasi/ 
8 https://twitter.com/onurcingil/status/1257325107137196032 
9 https://twitter.com/alicanuludag/status/1257336156825554945 
10 https://www.dw.com/tr/gazeteci-alican-uluda%C4%9Fa-2-y%C4%B1l-4-ay-hapis-istemi/a-57769451 
11 https://twitter.com/ExInt24/status/1400390319229739011 
12 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-rojda-oguzun-yargilandigi-dava-ertelendi/ 
13 https://www.diken.com.tr/taraf-gazetesi-davasi-mutalaada-baransu-altan-congar-ve-ogura-ceza-istemi/ 
14 https://www.evrensel.net/haber/427360/taraf-gazetesi-davasi-mutalaa-icin-sure-verilerek-ertelendi 
15 https://jailedjournos.com/taraf-gazetesi-davasinda-savci-gazeteciler-icin-agir-cezalar-istedi/ 
16 https://ifade.org.tr/engelliweb/afetleri-cocuk-yasta-evliliklerin-yasaklanmasina-baglayan-profesorle-ilgili-haberler/ 
17 https://www.gazeteduvar.com.tr/gazeteci-sinan-aygul-cinsel-istismari-ortaya-cikartan-haberi-nedeniyle-cezaevine-girecek-haber-1524520 
18 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/137076 
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ancak hükmün açıklanması geriye bırakılmış olan iki ayrı hapis cezası kararlarıyla ilgili infaz süreci gün-
deme gelecek.19  

7 Haziran 2021 
● KRT TV muhabiri Çağdaş Ulus,20 CHP’li Maltepe ve Ataşehir belediyelerinin Süleyman, Hadi 

ve Baki Özışık kardeşlere düzenli ödeme yaptığına ilişkin tweetleri ardından kanal tarafından iş akdinin 
feshedildiğini duyurdu.21 Ulus, “Kanalın sevilen muhabiri ve editörüyken izinli olduğum 22 Mayıs Cu-
martesi günü attığım tweetler nedeniyle kanalın istenmeyen insanı oldum. Hatırlanacağı üzere 22 Mayıs’ta 
CHP’li Maltepe ve Ataşehir belediyelerinin Hadi-Süleyman ve Baki Özışık kardeşlere gazete ilanı adı 
altında ödemeler yaptığını Maltepe Belediyesi’nin de Özışık kardeşlere üç yıl boyunca araç tahsis ettiğine 
dair açıklamalarımdı. Bu tweetlerim nedeniyle önce tweetlerimin silinmesi ardından istifa etmem istendi. 
Bu talebi kabul etmedim, ama istifa etmem için baskıyla karşılaştım. Hürriyet’te çalışırken evlerine gön-
derilen tebligatlarla işten kovulduklarını öğrenen gazetecilerin mağduriyetini KRT’de haber yapan yöne-
tim, maalesef kanalın tek özel haber yapan muhabirini bu şekilde işten çıkarmıştır” dedi.22 

8 Haziran 2021 
● İzmir 19. Ağır Ceza Mahkemesi, MA muhabiri Ruken Demir’in “örgüt üyeliği” suçlamasıyla 

yargılanmasında siber inceleme raporunu değerlendirme kararı alarak, davayı 5 Ekim’e23 erteledi.24 
● İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, MİT TIR’larına ilişkin dava kapsamında Almanya’da yaşa-

yan ve siyasi iltica başvuruş yapmadığını açıklayan gazeteci Can Dündar hakkında başka dosyadan aldığı 
ceza nedeniyle iade işlemleri konusunda iade talepnamesi ve kırmızı bülten çıkarılmasına karar verdi.25 
MİT Başkanlığı’nın suçtan zarar görme ihtimalinden dolayı davaya müdahilliğine hükmeden Mahkeme, 
davayı 6 Ekim’e erteledi.26 Dündar ise, “Kırmızı Bülten, ancak INTERPOL tarafından çıkarılabiliyor. 
Mahkemeler sadece Adalet Bakanlığı’ndan INTERPOL’e başvurup kırmızı bülten çıkarmasını isteyebili-
yor. INTERPOL, asıl amacın muhalifleri susturmak olduğunu bildiği için, Ankara’nın hiçbir başvurusunu 
ciddiye almıyor” dedi.27 

● Cumhuriyet yazarı Prof. Dr. Örsan K. Öymen, Twitter’da polislerin şikayet olduğu gerekçesiyle 
evine geldiklerini duyurdu. Öymen, “Herhangi bir gözaltı, tutuklama yok. Bir şikayet üzerine geldiklerini 
belirttiler. Biz bu vatan için ölümü göze almış insanlarız. Bunu alçak ve aşağılık insanlara buradan duyu-
ruyorum. Vatanı işgal eden çetelerden bir korkumuz yok” tepkisini gösterdi.28 

● İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi, Diken muhabiri Canan Coşkun, BirGün muhabiri Can Uğur 
ve Cumhuriyet muhabiri Ali Açar’ın, Berkin Elvan’ın polis tarafından vurulmasına ilişkin yaptıkları ha-
berler29 nedeniyle yürütülen yargılamada, savcılık esas hakkındaki mütalaasında zanlıların “terörle müca-
delede görev almış kişileri hedef göstermek” suçundan cezalandırılmasını talep etti.30 Mahkeme, esas hak-
kındaki mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre talebini kabul ederek, davayı 7 Ekim’e erteledi.31 

9 Haziran 2021 
● Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi, JinNews muhabiri Nurcan Yalçın’ın “örgüt üyesi olmak” 

ve “örgüt propagandası yapmak” suçlamalarıyla yargılanmasında JinNews hakkında PKK ile irtibatlı ve 
iltisaklı olup olmadığına ilişkin Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nden istihbarat bilgisini talep etti.32 Dava 
29 Eylül’e ertelendi.33 

● Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Artı Gerçek yazarı Nurcan Kaya hakkında savcılıkça 
sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle “zincirleme şekilde örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla 

                                                
19 https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/245416-tacizci-serbest-haberi-yapan-gazeteci-cezaevine-girecek 
20 https://twitter.com/cagdasulus/status/1401894895795806210 
21 https://www.gazeteduvar.com.tr/chpli-belediyeler-ozisik-kardeslere-odeme-yapiyor-diyen-cagdas-ulus-krt-tvden-kovuldu-haber-1524704 
22 https://www.diken.com.tr/krt-tv-muhabiri-chpli-belediyelerle-ozisik-kardeslerin-iliskisini-yazdim-diye-isten-cikarildim/ 
23 https://www.evrensel.net/haber/434850/gazeteci-ruken-demirin-davasi-5-ekime-ertelendi 
24 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-ruken-demirin-davasi-bir-kez-daha-ertelendi/ 
25 https://www.milliyet.com.tr/gundem/can-dundar-icin-kirmizi-bulten-talebi-6526583 
26 https://www.dunya.com/gundem/can-dundar-icin-kirmizi-bulten-talebi-haberi-624007 
27 https://twitter.com/candundaradasi/status/1402202177653903364 
28 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/gazetemiz-yazari-orsan-oymenin-evine-polis-baskini-1842673 
29 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/berkin-elvani-vurdugu-iddia-edilen-polis-gorev-yaptigi-yeri-hatirlamadi-496038 
30 https://www.birgun.net/haber/berkin-sorusturmasindaki-gizlilik-kararinin-sebebi-katilin-itibari-zedelenmesin-106041 
31 https://www.mlsaturkey.com/tr/savci-berkin-elvani-vuran-polisi-haberlestiren-gazeteciler-icin-ceza-talep-etti/ 
32 https://www.tiraj.com.tr/haberler/gazetecinin-calismadigi-ajansla-ilgili-istihbarat-bilgisi-istendi 
33 https://ozgurmanset.net/gazetecinin-calismadigi-ajansla-ilgili-istihbarat-bilgisi-istendi/ 
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hapis cezası yanı sıra Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi uyarınca seçme, seçilme, velayet hakları için 
kısıtlama talep edildi. Davayı 27 Eylül’e ertelendi.34 

● Kızılay, eski AKP Milletvekili Muhammed Murtaza Yetiş’in yaklaşık 30.000 lira maaşla genel 
müdür yapıldığına ilişkin BirGün’de 7 Haziran tarihli haberi35 hazırlayan İsmail Arı hakkında “Haberi 
yapan muhabirin sicili kabarıktır” açıklaması yaptı. Kızılay Ankara Şube Başkanlığı’ndan yapılan açıkla-
mada, “Bu haber, masa başı ve araştırmadan yapılan haberlerin de ötesindedir. Basın meslek, ilke ve ahla-
kı ile örtüşmeyen üslup ve tarzla, maksatlı yapıldığı aşikar olan haber şube başkanımız tarafından tekzip 
edilmiş olup, bu yalan haberi yapan muhabiri, ilgili yayın organını şiddetle kınıyoruz” denildi. Ancak 
BirGün, 6 Haziran’da muhabir Arı’nın Kızılay Basın Müşavirliği’ni arayarak habere ilişkin cevap hakkı 
kullandırmak istediği ve açıklama yapılmadığı duyurdu. BirGün Yayın Koordinatörü İbrahim Varlı ise, 
Kızılay’ın tekzip yazısını yayınlamadıklarını belirterek tepki gösterdi. 36 Haberde, Yetiş’in eşi Sema Ko-
puz Yetiş’in de Kızılay’da üç ayrı görevinin bulunduğu belirtilmişti.37 

10 Haziran 2021 
● Bursa 10. Ağır Ceza Mahkemesi, bursamuhalif.com Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ozan Kapla-

noğlu hakkında Bursa’da bazı siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin 2018 yılında Afrin Harekatı’na iliş-
kin açıklamalarını haberleştirdiği gerekçesiyle “örgüt propagandası” suçlamasıyla bir yıl 10 ay 15 gün 
hapis cezası verdi. Bursa’da bazı siyasi parti ve sivil toplum örgütleri de, Afrin Harekatı nedeniyle 30 
Ocak 2018’de bir basın açıklaması gerçekleştirmişti. Bu basın açıklaması nedeniyle Emek Partisi İl Baş-
kanı Hasan Özaydın tutuklanırken, açıklamayı haberleştirdiği için bursamuhalif.com Sorumlu Yazı İşleri 
Müdürü Ozan Kaplanoğlu ise beş gün gözaltında kalmıştı.38 

● Van 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gazeteci Ruşen Takva’nın yargılandığı davada, 8 Ocak’ta 
Demokratik Toplum Kongresi’nin (DTK) “Kürt Halkının Özgürlüğü ve Ulusal Birliği” basın açıklaması-
nı takibinde “yürüyüşü düzenleyen ve yöneten konumunda olduğu” ve “uyarılara rağmen yasal olmayan 
gösteri ve yürüyüşe devam ettiği” iddialarıyla cezalandırılmasını talep edildi. Dava, 12 Ekim’e ertelendi.39 

● DHA muhabiri Ahmet Atmaca ve NRT muhabiri Hanifi Güzel40, Gaziantep Nizip’te cami mina-
resinde intihar girişimi olayını görüntüledikleri için intihar edeceğini söyleyen kişinin yakınları41 tarafın-
dan saldırıya uğradı.42 Atmaca, meslektaşları ve polis müdahalesiyle kurtarıldı. Güzel’in dişi kırıldı.43 
Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, “Zor şartlar altında görevini yerine getirmeye çalı-
şan gazetecilere yönelik bu tür saldırıların son bulmasını istiyoruz. Saldırganlarla ilgili gerekli adli ve 
yasal işlemlerin bir an önce başlatılmasını istiyoruz. Bu saldırı sadece meslektaşımıza değil aynı zamanda 
halkın haber alma özgürlüğüne yöneliktir” dedi.44 

11 Haziran 2021 
● Antalya 19. Asliye Hukuk Mahkemesi, Antalya Körfez sorumlu yazı işleri müdürü Engin Kork-

maz’ın sosyal medya paylaşımlarıyla “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla yargılanmasına Cumhur-
başkanı Erdoğan’ın avukatlarının katılma talebini kabul etti. Dava, 15 Aralık’a ertelendi. Dava öncesinde-
ki ilk soruşturmada Korkmaz’ı “FETÖ mensubu” diye ihbar eden şahıs “iftira atmak” gerekçesiyle ceza 
almıştı. Ancak savcılık Korkmaz’ın, “15 Temmuz tiyatrodur” paylaşımı gerekçesiyle ikinci soruşturma 
açarak, bu hakaret davası sürecini başlatmıştı.45 

● Çorlu 1. Sulh Ceza Hakimliği, Bitlis Ensar Vakfı’nda din kültürü öğretmenlerinin vakıf gönüllü-
sü dokuz kadına tecavüz ettiği iddialarını içeren haberi46 erişime engelledi.47 

14 Haziran 2021 

                                                
34 https://www.mlsaturkey.com/tr/yazar-nurcan-kayanin-kobane-tweeti-sebebiyle-bes-yila-kadar-hapsi-istendi/ 
35 https://www.birgun.net/haber/akp-li-eski-vekile-kizilay-dan-maas-347443 
36 https://twitter.com/ibrhmvarli/status/1402605342152867847?s=1002 
37 https://www.birgun.net/haber/kizilay-belgeli-haberi-yalanlayamadi-muhabirimizi-hedef-gosterdi-sicili-kabarik-347781 
38 https://www.bursaport.com/haber/gazeteci-ozan-kaplanoglu-na-hapis-cezasi-116029.html 
39 https://www.mlsaturkey.com/tr/hakkinda-18-yil-hapis-cezasi-istenen-gazeteci-rusen-takva-hakim-karsisina-cikti/ 
40 https://t24.com.tr/haber/gaziantep-te-haber-takibi-yapan-dha-muhabiri-ahmet-atmaca-saldiriya-ugradi-agir-yaralandi,958160 
41 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/dha-muhabiri-ahmet-atmacaya-saldiri-41829423 
42 https://twitter.com/RSF_tr/status/1403651569346883584 
43 https://www.haberler.com/haber-takibindeki-iha-muhabirine-cirkin-saldiri-14196741-haberi/ 
44 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/dha-muhabiri-ahmet-atmacaya-saldiri-41829423 
45 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-engin-korkmazin-davasi-aralik-ayina-ertelendi/ 
46 https://www.toplumsal.com.tr/gundem/gerici-ensar-vakfi-budur-9-kadina-santajla-tecavuz-h61443.html 
47 https://twitter.com/orndeo/status/1403328689153138692 
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● İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Die Welt muhabiri Deniz Yü-
cel hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla hazırladığı iddianameyi kabul etti. İddianamede, 
Yücel’in 6 Kasım 2016 tarihli yazısında Erdoğan’ın fotoğrafı üzerine “darbeci” başlığı kullandığı belirtil-
di. Erdoğan’ın devleti yeniden yapılandırdığını, protestoların bastırıldığını ve ülkenin parçalanmakta ol-
duğunu söylediği ifade edildi. Yazıdaki “darbeci” söyleminin “açıkça onur, şeref ve saygınlığını rencide 
edici boyutta olduğu” belirtildi. 1 Temmuz’da başlayacak olan dava, “şahsi, fiili ve hukuki irtibat bulun-
ması” gerekçesiyle, Yücel hakkında daha önce açılan “devleti alenen aşağılama” davası ile birleştirildi. 
Yücel, Ekim 2016’daki “Kürt annesini göremesin” fıkrası ile “Ermenilere yapılan soykırım” ifadesini 
içeren iki yazısı gerekçesiyle “devleti alenen aşağılama” suçlamasıyla yargılanıyordu.48 

15 Haziran 2021 
● Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, serbest gazeteci Ayşe Kara hakkında “silahlı terör örgütü 

üyesi olmak” suçlamasıyla yargılanmasında, kaçma ve saklanma şüphesi gerekçesiyle yurt dışına çıkış 
yasağına karar verdi. Dava, 9 Kasım’a ertelendi.49 

16 Haziran 2021 
● Van’da gazeteci Lokman Gezgin, Covid-19 aşısını yaptırmak üzere gittiği hastane çıkışında 

hakkında kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle polisler tarafından gözaltına alındı.50 Van Adliyesi’nde ifade-
si alındıktan sonra Gezgin51 Van T Tipi Hapishanesi’ne gönderildi.52 

● Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Baransel Ağca hakkında şüpheli şekilde hayatını kay-
beden Yeldana Kaharman’ın otopsi raporunu paylaştığı için “Kişisel verileri hukuka aykırı bir şekilde ele 
geçirmek ve yaymak” suçlamasıyla soruşturma açtı. Gizlilik kararı olmayan dosyada, iki yıldır şüphe kay-
nağı olan otopsi raporunu açıkladığı için yargı eliyle cezalandırmak istendiğini belirten Ağca, “Benimle 
uğraşmayı bırakın görevinizi yapın. Yeldana’ya ne oldu?” diye sordu.53 

● İstanbul Beykoz Sulh Ceza Hakimliği, Yıldırım Demirören’in yeğeni olan AKP İstanbul İl Ka-
dın Kolları Başkan Yardımcısı ve Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Manolya Demirören Tekin ile 
ilgili içeriklere erişimi, “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.54 Bu kapsamda, Oda TV’nin “AKP 
yöneticisi Demirören kim?” haberi ve ekşisözlük’teki “Manolya Demirören kim”, “Yelda Demirören ve 
Haluk Kalyoncu düğünü” başlıkları engellendi.55 

17 Haziran 2021 
● İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği, AKP Ankara İl Başkanlığı Yönetim Kurulu üyesi Hakan 

Arol’un genel müdür yardımcılığını yaptığı Efor Etkileşim Merkezi Yönetim Sistemleri A.Ş.’nin aldığı 
kamu ihaleleriyle ilgili haberlere erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.56 

18 Haziran 2021 
● Antalya 25. Asliye Ceza Mahkemesi, Dokuz8Haber muhabiri Eylem Sonbahar ve Antalya So-

kakları eski muhabiri Sema Karakurt’un “görevi yaptırmamak için direnme” ve “hakaret” suçlamalarıyla 
yargılanmasında Antalya 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nden gazeteciler hakkındaki diğer dava dosyasını 
talep etti.57 Dava 17 Aralık’a ertelendi.58 

● Çanakkale Bozcaada’da Habbele Koyu’nda kepçelerle çalışma yapılmasını haberleştirmesi sıra-
sında Bozcada Haber muhabiri Serkan İlik’in aracının inşaat bölgesinden çıkışı, çalışmayı yapan Bertiz 
Otel’in kepçeleri tarafından engellendi. Olay yerine jandarma gelmesiyle İlik, aracını inşaat alanından 
çıkarabildi. İlik, iş makineleriyle engellenerek alakonulmasıyla ilgili şikayetçi oldu. Ancak otel yetkilile-
rince şikayette bulunuldu. İlik, “Bundan sonra davanın ve orada yapılan doğa katliamının takipçisi olaca-

                                                
48 https://www.mlsaturkey.com/tr/deniz-yucele-cumhurbaskanina-hakaretten-yeni-dava/ 
49 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-ayse-kara-hakim-karsisina-cikti/ 
50 https://www.gazetepatika15.com/korona-asisini-yapmak-icin-gittigi-hastanede-gozaltina-alinan-gazeteci-lokman-gezgin-tutuklandi-91628.html 
51 https://dokuz8haber.net/medya/basinozgurlugu/gazeteci-lokman-gezgin-tutuklandi/ 
52 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/138275 
53 https://www.evrensel.net/haber/435627/yeldana-kaharmanin-otopsi-raporunu-yayinlayan-baransel-agcaya-bir-sorusturma-daha 
54 https://ifade.org.tr/engelliweb/yildirim-demirorenin-yegeni-ilgili-haber-ve-icerikler/ 
55 https://ifade.org.tr/engelliweb/yildirim-demirorenin-yegeni-ilgili-haber-ve-icerikler/ 
56 https://ifade.org.tr/engelliweb/akp-ankara-il-yonetim-kurulu-uyesinin-genel-mudur-yardimcisi-oldugu-sirketin-aldigi-kamu-ihaleleri-haberleri/ 
57 https://www.haberimizvar.net/6-yillik-g20-davasi-suruyor-24626-haberi 
58 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteciler-eylem-sonbahar-ve-sema-karakurtun-davasi-aralika-ertelendi/ 
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ğım ben de. Benim şahsıma değil, basına ya da herhangi bir vatandaşa yapılamayacak uygulamanın hukuk 
önünde bedel ödemeleri için adli süreci takip edeceğim” dedi.59 

● İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 37. Ceza Dairesi, yazar Aslı Erdoğan hakkında İstanbul 23. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nin Özgür Gündem davasında “terör örgütü propagandası” suçlamasına ilişkin 
“zaman aşımı” nedeniyle verdiği “düşürme ve beraat” kararını bozdu.60 Kararda, “İddianame anlatımına 
göre dava konusu yazıların aynı zamanda internet sitesinde yayınlamış olması nedeniyle Basın Kanu-
nu’nun 26’ncı maddesinin internet yoluyla işlenen suçlarda uygulanması mümkün olmadığından, iddia 
konusu yazıların internet sitesinde yayınlanıp yayınlanmadıkları araştırılıp gerekçe tartışıldıktan sonra 
sonuca göre basın kanununa göre mi yoksa genel hükümlere göre mi karar verilmesi gerektiği gözetilme-
den eksik inceleme ve yetersiz gerekçe ile yazılı şekilde karar verilmesi” gerektiği gerekçesiyle mahkeme 
kararı bozuldu. Erdoğan, Özgür Gündem’in Yayın Danışma Kurulu üyesi olduğu gerekçesiyle 19 Ağustos 
2016’da tutuklanmış,61 29 Aralık 2016’da tahliye edilmişti.62  

● İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski başdanışmanı, emekli general 
Adnan Tanrıverdi’nin kurucusu olduğu Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
(SADAT) hakkında verilen soru önergelerine yanıt verilmediğiyle ilgili habere erişimi “kişilik hakları 
ihlali” gerekçesiyle engelledi. Böylece Cumhuriyet’in, “Suikast eğitimi veren şirkete ilişkin önergeler 
yanıtsız, savcılar suskun” haberi engellendi.63 

19 Haziran 2021 
● İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) ile ilgili 

çeşitli haber ve tweetlere erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle64 engelledi.65 İçeriklerde66, İHH’nin 
IŞID kampına yardım gönderdiği iddiası yer alıyordu.67 Haberlerde, Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015’te 
IŞİD’in bombalı saldırısına ilişkin 16 firari sanık ile insanlığa karşı suçtan yargılanan sanık Erman Eki-
ci’nin yargılanmasında, tanık Merve Dündar’ın Suriye’de İHH üzerinden gelen yardımları dağıttıklarını ve 
maaş aldıklarını söylemesi yer almıştı. Dündar, “IŞİD bölgesinde kalıyorduk eşim Suriye’de bir iş yapmı-
yordu. Gelen erzakları ihtiyaç sahiplerine dağıtıyorduk. Eşim şu an YPG’de esir ve bildiğim kadarıyla sağ. 
Ömer Deniz Dündar’dan da yıllardır haber yok. En son 2017’nin sonlarında gördüm. Bizim eve gelmişti” 
dedi.68 

21 Haziran 2021 
● Yeniçağ Samsun muhabiri İbrahim Akkuş, yeni yapılan devlet hastanesine ilişkin haberi nede-

niyle inşaat çalışanlarınca darp edildiğini açıkladı. Akkuş, Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde 15 milyon liraya 
yapılan 40 yataklı devlet hastanesindeki eksiklikleri ve hataları haberleştirmişti. Akkuş, “Alt katlar ve 
çatıdan su alıyor. Sığınak olarak ayrılan yer pis ve nemli. Duvarlarda çatlaklar var. Kapılar pencereler 
gelişi güzel takılmış. Ve bunlar kontrol edilmeden teslim alınmış. Bugün de açılışını yaptılar. Açılışa gidip 
kontrol ettim. Şirket habere konu olan yerleri boya ile kapatmaya çalışmış sadece. Ben sadece kamu zara-
rını engellemek için tespit ettiğim eksikleri haber yaptım. Bu yüzden bana saldırdılar” dedi.69  

● İHA muhabiri Mustafa Uslu, İyi Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türk-
kan’ın Dilovası ilçesindeki çiftliğinde yıkım çalışmalarını takibi sırasında dört kişi tarafından saldırıya 
uğradı. Uslu’nun kamerası ve ekipmanlarını kırdığı ve çiftlik çalışanı olduğu belirtilen saldırganlar gözal-
tına alındı. Türkkan’ın, Köseler Mahallesi’ndeki çiftliğindeki kaçak yapılar için tahliye işlemi başlatılmış-
tı.70 

                                                
59 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/doga-katliamini-goruntulemeye-calisan-gazeteci-alikonuldu-1845490 
60 https://www.sivilsayfalar.org/2021/06/18/istinaf-mahkemesi-asli-erdoganin-beraat-kararini-bozdu/ 
61 https://susma24.com/ozgur-gundem-davasinda-asli-erdogan-icin-dusme-karari-istinafta-bozuldu/ 
62 https://www.evrensel.net/haber/435784/yazar-asli-erdoganin-cezasi-icin-verilen-dusme-karari-
bozuldu?utm_source=twitter&utm_medium=twitter_ap&utm_content=2891&utm_campaign=18-06-202113:30 
63 https://ifade.org.tr/engelliweb/sadat-ile-ilgili-haber/ 
64 https://twitter.com/engelliweb/status/1405936680276828163 
65 https://www.diken.com.tr/ihhnin-iside-yardimlariyla-ilgili-haber-ve-tweetlere-erisim-engeli/ 
66 https://www.birgun.net/haber/ihh-isid-kampina-yardim-gondermis-347851 
67 https://ifade.org.tr/engelliweb/ihh-insani-yardim-vakfi-ile-ilgili-haberler-ve-tweetler/ 
68 https://www.birgun.net/haber/ihh-isid-kampina-yardim-gondermis-347851 
69 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/hastanenin-eksiklerini-haber-yapan-gazeteciyi-dovduler-6498772/ 
70 https://m.bianet.org/bianet/medya/246116-iha-muhabiri-uslu-saldiriya-ugradi 
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● İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği, ARTI TV programcısı Erk Acarer’in, İfade Özgürlüğü Derneği 
kurucusu Prof. Dr. Yaman Akdeniz’in İHH İnsani Yardım Vakfı ile ilgili haberler ve tweetlerin engellen-
mesini eleştirdiği tweetini alıntıladığı paylaşımını “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.71 

23 Haziran 2021 
● MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Devlet Bahçeli’nin Meclis Grup Toplantısında 

yaptığı konuşmayı “Cinayeti aklama çabası” başlığıyla duyuran Cumhuriyet’e ağır eleştiriler72 yöneltti. 73 
Özdemir, Cumhuriyet’in MHP’yi eleştirdiğini ancak PKK sözcülüğüne soyunduğunu iddia etti. 74 

24 Haziran 2021 
● İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Olcay Büyüktaş 

Akça, Yazı İşleri Müdürü İpek Özbey, muhabiri Hazal Ocak ve foto muhabiri Vedat Arık’ın yargılanma-
sında savcılık14 yıla kadar hapis cezası istedi. Dava, gazetecilere mütalaaya karşı savunma hazırlamaları 
için ek süre verilerek, 1 Aralık’a ertelendi.75 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un şika-
yeti üzerine gazeteciler “Boğaz’da Kaçak Var” haberiyle “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef 
göstermek” ve “özel hayatın gizliliğini ihlâl” suçlamalarıyla yargılanıyorlar.76 Hazal Ocak, “Altun’un, 
kiraladığı araziye izinsiz yaptırdığı şömine ve çardağın yıkılmasını haberleştirdiğim için arkadaşlarımla 
birlikte yargı karşısındaydık. Duruşma savcısı 14 yıla kadar hapis cezası istedi. Yargılanan gazetecilik” 
dedi.77 

● Diyarbakır 5.Sulh Ceza Hakimliği, JinNews’ın alan adlarını, “milli güvenlik ve kamu düzeninin 
korunması” gerekçesiyle erişime engelledi. Bu kapsamda “jinnews28.xyz, jinnews29.xyz” engellendi.78 

25 Haziran 2021 
● Sendika.org muhabiri Murat Bay, Sazlıdere’de Kanal İstanbul Projesi’nin yapılmasına karşı “Ya 

Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu”nun eylemi sırasında gözaltına alındı. Bay, serbest bırakıldı. Ancak 
gözaltına alınan eylemci Murat Akbaş’a kaymakamlığın aldığı yasak kararlarını ihlal ettiği gerekçesiyle 
idari para cezası kesildi.79 

● İzmir 1. Sulh Ceza Hakimliği, HDP İzmir İl Örgütü’ne silahlı saldırısında Deniz Poyraz’ı öldü-
ren Onur Gencer’in sıklıkla gittiği iddia edilen Balçova Termal Otel’in İzmir İl Özel İdaresi’ne ait olduğu 
ve İzmir Valiliği’nce yönetildiğiyle ilgili tweetleri ve haberleri engelledi. Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstan-
bul Milletvekili Ahmet Şık’ın da paylaşımı engellendi.80 

● İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği, kara para aklama suçlamasıyla hakkında yakalama kararı olan 
ve ABD’nin talebi üzerine Avusturya’da tutuklu Sezgin Baran Korkmaz’ın 2016’da Bloomberg’e verdiği 
röportajda dönemin Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı olan, şimdi Türkiye Varlık 
Fonu Genel Müdürü olan Salim Arda Ermut hakkındaki sözleriyle ilgili tweetlere erişimi, “kişilik hakları 
ihlali” gerekçesiyle engelledi.81 

26 Haziran 2021 
● İstanbul Beyoğlu Kaymakamlığı’nın izin vermediği LGBTİ+ Onur Haftası Yürüyüşü için top-

lanmak isteyenlere polis müdahalesinde, AFP’nin foto muhabiri Bülent Kılıç, Mis Sokak’ta darp edilerek, 
gözaltına alındı.82 Görgü tanıkları Kılıç’ın gözaltına alınırken, yere yatırıldığı ve polislerce sırtına baskı 
uygulanması nedeniyle  “Nefes alamıyorum” dediğini aktardı.83  

● Diyarbakır 5.Sulh Ceza Hakimliği, ETHA “etha18.com” internet adresine, Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu (BTK) başvurusuyla erişim engeli getirdi. ETHA yayınını “etha19.com” adresinden sür-
dürüyor.84 

                                                
71 https://ifade.org.tr/engelliweb/gazeteci-erk-acarerin-tweeti/ 
72 https://twitter.com/ismailozdemirrr/status/1407672797036490752 
73 https://twitter.com/ismailozdemirrr/status/1407673548605378561 
74 https://twitter.com/ismailozdemirrr/status/1407673921160232971 
75 https://haber.sol.org.tr/haber/altunun-kacak-yapisini-haberlestiren-muhabirler-icin-hapis-cezasi-istemi-307854 
76 https://www.mlsaturkey.com/tr/cumhuriyetin-bogazda-kacak-var-haberine-acilan-davada-savci-ceza-istedi/ 
77 https://twitter.com/SHazalocak/status/1408074099000102915 
78 https://ifade.org.tr/engelliweb/kadin-haber-ajansi-jinnews-erisime-engellendi-6/ 
79 https://t24.com.tr/haber/sazlidere-uzerindeki-santiye-alanina-ya-kanal-ya-istanbul-yazili-dev-pankart-asildi,961673 
80 https://ifade.org.tr/engelliweb/hdp-izmir-il-orgutune-saldiran-saldirganinin-izmir-valiligi-tarafindan-yonetilen-otele-gittigi-iddiasi-ile-ilgili-haberler/ 
81 https://ifade.org.tr/engelliweb/sezgin-baran-korkmaz-ve-turkiye-varlik-fonu-genel-muduru-ile-ilgili-tweetler/ 
82 https://www.politikyol.com/afp-muhabiri-bulent-kilic-gozaltina-alindi/ 
83 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-57624748 
84 https://sendika.org/2021/06/ethanin-web-sitesine-erisim-engeli-623753/ 
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28 Haziran 2021 
● Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Yeni Yaşam muhabiri Hatice Şahin’in “terör örgütü üyesi 

olmak” suçlamasıyla yargılanmasında adli kontrol tedbirlerine devam edilmesine karar verdi. Mahkeme, 
“Ezel” ve “Firar” adlı gizli tanık ifadeleri nedeniyle gazeteci Kibriye Evren ile Derya Aslan hakkında 
savcılıktan bilgi talep etti .85 Mahkeme, Evren hakkında Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava 
dosyası örneğini de istedi. Dava 11 Ekim’e ertelendi.86 

● Gazeteci Deniz Yücel, Berlin-Tiergarten İdare Mahkemesi’nde Türkiye’de hakkında açılmış 
olan “hakaret” suçlamalı dava için verdiği savunmasında, davacı konumdaki İstanbul eski Cumhuriyet 
Başsavcı Vekili ve şimdiki Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz’ın kendisini bir yıl boyunca 
iddianamesiz bir şekilde tutuklu yargıladığını belirtti. Yücel, Yılmaz’ın şikayetçi olduğu “Çağlayan’ın en 
salak savcısı” ibaresinin kendisine ait olmadığını ve davaya konu olan paylaşımda87 da bunun açıkça gö-
rüldüğünü vurguladı. Yücel, “salak” kelimesiyle hakaret edilmediğini ve Türk Dil Kurumu’nun (TDK), 
“Giyinişinden, konuşma ve davranışlarından seviyesiz, dengesiz ve saf olduğu anlaşılan kimse” tanımı 
yaptığını ifade etti. Yücel, “Hasan Yılmaz’ın hukuku ve yargıyı bizzat yaptığı işlerle nasıl aşağıladığını, 
hazırladığı iddianamelerin ne kadar seviyesiz ve dengesiz olduğunu, bu iddianameleri defalarca parampar-
ça eden AYM ve AİHM de doğrulamıştır” dedi.88 

30 Haziran 2021 
● Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Bitlis News Genel Yayın Yönetmeni Sinan Aygül, 

2019’da çocuğa yönelik cinsel istismar olayını haberleştirdiği için aldığı hapis cezası nedeniyle Bitlis Tat-
van Açık Cezaevi’ne konuldu. Aygül, cezaevine teslim oluşuyla ilgili “Aldığım ceza benim açımdan çok 
önemli değil ancak haberin özellikle çocuğa yönelik cinsel istismarı ortaya çıkaran bir haberin cezalandı-
rılması bizi bambaşka bir noktaya götürür. Buna, basın özgürlüğünün bu şekilde kısıtlanmasına, tacizin, 
tecavüzün bu şekilde meşrulaştırılmasına müsaade etmeyelim” dedi. Aygül, sosyal medyada yaşadığı du-
rumu protesto ederek, “Darısı tecavüzcülerin, hırsızların başına” paylaşımı yaptı.89 Aygül, “Haber yaptı-
ğım dönemde dosyada gizlilik kararı yoktu. Olayı kamuoyuna duyurmasaydım olayın üstü örtülüp dosyayı 
kapatacaklardı” dedi.90 

İfade ve Basın Özgürlüğünü Kullanmak İsteyenlere Müdahale 
1 Haziran 2021 
● Bitlis Valiliği91, her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin 1 Haziran saat 00.01’den 15 Haziran 

saat 23.59’a kadar 15 gün süreyle yasakladığını duyurdu.92 
● Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’in, YouTube’ta ya-

yınladığı ikinci ve üçüncü bölüm videoları ile Elazığ’da gazeteci Yeldana Kaharman’ın ölümüyle ilgili 
iddialarına karşı Jandarma Genel Komutanlığı’nın yaptığı açıklamaya cevap verdiği tweetlere erişimi “ki-
şilik hakları ihlali” gerekçesiyle93 engelledi.94 Peker, paylaşımında, “Jandarma Genel Komutanlığı gibi 
nadide bir kurumun kamuoyunda yapılan bu tip tartışmalara savcılık yazısı olmadan dahil olması bence 
çok doğru bir davranış değil.95 Ben öldürülen kız kardeşimizin helikopterle alındığını iddia etmedim. De-
rin devletimizin başı Mehmet Ağar’ın oğlunu helikopterle aldığını söyledim”96 demişti.97 Peker, karara 
ilişkin “Twitter, YouTube ve Instagram hesaplarıma herhangi bir erişim engelleme kararı bulunmamakta-
dır. Ayrıca da Telegram’dan kesinlikle yayın yapmayacağım. Derin Mehmet’in adamları yine faaliyette 
kardeşlerim. Etlerini parça parça koparacağım. (mecazi anlamda) Çok eğleneceğiz çok” dedi.98 

                                                
85 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-hatice-sahinin-davasi-ekim-ayina-ertelendi/ 
86 https://www.evrensel.net/haber/436591/gazeteci-hatice-sahinin-davasi-11-ekime-ertelendi 
87 https://twitter.com/Besser_Deniz/status/1098226267453833216 
88 https://www.dw.com/tr/deniz-y%C3%BCcel-hakaret-davas%C4%B1nda-savunma-verdi/a-58077062 
89 https://www.evrensel.net/haber/436857/cocuk-istismarini-haberlestiren-gazeteci-sinan-aygul-cezaevine-girdi 
90 https://www.evrensel.net/haber/435148/istismar-haberini-ortaya-cikaran-gazeteci-aygul-yapmasaydim-dosyayi-kapatacaklardi 
91 http://www.bitlis.gov.tr/toplanti-gosteri-yuruyusleri-ve-etkinliklerin-mulki-idare-amirinin-iznine-baglanmasina-dair-basin-aciklamasi 
92 https://www.evrensel.net/haber/434242/bitliste-toplanti-ve-gosteri-yuruyusleri-15-gun-sureyle-yasaklandi 
93 https://twitter.com/engelliweb/status/1400118684136378370 
94 https://ifade.org.tr/engelliweb/sedat-pekerin-videolari-ve-jandarma-genel-komutanliginin-aciklamasina-verdigi-cevaplar/ 
95 https://twitter.com/sedat_peker/status/1390534737857372161 
96 https://twitter.com/sedat_peker/status/1390534739514335232 
97 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/pekerin-o-paylasimlarina-erisim-engeli-1841351 
98 https://twitter.com/sedat_peker/status/1400179106365456386 



Özgürlük için Basın  İfade ve Basın Özgürlüğü Haziran 2021 Raporu  Gazeteciler Cemiyeti 

  14 

● Ankara’da, Gezi eylemleri sırasında polis kurşunuyla yaşamını yitiren Ethem Sarısülük’ün ölüm 
yıldönümü anmasına polis müdahale etti ve dokuz kişi gözaltına alındı.99 

● Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği ve LGBTİ+ bireyleri tarafından Ankara 30. Ağır Ce-
za Mahkemesi’nde 2006 yılında Ankara Eryaman ve Esat semtlerinde 30 seks işçisi travesti ve trans kadı-
na sistematik olarak saldırdığı belirtilen dört kişi hakkındaki davaya ilişkin yapılacak basın açıklamasına 
polis müdahale etti. Ankara Adliyesi’nin önündeki engelleme üzerine basın açıklamasını yürüyerek oku-
mak isteyen grup, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi önünde durduruldu. LGBTİ’lere 
fiziki müdahalede bulunurken, polis memurları basın mensuplarınca görüntü alınmasını engelledi.100 Dava 
sürecinde sanıkları teşhis etmekte rol oynayan tanıklardan Dilek İnce (Bahar) pompalı tüfekle başından 
vurulması itibariyle LGBTİ+ hak örgütleri davadaki ertelemelere tepki gösteriyor. Ancak dava 24 Eylül’e 
ertelendi.101 

● Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi yönetimi tarafından 25 Ma-
yıs’tan bugüne SES Eş Genel Başkanı Selma Atabey ile çok sayıda sendika üyesi gözaltında bulunduğu 
için yapılacak basın açıklaması engellendi. Polis müdahalesi altındaki SES yönetimi, Ankara Adliyesi’ne 
ifade vermek üzere getirilen üyeleriyle ilgili serbest bırakılmaları çağrısında bulundu.102 Sonrasında nö-
betçi mahkemece, Atabey ile birlikte SES’in eski yönetim kurulu üyeleri Gönül Erden, Bedriye Yorgun, 
Fikret Çalağan, Belkıs Yurtsever, Runa Temelli, Erdal Turan ve Ramazan Taş serbest bırakıldı. Açıkla-
mada, “SES Eş Başkanımız Selma Atabey ve Ankara Şube önceki dönem başkanları ve yürütme kurulu 
üyelerinden oluşan sağlık emekçileri geçtiğimiz hafta gözaltına alınmış ve bir haftalık gözaltı ardından 
bugün çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı”103 denildi.104 

3 Haziran 2021 
● İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, Boğaziçi Üniversitesi’nde “aykırı toplantı ve yürüyüşlere 

katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” suçlamasıyla105 yargılanan bir araştırma görevlisi ve 12 
öğrenci hakkında imza atılmasıyla adli kontrol kararını kaldırdı. Mahkeme, yurt dışı çıkış yasağının ise 
devamına karar verdi.106 İddianamede, polis tarafından LGBTİ+ flamalarının kapatılması istendiği halde 
öğrencilerin anonslara uymadıkları kaydedildi.107 

● Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter’da “Yine hangi arsayı ucuza kapat-
ma derdine düştün hınzır” paylaşımı yaptığı için vatandaş Gökhan Akkaya’dan özür dilemesini ve hakkın-
da “hakaret içerikli paylaşım” yaptığı gerekçesiyle 15.000 lira tazminat talep etti. Akkaya, Altun’un şika-
yeti üzerine ifadeye çağrıldı. Ancak savcılık, dosyayı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 253. madde-
si uyarınca uzlaştırmaya gönderdi. Altun’un avukatı, uzlaşma sağlanamazsa 15.000 lira çok üzerine bir 
tazminat talep edebileceklerini kaydetti.108 

● Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesi, tecavüz şüphelisi Musa Orhan’a hakaret ettiği gerekçesiyle 
oyuncu Ezgi Mola hakkında “sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret” ve “hakaret” suçlarından 
dava açtı. İddianamede, Mola’nın iki yıl dört aya kadar hapis cezasıyla yargılanması istendi. Orhan’ın 
avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Mola’ya destek olan 16 sanatçı hakkında da “hakaret içerikli paylaşımları 
olduğu” iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Avukat Akkuş, müvek-
kili hakkında örgütlü linç kampanyası yürütüldüğünü iddia ederek, Hazal Kaya, Atilla Taş, Barış Atay, 
Metin Uca, Hasibe Eren, Aslı İnandık, Mahsun Kırmızıgül, İlkay Akkaya, Fatma Turgut, Funda Eryiğit, 
Serkay Tütüncü, Sarp Akkaya, Tan Taşçı, Ayşenil Şamlıoğlu, Rahşan Gülşan ve Selçuk Balcı’yı da suçla-
dı.109 

4 Haziran 2021 

                                                
99 https://www.yurtgazetesi.com.tr/guncel/gezide-olen-sarisuluku-anmasina-polis-mudahalesi-h182769.html 
100 https://twitter.com/pembehayat_lgbt/status/1399635996984102915 
101 https://www.evrensel.net/haber/434262/trans-kadinlara-saldiri-davasi-ertelendi-polis-basin-aciklamasina-mudahale-etti 
102 https://www.toplumsal.com.tr/gundem/gozaltindaki-uyelerini-sahiplenen-ses-e-polis-mudahalesi-h61061.html 
103 https://twitter.com/ses_ankara/status/1399792456183468041 
104 https://sesankara.org/2021/06/01/ses-yonetici-ve-eski-yoneticileri-serbest-yasasin-orgutlu-mucadelemiz/ 
105 https://www.dha.com.tr/istanbul/bogazici-universitesinde-protesto-gosterisi-yapan-12-sanik-hakim-karsisina-cikti/haber-1830427 
106 https://www.yurtgazetesi.com.tr/guncel/bogazici-universitesi-protestolarinda-gozaltina-alinan-12-ogrenci-hakim-kars-h182920.html 
107 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/bogazicili-12-ogrenci-hakim-karsisina-cikti-6466596/ 
108 https://bianet.org/bianet/insan-haklari/245105-fahrettin-altun-hinzir-sozune-15-bin-lira-istedi 
109 https://www.ntv.com.tr/yasam/ezgi-molaya-destek-veren-16-unlu-hakkinda-suc-duyurusu,C9lXV9NlbESd0gkIkKT3PA 
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● İstanbul Büyükçekmece 3. Sulh Ceza Hakimliği, Muğla Bodrum Yalıkavak Mahallesi’ndeki 
Delta Hotel’in sahiline borik asit döküldüğüne ilişkin haberlere erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle 
erişime engelledi.110 Haberde, Eti Maden etiketli borik asitin sahile döküldüğü belirtilmişti.111 Böylece otel 
yönetimince sahile “Maldivler görüntüsü” verebilme amacı güdüldüğü kaydedilmişti.112 

● Van Valiliği’nin HDP’nin düzenlemek istediği “Kürtçe Dil Mitingi”ne izin vermemesiyle ilgili 
Musa Anter Parkı’nda basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahale etti.113 

5 Haziran 2021 
● Emek Partisi (EMEP), HDP, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) ve 

Halkevleri Derneği’nin, İstanbul Kadıköy Rıhtım’da gerçekleştirmeyi planladığı “Baskı, sömürü, mafya 
iktidarına son” basın açıklamasına müdahale edildi.114 Aralarında EMEP İl Başkanı Sema Barbaros ve 
HDP İl Eş Başkanı Elif Bulut’un da bulunduğu 35 kişiyi gözaltına aldı.115 TİP İstanbul Milletvekili Ahmet 
Şık’ın darp edildiği belirtildi. TİP açıklamasında, “Kadıköy’de polis, ‘Memleketi yeniden kuralım!’ çağrı-
sıyla bir araya gelenlere saldırdı, milletvekilimiz Ahmet Şık’ı darp etti. Çok sayıda mücadele arkadaşımız 
gözaltına alındı. ‘Baskı, sömürü, mafya iktidarına son verelim’ diyen sosyalistleri değil, çeteleri, mafyayı 
engelleyin” denildi.116 

● Takma adı “Şehinşah” olan rap müzik şarkıcısı Ufuk Yıkılmaz, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ge-
rekçesiyle gözaltına alındığını duyurdu. Şehinşah, “Eve giderken, Cumhurbaşkanı’na hakaretten havali-
manında gözaltına alındım arkadaşlar. Yine nezarethanedeyim” dedi.117 Şehinşah bir gün sonraki mesajın-
da serbest bırakıldığını duyurdu.118 

7 Haziran 2021 
● Ankara Adliyesi önünde Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, 12 Ağustos 2020’de İstanbul 

Sözleşmesi’ni uygulama çağrısı amaçlı eylemde gözaltına alınan 33 kadın hakkında “2911 sayılı gösteri 
ve yürüyüş kanuna muhalefet etmek” suçlamasıyla yürütülen davayı protesto amaçlı açıklamaya izin ve-
rilmedi.119 Basın açıklaması girişiminde kadınlar gözaltına alındı.120 Bunun üzerine Avukatlar da savunma 
yapmayacaklarını duyurdu.121 Dava 26 Kasım’a ertelendi.122 

9 Haziran 2021 
● İstanbul Taksim’de gençlik örgütlerinin organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’in siyasetçi 

ve bürokratlara yönelik iddialarıyla ilgili harekete geçilmemesine yönelik eyleme müdahale eden polis 26 
kişiyi darp ederek, gözaltına aldı.123 Protestoda, Gençliğin Devrimci Güçleri (Dev-Güç), Sosyalist Gençlik 
Harekatı (SÖH), Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF), Kaldıraç Üniversite, ve Anarşist 
Gençlik yer aldı.124 Sonrasında gözaltına alınanlar, serbest bırakıldı.125 

● Muğla 2. Asliye Ceza Mahkemesi, İzmir’de yaşayan 56 yaşındaki Yavuz Atan’ın dört farklı sos-
yal medya paylaşımıyla “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ettiği gerekçesiyle bir yıl iki ay hapis cezasına karar 
verdi.126 Mahkeme, cezayı 7.000 TL adli para cezasına çevirdi. Atan’ın avukatı Bora Sarıca, kararı temyi-
ze götüreceklerini belirterek, “İnsanların yorum yapma hakkı, politik bir eleştiri hakkı bile suç olmuş du-
rumda. En az iğneleyici olan paylaşıma ceza verdiler. Günümüz yargı sisteminin artık en küçük eleştiriye 
bile tahammülü kalmadı” dedi.127 

                                                
110 https://ifade.org.tr/engelliweb/bodrumda-kiyiya-borik-asit-dokulmesiyle-ilgili-haberler/ 
111 https://ankahaber.net/haber/detay/bodrum_kiyilarina_bu_sefer_de_borik_asit_dokuldu_34094 
112 https://www.diken.com.tr/bodrumda-otelin-kiyiya-borik-asit-dokmesiyle-ilgili-habere-erisim-engeli/ 
113 https://www.gazeteduvar.com.tr/vanda-kurtce-dil-mitingine-polis-engeli-haber-1524391 
114 https://www.birgun.net/haber/sol-ve-demokratik-guclerin-eylemine-polis-mudahalesi-cok-sayida-gozalti-var-347338 
115 https://www.gazeteduvar.com.tr/mafya-iktidarina-son-eylemine-polis-engeli-35-gozalti-haber-1524533 
116 https://twitter.com/tipgenelmerkez/status/1401217688240852992 
117 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/rapci-sehinsah-cumhurbaskanina-hakaretten-gozaltina-alindi-1842160 
118https://twitter.com/sehinsahakahs/status/1401543432699580417?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1401543432699580417%7Ctw
gr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsusma24.com%2Frap-muzisyeni-sehinsah-cumhurbaskanina-hakaretten-gozaltina-alindi%2F 
119 https://www.evrensel.net/haber/434754/istanbul-sozlesmesini-savunan-kadinlar-durusmaya-giremeden-gozaltina-alindi 
120 https://www.birgun.net/haber/ankara-adliyesi-onunde-aciklama-yapmak-isteyen-kadinlara-polis-mudahalesi-347476 
121 https://www.gazeteduvar.com.tr/istanbul-sozlesmesi-eylemi-nedeniyle-yargilanan-kadinlar-gozaltina-alindi-haber-1524630 
122 https://gazetekarinca.com/2021/06/adliye-onunde-polis-siddeti-kadinlar-darp-edilip-gozaltina-alindi/ 
123 https://t24.com.tr/haber/taksim-de-mafya-cete-devletine-hayir-diyen-genclere-polis-mudahalesi-26-gozalti,957929 
124 https://www.evrensel.net/haber/435028/taksimde-mafya-cete-devletine-hayir-diyen-gencler-darbedilerek-gozaltina-alindi 
125 https://twitter.com/DevGuc_/status/1402697504605491201 
126 https://www.birgun.net/haber/erdogan-elestirisine-1-yil-2-ay-hapis-cezasi-verildi-347706 
127 https://www.birgun.net/haber/erdogan-elestirisine-1-yil-2-ay-hapis-cezasi-verildi-347706 
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● Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’in, Ankara Bölge 
İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu ile ilgili iddialarda128  bulunduğu dokuz tweetine erişimi “kişilik 
hakları ihlali” gerekçesiyle129 engelledi.130 Peker, Esat Toklu’nun servetini, Sezgin Baran Korkmaz’la 
ilişkilerini ve otelinde kalışını sorgulayan paylaşımlar yapmıştı.131  

11 Haziran 2021 
● Saadet Partisi’nin, Ankara Kızılay Meydanı’nda “Geçim İttifakı”132 temasıyla çok sayıda ilde eş 

zamanlı düzenlemek istediği basın açıklaması polis tarafından engellenmeye çalışıldı. Ankara İl Başkanı 
Fatih Beyazıt ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü yetkilisi arasında tartışma yaşandı. Saadet Partisi Genel 
Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Ankara polisinin bu tavrı hukuk devleti ve demokratik teamüller açısın-
dan kabul edilemez. Bu tavrı şiddetle kınıyoruz. Biliyoruz ki bu müdahalenin sorumlusu siyasi iktidardır. 
İktidar, demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan siyasal partilerin değil, organize suç örgütlerinin ve ona 
bulaşanların üzerine gitmelidir”133 dedi.134 TV5 yönetimi, “Ankara’da Saadet Partisi’nin ‘Geçim İttifakı’ 
basın açıklamasına yapılan polis müdahalesinde TV5 kamerası zarar gördü”135 açıklaması yaptı.136 

● Devrimci Parti üyelerince, organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’in videolarıyla gündem-
deki devlet-mafya ilişkilerini protesto etmek için Taksim’de yapmak istediği yürüyüşe biber gazıyla mü-
dahale edildi ve en az 15 kişiyi gözaltına alındı.137 HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu da polisler 
tarafından engellendi.138  

● Oyuncu Levent Üzümcü, üç yıl önce Twitter’da yaptığı bir paylaşım nedeniyle İstanbul İl Emni-
yet Müdürlüğü Mali Şube’ye ifadeye çağrıldığını duyurdu. Üzümcü, kendisi hakkında “doları yükselttiği 
gerekçesiyle” şikayetçi olunduğunu söyledi.139 

● Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’in, İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu ile ilgili çeşitli iddialarda bulunduğu 13 tweete erişimi “kişilik hakları ihlali gerekçesiyle” 
engelledi.140 

● İzmir Valiliği İl Polis Disiplin Kurulu Başkanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 27 
yıllık polis memuru Çağatay Atasay hakkında “geçen yıl Haziran’da çoklu baro düzenlemesine karşı yapı-
lan eylemde meslektaşlarınca avukatlara aşırı güç kullanılmasına” tepki gösterdiği için açığa alınmasına 
karar verdi.141 Atasay, İstanbul Baro Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu’nun Ankara’daki eylem sırasında 
polis müdahalesine ilişkin paylaşımına142, “Bir Türkiye Cumhuriyeti devletinin polisi olarak sizlere yapı-
lanı doğru bulmuyorum, üzgünüm. Haklı davanızda yanınızdayım yürekten destekliyorum. Orada bulunan 
kanunsuz emri yerine getiren meslektaşlarımı kınıyorum” yorumunu yapmıştı. Bu yorumu nedeniyle İzmir 
Valiliği İl Polis Disiplin Kurulu Başkanlığı, 21 Mayıs tarihli kararıyla Atasay’a açığa alındığını bildirdi. 
Yazıda, Atasay’ın yaptığı paylaşımla “kanunsuz eylemi engellemek için görev yapan üstleri ile bu emri 
yerine getiren meslektaşlarının işlerini olumsuz yönde eleştirdiği” belirtildi. Atasay’ın “mesleğin onur ve 
saygınlığını zedeleyici veya üstlerinin eylem ve işlerini olumsuz yönde eleştirici nitelikte tek başına ileti-
şim kanalları vasatıyla kamuoyuna yönelik yazmak suçunu işlediği” iddia edildi.143  

15 Haziran 2021 
● Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, Fotoğrafçılık Kulübü’nün, Ateş Alpar’ın fotoğrafla-

rından oluşan “Onur Sergisi” için Kulüpler Arası Kurul’dan onay alınmasına rağmen sergiye izin vermedi. 
Öğrenciler kampüste gerçekleştirdikleri Onur Yürüyüşünde, Alpar’ın engellenen fotoğraflarını sergile-
di.144 

                                                
128 https://twitter.com/sedat_peker/status/1401955600704020482 
129 https://www.birgun.net/haber/sedat-peker-in-9-tweetine-erisim-engeli-karari-347730 
130 https://twitter.com/engelliweb/status/1402331065650405379 
131 https://ifade.org.tr/engelliweb/sedat-pekerin-ankara-bolge-idare-mahkemesi-baskani-ile-ilgili-tweetleri/ 
132 https://twitter.com/i/events/1403397488682455043 
133 https://twitter.com/T_Karamollaoglu/status/1403355287181004808 
134 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/saadet-partisinin-gecim-ittifaki-aciklamasina-ankarada-polis-engeli-6481611/ 
135 https://twitter.com/tv5televizyonu/status/1403336952464695301 
136 https://www.krttv.com.tr/gundem/saadet-partililere-polis-mudahalesi-h80985.html 
137 https://twitter.com/zeynokuray/status/1403285785244282881 
138 https://www.evrensel.net/haber/435210/devlet-mafya-iliskisini-protesto-eden-devrimci-parti-uyeleri-gozaltina-alindi 
139 https://www.birgun.net/haber/levent-uzumcu-3-yil-onceki-bir-paylasimi-nedeniyle-ifadeye-cagrildi-348070 
140 https://ifade.org.tr/engelliweb/sedat-pekerin-tweetleri/ 
141 https://www.kocaelisokak.com/haber/3/27-yillik-polise-ihrac-istediler/36732.html 
142 https://twitter.com/durakoglu2016/status/1275169336232116227 
143 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/izmirde-gorevli-polis-memuru-cagatay-atasaya-attigi-tweet-icin-sorusturma-baslatildi-1843477 
144 https://susma24.com/bogazicinde-onur-sergisi-kayyim-rektor-tarafindan-iptal-edildi/ 
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● İstanbul 10. İdare Mahkemesi, İstanbul Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı’nın, Yeni Yaşam Tiyat-
rosu’nun “Yüzsüz: Klakson, Borazanlar ve Bırtlar” oyununu yasaklama kararına karşı yürütmenin durdu-
rulması talebini reddetti. Kararda, tiyatro grubuyla ilgili “terör örgütü PKK ile iltisaklı olan Mezopotamya 
Kültür Merkezi (MKM) ile bağlantılı” görüşü yer aldı. Kararda, “milli güvenlik ve devletin devamlılığını 
sağlamak için kamu hizmetini yürütmekte görevli olan idarenin, konunun hassasiyeti gereği, takdir yetki-
sinin geniş tutulması gerektiği” aktarıldı.145 

16 Haziran 2021 
● Ankara’da 19 Haziran’da İstanbul’da yapılacak olan Büyük Kadın Mitingi’ne çağrı amacıyla ba-

sın açıklaması girişimine, biber gazıyla müdahale edildi ve en az dokuz kadın gözaltına alındı.146  
● Ankara’da Madenci Heykeli önünde toplanan emek ve işçi örgütlerine biber gazıyla müdahale 

edildi ve altı kişi gözaltına alındı.147 HDP Ankara İl Eş Başkanı Vezir Coşkun Parlak ile Songül Doğan, 
Doğucan Adıyaman, Ali İmran, Mehmet Zeki Gönüldaş, Çağla Bakır olduğu148 gözaltına alındı.149 

● Bitlis Valiliği, her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşlerini, 16 Haziran’dan 30 Haziran’a kadar 15 
gün süre ile yasakladığını duyurdu.150 

● TBMM TV, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, parti grup toplantısında kürsüye Zongul-
dak Şehit Aileleri Derneği Başkan Yardımcısı Cihan Köktürk’ü çıkarma üzerine yayını151 kesti.152 

17 Haziran 2021 
● HDP İstanbul İl Örgütü’nün, HDP üyesi Deniz Poyraz’ın yaşamını yitirdiği İzmir’deki silahlı 

saldırıya ilişkin Taksim Şişhane’de basın açıklamasında bir kişi gözaltına alındı.153 
● Rize’nin İkizdere ilçesinde İşkencedere Vadisi’nde Cengiz İnşaat Şirketi’nin yapacağı taş ocağı-

na tepki gösteren 80 köylüye, “sokağa çıkma yasağına uymadıkları” gerekçesiyle kişi başı 900 lira para 
cezası verildi.154 Köylüler, bazı vatandaşlara birden fazla ceza tebligatı gönderildiğini de belirtti.155  

● Van Valiliği, her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşlerini, 18 Haziran’dan 2 Temmuz’a kadar 15 
gün süre ile yasakladığını duyurdu.156 

18 Haziran 2021  
● Rize’nin İkizdere ilçesinde İşkencedere Vadisi’nde taş ocağı yapılmasına karşı çıkan köylüler-

den Dursun Baş’ın evine “örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla jandarma tarafından operasyon dü-
zenlendi. Baş’ın bilgisayar ve cep telefonuna el konuldu. Baş, köylülere “sokağa çıkma yasağını ihlal et-
tikleri” gerekçesiyle para cezası kesilmesine tepki göstermek için yayınladığı videoda, “Arazimizde yedi-
ğimiz cezalar, ormana çıkıp yediğimiz cezalar. Biz bunlarla gurur duyuyoruz şu anda. Ne kadar korkutmu-
şuz insanları ki bizi sindirmek için ceza yazmaya başlamışlar. Aldığımız bilgilere göre ceza yazmaya de-
vam edecekler. Diğer köylerde herkes arazilerinde, ormanlarda gezerken, sokaklar lebaleb doluyken ya-
zılmayan cezalar bize yazıldı. Biz diyoruz ki direniş varsa umut da var” demişti.157 İstanbul Anadolu 38. 
Asliye Ceza Mahkemesi, Boğaziçi Üniversitesi’ne ilişkin Kadıköy’deki eylemde “izinsiz gösterilerde 
kolluk görevlilerine taş ve benzeri cisimler atarak mukavemette bulundukları” gerekçesiyle 23 kişi hak-
kında yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına karar verdi.158 Dava, dosyadaki 
eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.159 

19 Haziran 2021 
● Batman’da, HDP’nin öncülüğündeki Barış Anneleri Meclisi’nin açıklamasında çok sayıda kişi 

gözaltına alındı. HDP milletvekilleri Mehmet Rüstü Tiryaki ve Necdet İpekyüz ve grupta bulunanlar ile 

                                                
145 https://www.mlsaturkey.com/tr/idare-mahkemesi-kurtce-oyun-yasagini-hukuka-uygun-buldu/ 
146 https://www.evrensel.net/haber/435638/ankarada-kadin-eylemine-polis-mudahalesi-en-az-9-kadin-gozaltina-alindi 
147 https://devrimcidusun.org/emek-orgutlerinin-aciklamasina-polis-mudahalesi-6-gozalti/ 
148 https://www.pirha.net/ankarada-emek-orgutlerinin-aciklamasinda-6-gozalti-273717.html/16/06/2021/ 
149 http://mezopotamyaajansi35.com/EKONOMI/content/view/138288 
150 http://www.bitlis.gov.tr/toplanti-gosteri-yuruyusleri-ve-etkinliklerin-mulki-idare-amirinin-iznine-baglanmasi-ile-alakali-basin-aciklamasi 
151 https://www.gercekgundem.com/medya/281664/tbmm-tvden-sehit-babasi-sansuru 
152 https://www.krttv.com.tr/gundem/tbmm-tv-sehit-babasina-sansur-uyguladi-h81696.html 
153 https://bianet.org/bianet/siyaset/245854-hdp-nin-taksim-deki-aciklamasina-polis-mudahalesi 
154 https://t24.com.tr/video/iskencedere-vadisi-ndeki-tas-ocagina-karsi-direnen-koylulere-para-cezasi-kesildi-30-senedir-bastigimiz-topraklarda-ceza-yedik,39768 
155 https://t24.com.tr/haber/ikizdere-de-tasocagina-karsi-cikan-koylulere-para-cezasi,959767 
156 http://www.van.gov.tr/17062021-tarihli-yasaklama-karari 
157 https://www.dw.com/tr/ikizderede-ilk-kez-bir-k%C3%B6yl%C3%BCn%C3%BCn-evi-bas%C4%B1ld%C4%B1/a-57949368 
158 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/bogazici-universitesindeki-olaylarla-ilgili-izinsiz-gosteriye-katilan-23-sanigin-davasi-ertelendi-1845410 
159 https://www.haberturk.com/bogazici-universitesi-ndeki-olaylarla-ilgili-izinsiz-gosteriye-katilan-23-sanigin-davasi-ertelendi-3108104 
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polis arasında arbede yaşandı. İçişleri Bakanlığı’nın yerine kayyum atadığı Batman Belediyesi Başkanı 
Mehmet Demir, Belediye Meclisi üyesi Songül Korkmaz ile TJA Batman Sözcüsü Gülistan Sönük, HDP 
İl Eş Başkanı Fatma Ablay’ın şiddete maruz kaldığı açıklandı.160 

● İzmir’de LGBTİ+ örgütleri ve destekleyenlerince yapılması planlanan Onur Yürüyüşü polis tara-
fından ablukaya alınarak engellendi.161 

● Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri162 adı altındaki sivil toplum kuruluşlarınca HDP İzmir İl 
Başkanlığı’nı yapılan silahlı saldırı nedeniyle planlanan basın açıklamasına polis müdahale etti.163 

21 Haziran 2021 
● CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “128 Milyar 

Dolar Nerede?” paylaşımı gerekçesiyle bir yurttaş hakkında soruşturma açtığını duyurdu.164 Başarır’ın 
açıklamasına göre, adını açıklamadığı yurttaş sosyal medya paylaşımlarında, “128 milyar dolar nerede? 
Ucube sistemle devletin kurum ve kurulları yerle bir edildi. Tek adam düzeninde ‘devlet aklı’ yok edildi. 
Merkez Bankası’nın istikrarı da yok edildi; üç yılda dört bakan değiştirildi. Paramız pul oldu! 128 milyar 
dolarımız buhran oldu! 128 Milyar Dolar Nerede TEKEL, Türk Telekom, Petkim, Şeker Fabrikaları, Tüp-
raş, binlerce arazi, yüzlerce işletme, elektrik santradan vs. vs. 2003’ten 2020’nin sonuna kadar yapılan tüm 
özelleştirmelerden Hazine’nin kasasına giren para 62 milyar 348 milyon dolar... Bunun iki katı 128 Milyar 
Dolar Nerede?” demişti.165 

● CHP İstanbul Avcılar İlçe Başkanı Erdal Nas hakkında “128 Milyar Dolar Nerede?” parti bina-
sına pankartı astırmasıyla “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ettiği gerekçesiyle  soruşturma başlatıldı.166 Nas, 
Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Firuzköy Polis Merkezi’nde kendisine pankart için kimin talimat verdiği 
ve pankartta Cumhurbaşkanlığı Sarayı görselinin neden yer aldığına ilişkin sorular sorulduğu belirtti. Nas, 
“Yeni sistemde sorumuzun muhatabı, yürütmenin de başı sıfatı ile Cumhurbaşkanlığı makamıdır. Külliye 
bir bütün olarak Cumhurbaşkanlığı makamını temsil ediyor. Kaldı ki, pankartlarda külliyenin görselinin 
olması hakaret ve suç unsuru olduğunu göstermez” dedi.167 

22 Haziran 2021 
● İstanbul’da LGBTİ+ örgütlerince Maçka Parkı’nda yapılması planlanan piknik, Şişli Kayma-

kamlığı tarafından yasaklandı. Kaymakamlık, 30 gün boyunca yapılacak tüm etkinlikleri yasaklarken, 
Maçka Parkı polis ablukası altına alındı.168 Bunu protesto edenlere müdahalede169 bulunuldu.170 

● İstanbul Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün yazısına is-
tinaden Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine destek verdikleri için en az 100 öğrencinin kredi ve burslarını 
kesti. Öğrencilere, öğrenim kredisi borçlarını Temmuz 2023’ten itibaren ödemeleri istendi.171 

24 Haziran 2021 
● Organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’in YouTube kanalı ve bazı videoları ile Twitter ve 

Instagram hesaplarına erişim “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle engellendi.172 
İlgili platformlar, Türkiye’de temsilcilikleri olmasına rağmen bu kararı henüz uygulamadı.173 

25 Haziran 2021 
● İstanbul Anadolu Yakası’nda Söğütlüçeşme İstasyonu mevkiinde trende müzik yaptıkları için 

öğrencilere güvenlik personelince müdahalede bulunulduğu iddia edildi.174 Müzisyen U.A., kendilerine 
güvenlik görevlilerince fiziki müdahalede bulunulduğunu ve tehdit edildiklerini söyledi.175 

                                                
160 https://t24.com.tr/video/batman-da-hdp-li-milletvekillerinin-katildigi-basin-aciklamasina-polis-mudahalesi-cok-sayida-gozalti,39803 
161 https://www.gazeteduvar.com.tr/izmirde-onur-yuruyusune-polis-engeli-haber-1526020 
162 https://twitter.com/HalkeviAnkara/status/1406272778773356547 
163 https://sendika.org/2021/06/ankarada-deniz-poyraz-eylemine-polis-saldirisi-623149/ 
164 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/128-milyar-dolar-paylasiminda-bulunan-vatandasa-sorusturma-6498816/ 
165 https://www.birgun.net/haber/mersin-de-bir-yurttasin-128-milyar-dolar-nerede-paylasimina-cumhurbaskanina-hakaret-sorusturmasi-349163 
166 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/chpli-baskana-sorusturma-pankartlarda-neden-kulliyenin-gorseli-var-6498060/ 
167 https://www.gercekgundem.com/siyaset/282665/chp-avcilar-ilce-baskani-erdal-nas-bu-sorusturmayi-madalya-olarak-tasiyacagim 
168 https://twitter.com/istanbulpride/status/1407381851560366081 
169 https://twitter.com/istanbulpride/status/1407381342741016581 
170 https://www.birgun.net/haber/lgbti-larin-piknik-cagrisina-kaymakamlik-ve-polis-engeli-349315 
171 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/kayyim-rektoru-protesto-eden-ogrencilerin-kredileri-kesildi-1846570 
172 https://tr.euronews.com/2021/06/25/sedat-peker-in-twitter-youtube-ve-instagram-hesaplar-na-erisim-engeli-getirildi 
173 https://ifade.org.tr/engelliweb/sedat-pekerin-sosyal-medya-hesaplari/ 
174 https://haber.sol.org.tr/haber/marmarayda-muzik-yapan-genclere-rahatsiz-ediyorsunuz-mudahalesi-ters-tepti-307925 
175 https://abcgazetesi.com/marmarayda-muzik-yapan-ogrencilere-rahatsiz-ediyorsunuz-sansuru-393903 
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● Ankara 6. İdare Mahkemesi, Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanmasını protesto ettiği gerekçe-
siyle Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Buğrahan Gönültaş hakkında burs kesilme kararı alınmasıyla ilgili 
davada, yürütmeyi durdurma kararı verdi. Ayrıca Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün yönetmeliğinde-
ki “anarşi ve terör olaylarına karışan, öğrenim özgürlüğünü ihlal edici davranışlarda bulunan (direniş, 
boykot, işgal, yazı yazma, resim yapma, slogan atma vs.) öğrencilere burs ve kredi verilmeyeceği” hük-
mün yönetmelikten 2008’de çıkarılmış olduğu açıklandı. Avukat Abdullah Tıkıç, bursları kesme kararı 
verilebilmesi için öğrencilerin ya kesin hükümlü mahkum olması ya da okuldan uzaklaştırma cezası alma-
sı gerektiğini vurguladı.176 

26 Haziran 2021 
● İstanbul’da  LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi’nin yaptığı açıklamada, “19. İstanbul LGBTİ+ 

Onur Yürüyüşümüze gerçekleştirilen polis saldırılarında toplam 47 arkadaşımız gözaltına alındı. Bazıları 
darp da edildi. Tamamı aynı gün serbest bırakıldı” denildi.177 Ayrıca polis müdahalesinde plastik mermi 
kullanıldığı belirtildi. Beyoğlu Kaymakamlığı’nın açıklamasında ise, “Taksim Meydanı’nda yapılacağı 
duyurulan toplantı, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma, 
protesto eylemi vb. eylem/etkinliklerin ayrıca Beyoğlu İlçesi sınırları içerisinde aynı konunun devamı 
niteliğinde gerçekleştirilmek istenen etkinliklere devletin ilkesi ve bölünmez bütünlüğüne, anayasal düze-
ne, genel sağlığa ve genel ahlaka aykırı olabileceği veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması ve 
suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla ve Covid-19 tedbirleri kapsamında izin verilmeyecektir” denildi.178  

27 Haziran 2021 
● Ankara 17. İdare Mahkemesi, Tunahan Gözlügöl’ün “Rektörü Nasıl Bilirdiniz?” yazısında “ağır 

eleştiri sınırını aşan hakaret niteliğinde ifadeler olduğunu” belirterek, ODTÜ yönetimince verilen “kına-
ma” cezasını yerinde buldu. ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü öğrencisi Gözlügöl hakkın-
da siyasihaberorg’da yayımlanan “yazısı nedeniyle Eylül 2020’de “rektöre hakaret” iddiasıyla açılan so-
ruşturma sonucunda “kınama” cezası verilmişti. Söz konusu ceza ardından Gözlügöl hakkında farklı tarih-
lerde Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek dört ayrı soruşturma daha açıldı. 
Gözlügöl, “Kayyım rektör Verşan Kök’ü eleştiren bir yazı yazdım. Okulla tek bağım ODTÜ öğrencisi 
olmam. Bu yazı okul içini kapsamıyor. Bu nedenle açılan soruşturma hukuki değil. Ama ‘okul içinde ve 
dışında kişilerin haysiyetini zedeleme’ suçlamasıyla ceza aldım. Oysa ki okul dışında da yaşamım var. 
Okul dışındaki hayatımıza saldırı olması bir yönüyle insan hakları ihlalidir. İfade özgürlüğüne saldırıdır. 
Bunu kabul etmiyorum” dedi.179 

28 Haziran 2021 
● Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesi, 31 Mayıs 2011’de Artvin Hopa’da o dönemki Başbakan 

Erdoğan’ın mitingi öncesindeki protestoda kalp krizi sonucu ölen emekli öğretmen Metin Lokumcu’nun 
davasında, görevsizlik kararı vererek, dosyayı eğer kabul ederse Trabzon Ağır Ceza Mahkemesi’ne gön-
derdi.180 Bu arada Avukat Meriç Eyüboğlu, sanık polislerin mahkeme salonunda olmamasını hem Türk 
hukukuna hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarına aykırılık olarak nitelendirdi.181 

● İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi, Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüs önünde 25 Mart’ta 
LGBTİ+ bayrakları taşıdıkları için yargılanan 12 kişinin beraat talebini reddetti ancak haklarındaki yurt 
dışına çıkış yasağı tedbirini kaldırdı.182 Dava 13 Ekim’e ertelendi. Beraat kararı verilmemesine tepki gös-
teren avukat Levent Pişkin ise, LGBTİ+ bayrağının yasak olmadığını vurgulayarak, Dışişleri Bakanı Mev-
lüt Çavuşoğlu’nun BM Evrensel Periyodik İncelemesi sırasında Türkiye’de LGBTİ+’lara karşı hiçbir ya-
sak ve baskı olmadığını ifade ettiğini hatırlattı.183 

29 Haziran 2021 

                                                
176 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-57606661 
177 https://twitter.com/istanbulpride/status/1409177789253754886 
178 https://www.dw.com/tr/istanbul-taksimdeki-onur-y%C3%BCr%C3%BCy%C3%BC%C5%9F%C3%BCne-polis-m%C3%BCdahalesi/a-58056778 
179 https://ozgurmanset.net/odtulu-ogrenciye-rektore-hakaretten-4-ayri-sorusturma/ 
180 https://sendika.org/2021/06/metin-lokumcu-davasinda-ikinci-durusma-mahkeme-gorevsizlik-karari-verdi-dosya-agir-ceza-mahkemesinde-gorulecek-623847/ 
181 https://www.amerikaninsesi.com/a/metin-lokumcu-davasi-10-yil-sonra-agir-cezada-gorulecek/5945609.html 
182 https://sendika.org/2021/06/gokkusagi-gozaltilari-davasinin-ikinci-durusmasi-avukatlardan-hakime-kavramlar-atolyesi-623903/ 
183 https://www.evrensel.net/haber/436600/lgbti-bayragi-tasidigi-icin-yargilanan-bogazici-ogrencilerinin-beraat-talebine-ret 
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● Ankara Kuğulu Park’ta düzenlenen LGBTİ+ Onur Yürüyüşünde en az 20 kişi gözaltına alındı.184 
Basın açıklamasında ise, “Bizler faşist, eril ve fobik devlet düzeninin devamlı olarak tahakküm kurmaya 
çalıştığı; psikolojik, fiziksel ve cinsel şiddet uyguladığı; evlerimizi mühürlemek, hedef göstermek gibi 
pratiklerle baskılamaya çalıştığı LGBTİ+larız. ” denildi.185 Açıklama sonrasında biber gazı ile yapılan 
polis müdahalesinde, gözaltındakilere araçta darp edilmesini görüntüleyen gazeteciler de engellendi. Gö-
zaltına alınanlar arasında İlay Kadiroğlu, Esma Çağlak, Gabe Kılıç, Nisan Çıra, Duru Gürkök, Elif Balcı, 
Ece Turhan, Beste Uymaz, Esmanur Surkit ve Hazal Surkit’in olduğu öğrenildi.186 

30 Haziran 2021 
● Eskişehir’de Adalar Migros önünde yapılması planlanan LGBTİ+ Onur Yürüyüşünde avukat 

Anıl Yüksel ile 24 kişiyi gözaltına alındı.187 Gözaltına alınanlar, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıl-
dı.188 

● Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Avukatı Hüseyin Aydın,189 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğ-
lu’nun TBMM’deki dünkü grup toplantısında yaptığı konuşmada “kişilik haklarını ihlal edici mahiyette, 
şahsiyet haklarına saldırı fevkalade ağır hakaretlerde bulunduğu” iddiasıyla 500 bin liralık manevi tazmi-
nat davası açtı.190 Kılıçdaroğlu ise, Erdoğan’ın Kanal İstanbul’un ilk temel atma töreni köprü yapımına 
başlanması törenindeki, “Sizler nasıl devlet yönetimine talipsiniz ya? Söke söke sizden bu paraları ulusla-
rarası tahkim yoluyla da alırlar” sözüne tepki göstermişti. Kılıçdaroğlu, “Alacağım söke söke alacağım. 
Bir; müteahhitlere sesleniyorum bu işe giren müteahhit unutsun kendisini. Lami cimi yok bu işin. Banka-
lara söylüyorum. Bu işe kredi veren unutsun kendisini. Bürokratlara sesleniyorum, bunun altına imza atan 
bürokratın burnundan fitil fitil getireceğim. Sadece bunları yapmayacağız. Bizim milliyetçilik damarımıza 
dokunuyorlar. O tank palet fabrikasını söke söke Katarlılardan alıp şanlı ordumuza vereceğiz. Vatan top-
rağını terk ettiler, Süleyman Şah Türbesi’ni kaçırdılar. Söke söke o türbeyi alacağım” demişti. Devamında 
Kılıçdaroğlu, “Nasıl oluyor da Erdoğan ve ailesi TC’ye vergi vermemek için hesap açıyor, sahte şirket 
kuruyorlar. Devlete de beş kuruş vergi ödemiyorlar. Man Adası’ndan söz ediyorum. Düşünün kayıt dışı 
büyüdüğü zaman alınan rüşvetler de büyür. Rüşveti kim alır? Kamu görevlisi alır. İki tüccar arasındaki 
alış veriş ayrı bir şey. Ama devlette bir kişi devleti yöneten bir kişi görevini yaparken görevini yapmak 
veya yapmamak için para alıyorsa bunun adı rüşvettir. Devletin İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu her 
ay bir siyasetçiye 10 bin dolar para ödeniyor dedi. Erdoğan ne dedi? Tık çıkmadı tık. Hala rüşveti savuna-
na oy vermeye devam edecek miyiz?” diye konuşmuştu.191 

RTÜK ile İlgili Gelişmeler 
1 Haziran 2021 
● RTÜK üyesi İlhan Taşcı, 21 Temmuz’da görev süresi sona erecek olan birisi AKP ve ikisi MHP 

kontenjanından seçilmiş üyeler yerine RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in TBMM’deki seçim süresini baş-
latmadığını öne sürdü. Taşcı, “Kanun gereği, Şahin tarafından TBMM Başkanlığı’na en geç 21 Mayıs 
tarihine kadar bir yazı yazılması gerekiyordu” bilgisini verdi.192 AKP kontenjanından üye İlhan Yerlikaya 
ve MHP kontenjanından üyeler Esat Çıplak ile Arif Fırtına yerine RTÜK’e bir AKP, bir MHP ve bir İyi 
Parti kontenjanından TBMM Genel Kurulu’nda yeni üç üye seçimi yapılması beklendiği ifade edildi.193 

2 Haziran 2021 
● RTÜK, Halk TV, KRT TV Fox TV’ye yayın ilkelerini ihlal ettikleri gerekçesiyle reklam gelirleri-

nin yüzde ikisi kadar idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Halk TV’de 26 Mayıs’ta “Şirin Payzın 
ile Sözüm Var” programında, “insan orununa ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı ola-
maz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde 
ifadeler içeremeyeceği” ilkesinin ihlal edildiği öne sürüldü. Yayında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Rize’de 

                                                
184 https://twitter.com/KampusCadilari/status/1409871891834232836 
185 https://www.birgun.net/haber/ankara-daki-onur-yuruyusu-ne-polis-mudahalesi-tepki-gosteren-yurttaslar-da-gozaltina-alindi-350103 
186 http://jinnews30.xyz/TUM-HABERLER/content/view/167250 
187 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/eskisehirde-onur-yuruyusune-katilmak-isteyen-20-kisi-gozaltina-alindi-1848751 
188 https://bianet.org/bianet/lgbti/246567-eskisehir-onur-yuruyusu-nde-gozaltina-alinanlar-serbest 
189 https://www.aa.com.tr/tr/politika/cumhurbaskani-erdogandan-kilicdarogluna-500-bin-liralik-tazminat-davasi/2290371 
190 https://www.cnnturk.com/turkiye/son-dakika-haberi-cumhurbaskani-erdogandan-kilicdarogluna-tazminat-davasi 
191 https://t24.com.tr/haber/kilicdaroglu-ndan-kco-ve-ucretsiz-izin-ayligi-uygulamasi-uzatilsin-cagrisi,962453 
192 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/secim-oyunu-ilhan-tasci-rtuk-tarihinde-ilk-deyip-tepki-gosterdi-1840961 
193 https://odatv4.com/rtukte-secim-oyunu-01062139.html 
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provokasyon girişimi ile karşı karşıya kalan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yönelik “Daha dur 
bakalım, bunlar iyi günler” sözleri değerlendirilmişti. Üst Kurul, KRT TV’de 22 Nisan’da yayınlanan “Söz 
Meclisi” programında, Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu’nun değerlendirmeleriyle, “İnsan onu-
runa ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamayacağı, kişi ya da kuruluşları eleştiri 
sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremeyeceği” ve “toplumun 
milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamayacağı” ilkelerinin 
ihlali edildiğini bildirdi. Fox TV’de 24 Mart’ta yayınlanan “Masumiyet” dizisindeki kadına şiddet görüntü-
lerine ilişkin “Toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını 
istismar eden programlar içeremeyeceği” ilkesinin ihlal edildiği bildirildi.194 

● RTÜK, ETV Kayseri’nin yayın lisansı başvurusunu onayladı. Rey TV Yayın A.Ş. bünye-sinde 
faaliyetlerini sürdüren ETV Kayseri, gazeteciler Yüksel Yıkılmaz ve Ferhat Yağmur ortaklığında kurul-
du.195 

9 Haziran 2021 
● Ankara 15. İdare Mahkemesi, Sözcü grubuna ait SRT Sivas kanalı logosuyla ilgili SZC şeklinde 

değişiklik yapılmasıyla ilgili RTÜK’ün başvuruyu reddetme kararını iptal etti. Kararda, “Türk Marka ve 
Patent Kurumu’na davacı tarafından yapılan itirazın kabul edilerek markanın tescil edilmesine karar veril-
diği görüldüğünden, söz konusu RTÜK kararının dayanaksız kaldığı sonucuna varılmıştır” denildi. Sözcü 
TV, 21 Şubat 2020’de uydudan ulusal yayın yapan SRT kanalını, sahibi olan Mega Ajans Reklamcılık 
Ticaret Şirketi’nden satın almıştı. Sözcü grubu, logoyu SZC olarak değiştirmek için 27 Şubat 2020’de 
RTÜK’e başvurmuştu. Üst Kurul, önce bazı belgelerin eksik olduğu gerekçesiyle Sözcü TV’ye bu eksikleri 
tamamlamasını istedi. Sözcü TV, 16 Mart 2020’de eksik belgeleri tamamlamasına rağmen RTÜK başvuru-
yu aylarca gündemine almadığı gibi cevapsız bıraktı.196 

15 Haziran 2021 
● RTÜK’te boşalacak üç üyelik için TBMM Başkanlığı’nın İyi Parti’ye kontenjan öngörmediği or-

taya çıktı. RTÜK’teki görev süreleri dolduğu için boşalan bir AKP ve iki MHP üye yerine, iki AKP ve bir 
MHP kontenjanından üye seçimi yapılacağı ifade edildi. İyi Parti, TBMM Başkanlığı’nın RTÜK’teki üye 
dağılımı hesabına “milli iradeye saygısızlık” tepkisi gösterdi.197  

18 Haziran 2021 
● TBMM Başkanlığı, İyi Parti’ye üye kontenjanı verilmediği yönündeki haberler üzerine198 

“TBMM’de bulunan her bir siyasi parti grubunun kendi milletvekili sayısı ile TBMM'de grubu bulunan 
siyasi partilere mensup milletvekillerinin toplam sayısı hesaplamaya esas alınmaktadır. RTÜK’te boşalan 
üyeliklerin siyasi parti gruplarına dağılımında kullanılan bu hesaplama yöntemi, TBMM Başkanlık Diva-
nında, araştırma komisyonları ile ihtisas komisyonlarında siyasi parti gruplarına düşen üye sayısının belir-
lenmesinde kullanılan yöntem ile aynı olup, sadece RTÜK üyeliği seçimlerinde kullanılan bir yöntem de-
ğildir…RTÜK üyeliği seçimlerinde siyasi parti gruplarına düşen kontenjanlar, parti gruplarının 
TBMM’deki üye sayıları oranına göre belirlenmektedir. Dolayısıyla bugün için TBMM’de bulunan beş 
siyasi parti grubuna mensup toplam 563 milletvekili arasındaki oranlara göre RTÜK’teki üye dağılımı 
belirlenmiştir. Bağımsız olan veya bir siyasi parti grubuna mensup bulunmayan milletvekillerine RTÜK 
üyeliği seçimlerinde kontenjan ayrılabilmesi için kanunda buna yönelik özel bir hüküm bulunması gerek-
tiği ve bu konuda özel bir kanun hükmü bulunmadığı için, siyasi parti gruplarının üye sayısı oranının tes-
pitinde bağımsız veya siyasi parti gruplarına mensup olmayan milletvekillerinin sayısı dikkate alınama-
maktadır” açıklaması199 yaptı.200 

● RTÜK üye seçimiyle ilgili MHP’nin, bir üye kontenjanı için birinci sırada MHP Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli'nin basın danışmanı Deniz Güçer ve ikinci sırada Türkgün Gazetesi Ankara Temsilcisi 

                                                
194 https://ankahaber.net/haber/detay/rtukten_krt_tv_ve_halk_tvye_ceza_4094 
195 https://www.haberturk.com/kayseri-haberleri/87726280-etvkayseri-rtuk-lisansini-aldi 
196 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/mahkeme-sozcu-tvyi-hakli-buldu-rtuk-kararini-iptal-etti-
6476459/#:~:text=Mahkeme%2C%20S%C3%B6zc%C3%BC%20grubuna%20ait%20%E2%80%9CSRT,reddeden%20RT%C3%9CK%20karar%C4%B1n%C4%B1
%20iptal%20etti.&text=S%C3%B6zc%C3%BC%20TV%2C%2021%20%C5%9Eubat%202020,Ticaret%20%C5%9Eirketi'nden%20sat%C4%B1n%20ald%C4%B1. 
197 https://www.gazeteduvar.com.tr/rtuke-ak-parti-ve-mhpden-3-uye-secilecek-iyi-partiden-itiraz-var-haber-1525475 
198 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/tbmm-baskanligi-rtukte-uyelik-kontenjani-hesaplamasina-dair-cikan-haberleri-yalanladi-41835075 
199 https://haber.sol.org.tr/haber/rtuk-uyelik-secimleri-meclis-baskani-yasal-hesaplamaya-aykiri-hareket-ediyor-307379 
200 https://meclishaber.tbmm.gov.tr/develop/owa/haber_portal.aciklama?p1=151629 
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Kadir Yıldız’ı aday göstereceği yazıldı. AKP’nin ise kendisine ayrılan iki üye kontenjanından birisi için 
“Cumhur  İttifakı” nedeniyle MHP’ye yakınlığı ile tanınan Türkgün Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmeni 
Orhan Karataş’ı aday gösterdiği belirtildi. Böylece MHP’nin fiilen yine iki üyesi olacağı ifade edildi.201 

● RTÜK, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki BEL-PA A.Ş’nin, Halk TV’ye 30.000 lira ye-
mek ödemesi yaptığı ilişkin iddialar sonucunda kanal hakkında inceleme başlattı.202  BEL-PA A.Ş. eski 
muhasebe müdürü İlhan Göksu, “İşlerden uzak tutulmaya çalışılsak da şahit olduğumuz olaylar oldu. Halk 
TV’den BEL-PA’ya 30.000 liralık fatura gönderilmişti. Fatura üzerinde sadece ‘cinsi’ bölümüne ‘hizmet 
bedeli’ ibaresi yazılı idi. Halk TV’nin muhasebesini aradım ve faturanın aslında ‘yemek faturası’ olduğunu 
öğrendim.203 Tabii ki Halk TV’nin muhasebesi bu bilgiyi benimle paylaşırken ‘Nasıl olsa bizim belediye-
nin muhasebesi’ rahatlığı içindeydi. BEL-PA yönetimi ise Halk TV’nin kestiği 30.000 liralık faturadaki 
‘hizmet bedeli’ ibaresini bana ‘reklam bedeli’ olarak açıkladı ve ödeme yapmamı istedi. Oysaki şirketin 
böyle bir reklam gideri yoktu. Ödeme yapmak zorunda kaldık” iddiasını ortaya attı.204 

● RTÜK üyelikleri için AKP ve MHP, kendilerine düşen üyelikler için belirlediği “iki katı” kuralı-
na uygun isimleri TBMM Başkanlığı’na bildirdi. AKP, eski milletvekili Mehmet Daniş, RTÜK’te araştır-
macı görevindeki Mete Hacıarifoğlu, BengüTürk TV Sunucusu Alptekin Deniz İyigün ile Türkgün Gaze-
tesi Genel Yayın Yönetmeni Orhan Karataş'ı aday gösterdi. MHP ise Bahçeli'nin Basın Başdanışmanı 
Deniz Güçer ile MHP TBMM Grubu Danışmanı Mustafa Yiğit’in adaylığını bildirdi.205 Bu kadar tekrarar 
gerek varmı ?.Asağıda seçilenleri yazıyoruz. Yukarıda adayları bildiriyoruz 

29 Haziran 2021 
● TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylamada, RTÜK üyeliğine, AKP kontenjanından Mehmet 

Daniş ve Orhan Karataş ile MHP kontenjanından Deniz Güçer seçildi. AKP, Mehmet Daniş, Mete Hacı-
arifoğlu, Alptekin Deniz İyigün ve Orhan Karataş’ı, MHP ise Deniz Güçer ile Mustafa Yiğit’i aday gös-
termişti. Gizli oylamada, AKP kontenjanından Daniş 251, Hacıarifoğlu iki, Karataş 251, İyigün sıfır oy ve 
MHP kontenjanından Güçer 243, Yiğit beş oy aldı.206 

İfade ve Basın Özgürlüğüne Yönelik Yurtiçi ve Yurtdışından Gelen Tepkiler 
1 Haziran 2021 
● Gazetecilikte Kadın Koalisyonu’nun (CFWIJ) 2021 Mayıs ayı basın özgürlüğü raporuna göre, 

dünya genelinde kadın gazetecilere yönelik en çok gözaltı müdahalesi uygulandı ve bu noktada üç ülke ise 
Belarus, Filistin ve Türkiye başı çekti.207 Türkiye’de Mayıs’ta toplam beş kadın gazeteci sahada haber 
takibindeyken fiziksel saldırıya uğradı. Çoğu kitlesel hareketlerde Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yayın-
ladığı genelge gerekçe gösterilerek polis tarafından şiddete uğradı ve haber takibi engellendi. Raporda 
İsrail-Filistin çatışması sırasında Şalom yazarı Karel Valansi’nin Türk hükümeti yanlısı basın kuruluşla-
rınca hedef gösterildiği de belirtildi.208 

● Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kamuoyuna duyurduğu İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle yürürlüğe 
koyulan saat 24.00 sonrasında müzik yasağı uygulamasına karşı sanatçılar tepki gösterdi. Mor ve Ötesi 
solisti Harun Tekin, “Müzikten, sahneden, sanattan korkmak korkanlar açısından makul gibi görünse de 
beyhude bir tavır. Keyfi yasaklar aşının yerine geçemez. Bu ülkenin birbirinden değerli müzisyenlerinin, 
müzik emekçilerinin, sahne sanatçılarının maruz bırakıldıkları şey rasyonel değil ideolojiktir” dedi. Redd 
grubu, “Sanatçı, müzisyen, sanat ve eğlence sektörü emekçileri ve dinleyiciler olarak konuşmaktan bir 
adım öteye geçmemiz gerekiyor. Hayatı sadece kendi yaşam biçimlerinden menkul sanan siyasi iktidar 
için adeta halk sağlığı sorunuyuz. Dert edip geceleri uyuyamaması gereken Kültür Bakanı için bir turist 
kadar değerimiz yok? Arkadaşlarımız yaşamlarına son veriyor, yazmak ölümleri engellemiyor sevgili 
arkadaşlar. İhmal değil politiktir. Sanat, müzik, eğlence sektörü mevcut iktidar için ancak kendi amaçları 
için araçsallaştırabilecekleri ölçüde önemlidir. Dayanışma ile, tüm sanat ve eğlence emekçileri yan yana 

                                                
201 https://www.gazeteduvar.com.tr/rtuke-uye-seciminde-cumhur-ittifaki-haber-1525919 
202 https://www.sabah.com.tr/gundem/2021/06/18/son-dakika-rtuk-halk-tv-hakkinda-inceleme-baslatiyor 
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durmalı, sözle değil eylemlilikle bu durumu kader olmaktan öteye taşımalıyız” açıklaması yaptı. Şarkıcı 
Ceylan Ertem kademeli normalleşmeye “#yuhyuh” etiketini kullanarak, “Aşılanmak istiyorum, işime geri 
dönmek istiyorum” dedi.209 

4 Haziran 2021 
● Dicle Fırat Gazeteciler Derneği’nin (DFG) 2021 Mayıs ayı gazetecilere yönelik hak ihlali rapo-

runa göre, bir gazeteci gözaltına alındı, bir gazetecinin evine operasyon düzenlendi, bir gazeteci saldırıya 
uğradı.210 Rapora göre, bir gazeteciye dava açıldı ve bir gazeteciye de hapis cezası verildi. Ayrıca 18 gaze-
teci 14 dosyadan yargılandı. Mayıs ayı itibariyle 70 tutuklu gazeteci olduğu belirtildi.211 

● İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, “ RTÜK, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın partimizin 
Genel Başkan’ı Akşener’e yönelik ‘Daha dur, bunlar iyi günler’ sözlerinin, o tehdit ve şantaj kokan sözle-
rinin, kadına şiddet anlamına gelmediği gerekçesiyle Şirin Payzın’ın eleştirilerinden dolayı Halk TV’ye 
yüzde iki idari para cezası verdi. Karar oy çokluğuyla alındı. Totaliter rejim dedikleri işte budur. Tek 
adam rejimi de budur… Zulmedenin hükümdar olduğu rejim budur. AKP iktidarına ve yöneticilerine ses-
leniyorum. Siz iflah olmazsınız. Zulmünüz sonunuzu getirecek, ilk seçimde tepetaklak gideceksiniz” de-
di.212 

9 Haziran 2021 
● Gazeteciler Cemiyeti, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 27 Nisan tarihli polislerce görev yapılır-

ken ses ve görüntü alınamayacağı yönündeki genelgeye karşı Danıştay’a iptal ve yürütmenin durdurulması 
talebiyle dava açtı. Gazeteciler Cemiyeti213, “Meslektaşlarımızın eylemlerde ses ve görüntü almasını en-
gelleyen Emniyet genelgesine karşı Danıştay’da dava açtık. Polisin görevi sırasında ‘özel hayat’ gerekçesi 
kabul edilemez. Genelge, basının çalışma hürriyetine ve basın özgürlüğüne açıkça aykırıdır, iptal edilme-
lidir” açıklaması yaptı.214 

11 Haziran 2021 
● Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 301’inci maddesinin değiş-

tirilmesi ve ifade özgürlüğünü korumak için hem TCK hem de Terörle Mücadele Kanunu’nda değişiklik-
ler yapılması gerektiği çağrısında bulundu. Komite, Türkiye’den ifade özgürlüğünün suç teşkil etmediğini 
açıkça ortaya koymak için ilgili mevzuatı AİHM’in içtihatlarıyla uyumlu kılacak şekilde “ivedilikle” de-
ğiştirmesini istedi. Komite, Türkiye’den söz konusu suçlarla ilgili son beş yılda başlatılmış kovuşturma ve 
mahkumiyetlerin toplam sayısının iletilmesi ve kovuşturulan, mahkum edilen ve gözaltına alınan gazeteci-
lerin sayısını gösteren ayrıntılı istatistiki bilgilerin ve iddiaların kendilerine sağlanması yönünde talepte 
bulundu. Komite, AİHM’in kararlarının uygulanmasına ilişkin bir sonraki değerlendirmesini Mart 2022 
toplantısında gerçekleştirecek.215 

● ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu, “Avrupa ve Avrasya’da LGBTQ Bireylerin Hak-
larını Koruma Mücadelesini Anlama” oturumunda, Türkiye’de LGBTQ bireylere yönelik hak ihlallerinde 
Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki iktidar döneminde artış görüldüğünü öne sürdü. Nevada eyaleti 
Demokrat milletvekili Dina Titus, “Bir önceki yüzyılda, Türkiye LGBTQ hakları standartlarını koruyan, 
bu kişileri komşu ülkelerinden de koruyan bir ülke olarak görülüyordu. Ancak Erdoğan’ın liderliğinde, 
son 10 yılda, bu kişilerin hakları çok daha fazla bastırıldı” dedi. Oturumdaki uzmanlardan ILGA-Europe 
Kuruluşu Program Direktörü Björn van Roozendaal, “Maalesef, Türkiye de son dönemlerde birçok konu-
da Putin’in taktiğini izliyor. Ancak Erdoğan şu an siyasi alanını korumaya çalışırken Batı değerlerini des-
tekleyen söylemler kullanıyor. Bu yüzden, LGBTQ haklarının da bu değerlerle, yani ifade özgürlüğü, 
demokrasi ve çoğulculuğun savunulmasıyla ilgili olduğunu gündeme getirmek gerekiyor” diye konuştu.216 

16 Haziran 2021 

                                                
209 https://www.evrensel.net/haber/434279/sanatcilardan-konsersiz-normallesme-kararlarina-tepki-yagdi 
210 https://diclefiratgazeteciler.org/raporlar/2021-yili-mayis-ayigazetecilere-yonelik-hak-ihlalleri-raporu 
211 https://artigercek.com/haberler/gazeteci-herhangi-bir-yerden-icazet-almak-zorunda-degildir 
212 https://t24.com.tr/haber/iyi-parti-den-iktidara-rtuk-tepkisi-tek-adam-rejimi-budur-siz-iflah-olmazsiniz-bu-zulmunuz-sonunuzu-getirecek,956857 
213https://twitter.com/Cemiyet1946/status/1402626612730998789?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1402626612730998789%7Ctw
gr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.evrensel.net%2Fhaber%2F435063%2Fgazeteciler-cemiyeti-emniyetin-sansur-genelgesine-karsi-
danistayda-dava-acti 
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215 https://tr.euronews.com/2021/06/11/avrupa-konseyi-bakanlar-komitesi-nden-turkiye-ye-ifade-ozgurlugu-cagr-s 
216 https://www.amerikaninsesi.com/a/abd-erdogan-lgbtq-hak-ihlal-artti-temsilciler-meclisi/5925645.html 
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● TBMM Adalet Komisyonu üyesi ve CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül’ün Şubat - Mayıs 
dönemi “Adalet Raporu”na göre; dört ayda en az 131 toplantı ve gösteriye kolluk kuvvetlerince müdahale 
edildi, 804 gün boyunca her türlü eylem ve gösteri yasaklandı. Cezaevlerinde bin 276 kişi hak ihlaline 
uğradı. Altı bin 322 kişi gözaltına alındı. Bu dönemde 349 habere erişim engeli getirildi.217  

● Aralarında Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Avrupa Ga-
zeteciler Federasyonu’nun (EFJ) bulunduğu 17 uluslararası basın ve ifade özgürlüğü örgütü, Adalet Baka-
nı Abdulhamit Gül ve siyasi parti liderlerine 1993 ve 1996’da öldürülen gazeteciler Uğur Mumcu ve Kutlu 
Adalı’nın faili meçhul cinayetleriyle ilgili gündemdeki iddiaların araştırılması amacıyla çağrıda bulun-
du.218 Çağrı mektubunda, organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’in Hürriyet’in eski sahibi Aydın 
Doğan’ı korkutma girişimi olarak Eylül 2015’te Hürriyet binasına yapılan saldırıları itiraf etmesine de 
dikkat çekildi. Adalet Bakanlığı’na ithafen gönderilen mektupta, iki gazetecinin cinayetine ve Hürriyet 
gazetesi saldırılarına yönelik tüm sorumlularının bulunması talebinde bulunuldu. Mektupta, Articolo 21, 
Civic Space Studies Association, Committee, Protect Journalists (CPJ), Danish PEN, English PEN, Euro-
pean Centre for Press and Media Freedom (ECPMF), European Federation of Journalists (EFJ), German 
PEN, IFEX, International Observatory of Human Rights (IOHR), International Press Institute (IPI), OBC 
Transeuropa (OBCT), PEN Canada, PEN International, PEN Norway, Platform for Independent Journa-
lism (P24), South East Europe Media Organisation (SEEMO), Swedish PEN, WAN-IFRA kuruluşlarının 
imzaları yer alıyor.219 

17 Haziran 2021 
● Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Anayasa Mahkemesi’nin, Cumhurbaşkanlığı İleti-

şim Başkanlığı’nın kişisel verilerle ilgili “gerekli gördüğü tüm bilgileri kamu kurum ve kuruluşlarından 
isteme hakkı” olduğuna olur vermesiyle “fişleme uygulamasının hortlayacağı” uyarısında bulundu. Tüm 
halkın en temel kişisel verilerinin korumasız kalabileceğini belirten Bilgin, AYM Başkanı Zühtü Arslan 
ve muhalefet şerhi koyan diğer dört üyenin itirazlarına katıldığını vurgulayarak, “Kanunla düzenlenmesi 
gereken bir alanda, kararname ile düzenleme yapılması hem demokrasi kavramına hem de yürürlükteki 
Anayasaya aykırı bir durumdur” dedi. CHP’nin iptalini istediği söz konusu hükme ilişkin başvurusunu 
AYM oy çokluğu kararıyla reddetmişti.220 

21 Haziran 2021 
● ÇGD Rize Şubesi ve Samsun Gazeteciler Cemiyeti, Yeniçağ Samsun muhabiri İbrahim Ak-

kuş’un yaptığı haberler nedeniyle darp edilmesine tepki gösterdi. Samsun Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 
Mehmet Yazıcı, “Bu saldırının kamuya ait bir belediye binası içinde yapılması ayrıca düşündürücüdür. 
Olayın faillerinin serbest bırakılması, yani cezasızlık hali bundan sonra gazetecilere yapılacak saldırıları 
teşvik etmek, onaylamak anlamına gelir. Saldırganların tutuklanarak hakkettikleri cezanın verilmesini 
bekliyoruz” dedi.221 ÇGD Rize Şube Başkanı Gençağa Karafazlı, “Gazeteci arkadaşımızın görevini yerine 
getirmek isterken saldırıya uğraması, bugüne kadar saldırıya uğrayan gazetecilere yönelik cezai işlemlerin 
yapılmaması ayrıca siyasal iktidarın muhalif seslere yönelik saldırılara karşı sessiz kalarak saldırıları adeta 
onaylıyor görüntüsü vermesi bu ve benzeri saldırıların gerçeği arayan gazetecilerin hedef olarak gösteril-
mesine neden olmaktadır” diye konuştu.222 

22 Haziran 2021 
● SOL Genç, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu’yu protesto eden öğrencilerin kredi ve 

burslarının kesilmesi üzerine “Öğrenim kredilerinin ve burslarının kesilme kararı derhal iptal edilsin” 
açıklaması yaptı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencisi Burkay Avcı da, “Mimar Sinan’da 
öğrenciyim ve bizim okulumuza da kayyum rektör atanmıştı. Boğaziçi’ne atanmasından da rahatsız oldum 
ve eylemlere katıldım. Bu sebepten dolayı devletin geri alacağı kredim kesildi. Bugün de üniversiteleri 

                                                
217 https://t24.com.tr/haber/chp-den-adalet-raporu-804-gun-eylem-yasagi-6-bin-322-gozalti-761-is-cinayeti-349-habere-erisim-engeli,959513 
218 https://freeturkeyjournalists.ipi.media/wp-content/uploads/2021/06/ENG-Letters_merged.pdf 
219 https://freeturkeyjournalists.ipi.media/tr/uluslararasi-hak-gruplaridan-mumcu-ve-adali-cinayetlerinin-arastirilmasi-icin-turkiyeye-ortak-cagri/ 
220https://ankahaber.net/haber/detay/aymnin_iletisim_baskanliginin_kisisel_verilere_erisim_yetkisini_onaylamasina_tepki_fisleme_uygulamasi_hortlar_43445#.YMr9
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221 https://www.yurtgazetesi.com.tr/guncel/samsunda-haber-yapti-diye-gazeteciye-saldirdilar-h184344.html 
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savunmaya devam edeceğiz. Kredimizi kesseler de kayyım rektörlere karşı mücadele edeceğiz. Demokra-
siyi savunduğumuz için AKP bizi cezalandırmaya çalışıyor. Ama biz buna izin vermeyeceğiz” dedi.223 

● Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, İHA muhabiri Mustafa Uslu’nun, İyi Par-
ti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın çiftliğindeki yıkım çalışmalarını takip ederken saldırıya uğramasını 
kınadı. TGC, “Saldırganların hak ettikleri şekilde cezalandırılmalarını istiyoruz. Gazetecilerin sürekli he-
def gösterildiği ve son örnekte olduğu gibi şiddete uğradığı bir ortamda toplumsal barışın da sağlanama-
yacağını bir kez daha kamuoyu ile paylaşıyoruz” tepkisini gösterdi. Türkkan ise, olayla ilgili sosyal medya 
hesabından açıklama yaptı ve “Basın özgürlüğünün ve emekçilerinin her daim yanında olmuş bir siyasetçi 
olarak, bu çirkin olayın takipçisi olacağım” dedi.224 

23 Haziran 2021 
● Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türk-

kan’ın çiftliğindeki yıkım çalışmalarını takip ederken saldırıya uğrayan İHA muhabiri Mustafa Uslu’ya 
geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Altun, “Siz orada mesleğinizi yapıyorsunuz. Bir gazeteci olarak orada 
bulunuyorsunuz. Dünyanın neresinde olursa olsun bu bir haber. Orada kaçak bir yapı yıkılıyor, bilinen bir 
kişinin yapısı. Bunu sizin haber yapmanızdan daha doğal bir şey daha olamaz. Ağzından basın özgürlüğü-
nü, vatandaşın haber alma özgürlüğünü düşürmeyenler, şimdi seslerini çıkarmıyorlar. Burada resmen suç-
larını bastırmak için kötülük yapmış durumdalar. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Biz bunun peşini bı-
rakmayacağız” dedi.225 

● Gazeteciler Cemiyeti, TGS, ÇGD ve Basın Konseyi’nin aralarında bulunduğu Medya Dayanış-
ma Grubu, organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’in gazeteciler Uğur Mumcu ve Kutlu Adalı’nın 
öldürülmeleri ve medyadaki usulsüzlük iddialarına yönelik savcılık soruşturması açılması ve TBMM’de 
araştırma yapılması çağrısında bulundu. Ortak açıklamada, “Mafya, siyaset ve iş adamı kirlenmesine gaze-
teci kisvesindeki kişilerin de katıldığı ortaya döküldü. Siyasetle, iş insanlarıyla ve kanundışı kişilerle içli 
dışlı ilişkiler, pahalı hediyeler-tatiller, gazeteci maaşıyla edinilemeyecek yaşam tarzları, mal varlıkları 
ortaya çıktı. Bunlardan daha da kötü olarak, gazetecilik mesleğini maske olarak kullananların rüşvete ara-
cılığa karıştığı, nüfuz ticareti yaptığı, yargıyı etkilemeye çalıştığı, yasa dışı ilişkileri iş edindiği ortaya 
saçıldı. Basın tarihimizin hiçbir döneminde bu düzeyde çürümüşlük ve pespayelik görülmemiştir” denil-
di.226 

24 Haziran 2021 
● Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın basın kartı yönetmeliğindeki değişiklik üzerine mes-

lek örgütleri tepki gösterdi. TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, İletişim Başkanlığı’nın, gazeteciler ile 
kart arasındaki mesafeyi açtığını, ulaşılmaz noktaya getirdiğini söyledi. Durmuş, “Düzenlemeye göre kartı 
almak için açtığınız davayı kazanmanız da yeterli olmayacak. Temiz bir adli sicil kaydı götürmeniz gere-
kecek. İletişim Başkanlığı, Danıştay yürütmeyi durdurma kararının arkasından dolanmış ve böylece mev-
cut siyasi iktidar yüksek yargı organı kararlarını yok sayan düzenlemelerine bir yenisini eklemiştir” dedi. 
Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Yusuf Kanlı da, “Yıpranma payı da basın kartına bağlanmamalı. 
Biz basın örgütleri kararın Anayasa Mahkemesi’ne gitmesi için konuyu muhalefete götürdük. Türkiye’de 
çok sayıda gazetecinin Basın Kartı yok. Bu da ayrı bir utançtır. Her önüne gelene basın kartı veriliyor bir 
tek gazeteciye verilmiyor. Biz 11 basın örgütü bir araya gelip bir metin taslak hazırlıyoruz. Siyasi iktidar 
belki bu metni dikkate almayacak ama biz yine de sözümüzü söyleyeceğiz” dedi. TGC Genel Sekreteri 
Sibel Güneş, “Bağımsız medya kuruluşlarındaki gazeteciler üzerinde baskıyı artırmak için bu maddeyle 
hukuksuz bir uygulama devreye girecektir. Basın Kartı gazetecilik mesleğinin ruhsatı değildir. Basın Kartı 
gazetecilerin denetlenmesi amacıyla kullanılamaz” dedi227 

● ÇGD ile DİSK Basın-İş Sendikası, İletişim Başkanlığı’nın, Basın Kartı Yönetmeliği’ne ilişkin 
Danıştay’ın verdiği yürütmeyi durdurma kararını uygulamak yerine benzeri düzenlemeler içeren yeni yö-
netmelik yayınlaması üzerine yeniden yürütmeyi durdurma ve iptal istemiyle dava açtı. Yeni yönetmelik-
teki sekiz madde için yürütmesinin durdurulması talep edildi. Dilekçede, “Yapılan yeni düzenlemelerde 
                                                
223 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/kayyim-rektoru-protesto-eden-ogrencilerin-kredileri-kesildi-1846570 
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yargının tespit ettiği hukuki endişelerin bir kısmı dikkate alınmamış, yargı kararına uyulmamış, bilakis 
direnilerek, benzer düzenlemeler getirilmiştir. İdarenin bir ‘şekli uygulama’ya gittiği dahi söylenemez. 
Danıştay kararının biçimsel olarak uygulanmasının dahi söz konusu olmadığı, aynı düzenlemelerin yeni-
den yürürlüğe konulması ile Anayasa’nın 2, 36,138; İdari Yargılama Usulü Kanunu (İYUK) 28 maddele-
rine aykırı şekilde davranıldığı açıktır” denildi. Dilekçede, “Yönetmelikte kullanılan ‘içerik’ terimi, gaze-
tecinin oluşturduğu ‘her türlü bilgi ve veri’yi kapsayacağından, bu düzenlemedeki tedbirin son derece 
oransız ve ölçüsüz olduğunun kabulü ve iptali gerekmektedir” görüşü yer aldı.228 

● Uluslararası basın meslek örgütleri ve insan hakları örgütlerinden oluşan 16 hak örgütü, Avrupa 
Konseyi’nin, Türkiye’de insan hakları ve ifade özgürlüğündeki gerilemeye son verilmesi için talepte bu-
lunması için AB liderlerine ortak mektup gönderdi. Mektupta, Avrupa Konseyi’ne, “Türk hükümetine 
açıkça tüm düşünce mahkumlarını serbest bırakması, seçilmiş yetkililerin, avukatların ve gazetecilerin 
gözaltına alınması uygulamasına son vermesi, yargı üzerindeki siyasi nüfuzu durdurması ve AİHM’in 
kararlarını derhal uygulaması çağrısında bulunulması gerekiyor” çağrısında bulunuldu. Açıklamada ise, 
“Türkiye, AİHM’in insan hakları savunucusu Osman Kavala ve Kürt Siyasetçi Selahattin Demirtaş’ı ser-
best bırakma çağrılarını uygulamayı açıkça reddediyor. HDP’ye yönelik onlarca siyasetçinin siyasi ko-
nuşmaları ve tweetleri nedeniyle yargılandığı dava üzerine açılan bir kapatma davası, ceza adalet sistemi-
nin seçilmiş Meclis muhalefetine karşı nasıl bir sopa olarak kullanıldığını gösteriyor. İzmir’de HDP bina-
sına silahlı bir kişinin saldırması endişelendiriyor” denildi.229 

26 Haziran 2021 
● Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI),230 basın açıklaması yaptığı için Haziran ayında yaklaşık iki yıl 

hapis cezasına mahkum edilen gazeteci Ozan Kaplanoğlu hakkındaki suçlamaları düşürmesi için Türk 
yetkililere çağrıda bulundu. IPI Türkiye Program Koordinatörü Renan Akyavaş, “Gazetecilik faaliyetinde 
bulunan gazetecilerin hapis cezasına çarptırılması, gazeteciliğin kendisini hedef almaktan başka bir şey 
değildir. Türkiye’deki yerel gazeteciler, haklarını savunmak için yasal kaynaklara sahip olmadıkları için 
yetkililerin gözdağı vermesine karşı özellikle savunmasızdır. Basın özgürlüğünün korunması için Kapla-
noğlu’nun cezası temyizde bozulmalıdır” dedi.231 

● TGS, RSF, Disk Basın-İş Sendikası’nın aralarında bulunduğu basın meslek örgütleri, İstanbul’da 
Onur Haftası Yürüyüşünü takibi sırasında AFP foto muhabiri Bülent Kılıç’ın polis şiddetiyle gözaltına 
alınmak istenmesine tepki gösterdi. TGS, “Taksim’deki #onurhaftası yürüyüşünü takip eden AFP Muhabi-
ri Bülent Kılıç boğazına basılıp nefessiz bırakılarak gözaltına alındı. Üyemizin derhal serbest bırakılması-
nı ve sorumlu polisler hakkında işlem yapılmasını talep ediyoruz” açıklaması yaptı.232 RSF Türkiye Tem-
silcisi Erol Önderoğlu, “Kılıç’ın boğazına basılıp nefessiz bırakılarak gözaltına alınmasını kınıyoruz. Kı-
lıç’ın derhal serbest bırakılmasını ve sorumlulara işlem yapılmasını istiyoruz” dedi. DİSK Basın-İş Sendi-
kası’nın açıklamasında, “Taksim’de ters kelepçe yapılarak gözaltına alınan AFP muhabiri Bülent Kılıç 
derhal serbest bırakılsın. Bu yıl da Onur Yürüyüşü engellemeye çalışılıyor. Hâlâ süren müdahalede gaze-
teciler darp ediliyor, görüntü almaları engelleniyor” denildi. Avukat Zelal Pelin Doğan ise, Kılıç’ın serbest 
bırakıldığını, resmi bir gözaltı yapılmadığını ama müvekkilinin hukuka aykırı bir şekilde tutulduğunu dile 
getirerek “Eylem sırasında Kılıç’a ters kelepçe uygulandı. Sırtına çıkılarak kendisine kamerayla vuruldu. 
Şikayetçi oluyoruz” dedi.233 

27 Haziran 2021 
● AFP foto muhabiri Bülent Kılıç, yaşadığı olaya ilişkin “Canıma kastedilmeye çalışıldı, nefesim 

kesilmek istendi, bana bunu yapandan, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları, her ne ise, bu dünyada 
hangi mahkemeyse hesap soracağım, yaşadığım sürece bunun mahkemede hesabı verilecek. Ulu Divan’a 
kalmayacak. #NefesAlamıyorum #Pride2021” mesajını paylaştı.234 Kılıç, “Metin Göktepe’yi Eyüp spor 
salonunda öldüren kötülük bugün boynuma bastırıp beni nefessiz bırakmak istedi ama başaramadılar. Sağ 

                                                
228 https://www.evrensel.net/haber/436306/degistirilen-basin-karti-yonetmeligi-tekrar-davalik-oldu 
229 https://www.evrensel.net/haber/436347/uluslararasi-16-basin-ve-insan-haklari-orgutunden-avrupa-konseyine-turkiye-cagrisi 
230 https://freeturkeyjournalists.ipi.media/tr/ipi-gazeteci-ozan-kaplanogluna-yonelik-suclamalar-dusurulmeli/ 
231 https://www.evrensel.net/haber/436502/ipi-gazeteci-ozan-kaplanogluna-yonelik-suclamalar-dusurulmeli 
232 https://twitter.com/TGS_org_tr/status/1408770640312737794 
233 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-57624748 
234 https://twitter.com/Kilicbil/status/1408898398309257217 
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olsun halk gazetecisine sahip çıktı. Tüm dostlar seferber oldu. Kolay değil öyle. Daha işimiz var”235 dedi.  
Kılıç, ayrıca “Orada bir gazeteci öldürülmeye çalışıldı. Orada o insanlar tepki vermese, yandaki  karanlık 
İmam Adnan Sokak’ta olsaydım benim oradan cesedim çıkardı” ifadesini kullandı.236 

● CHP, Beyoğlu’nda yaşanan polis şiddetine ilişkin “Türkiye bu zorbalığı hak etmiyor. Kendi ya-
şam tarzlarının dışında hiç kimseye saygı duymayan, görevinin başındaki gazetecilere, farklı kimliklere bu 
zulmü reva gören zihniyeti kınıyoruz. Cumhuriyetimizin layık olduğu demokrasiyi hep birlikte inşa ede-
ceğiz” mesajını paylaştı.237 İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı ise, CHP’nin paylaşımına yönelik 
“Asıl biz vatandaşın huzur ve güvenliği için çalışan polisimize ‘zorba’ diyen zihniyeti şiddetle kınıyoruz” 
dedi.238 İçişleri Bakanı Yardımcı Mehmet Ersoy da, “İzinsiz gösteri sırasında polise direnenleri gözaltına 
almak zorbalık değildir. Esas zorbalık, toplumda iktidara tepki uyandırmak adına, hiçbir sınır tanımadan 
kurumlarımıza fütursuzca, her türlü yalana sarılarak saldırıp sonrasında özür dileyecek erdemi göstere-
memektir”239 dedi.240 

28 Haziran 2021 
● DİSK Basın-İş Sendikası Genel Başkanı Faruk Eren, polisin basın mensuplarına yönelik müda-

halelerine ilişkin İstanbul Valiliği’nden randevu talep ettiklerini söyledi. Bülent Kılıç’a yönelik muamele-
yi gazetecilere yönelik baskıda bir dönüm noktası olarak belirten Eren, “O gün birçok gazeteciye saldırı 
oldu. Bülent Kılıç’a yapılan en vahimiydi. Hepimizi dehşete düşürdü. Canına kastetmişlerdi. Çok daha 
vahim bir şey olabilirdi orada. İktidar basın kartlarını da tekeline almış durumda. Büyük bir keyfilik var. 
Sahada haber peşinde koşan meslektaşlarımızın çoğunun basın kartı bile yok. Kurum kartlarının basın 
kartı olarak görülmesini de isteyeceğiz. Ancak bu elbette ki bir devlet politikası” dedi. AFP foto muhabiri 
Bülent Kılıç da, EGM’nin genelgesiyle birlikte 1 Mayıs’tan itibaren basına farklı bir muamele uygulandı-
ğını belirterek, “10 tane polis iki göstericiyi araya alıyor. Çevresinde desteğe gelmiş polisler de gazetecile-
ri tutup fırlatıyor. Bu yeni taktik. Desteğe gelmiş ekiplere ‘Gazeteciler karşı dikkatli olun’ denmiyor, onla-
ra ‘Gazetecileri süpürün’ deniyor. Onlar da emri böyle anlıyor” dedi. Evrensel muhabiri Meltem Akyol, 
“Genelge öncesinde eğer bir şiddet birim varsa bu sonrasında 10 oldu. Bunu kadın eylemlerinde de, Boğa-
ziçi Üniversitesi eylemlerinde de gördük. Yoğun bir polis şiddeti var. Bu şiddetin görüntülenmemesine 
yönelik de ciddi bir engelleme var. Bu genelge ile birlikte iyice arttı” dedi. Yol TV’nin Ankara muhabiri 
Özge Uyanık ise, 1 Mayıs’ta Ankara’daki eylemde çekim yaptığı sırada polisin cep telefonunu alıp kırdı-
ğını belirterek, “Genelge sonucu itibarıyla gazeteci de olsa, yurttaş da olsa çekim yapanlar açısından hiçbir 
şeyi değiştirmedi. Bu bir korkutma, sindirme politikası. Kaçıncı yüzyıldayız? Olaylarda yurttaşlar da gaze-
teciler gibi çekim yapıyor” diye konuştu. BirGün muhabiri Meral Danyıldız ise “Hem fiziksel şiddet var 
hem de psikolojik şiddet. Hem dayak yememeye hem de polis gelir de makinamı alır ve fotoğrafları siler 
mi korkusuyla çektiklerimizi bir an önce gazeteye göndermeye çalışıyoruz. Emniyet genelgesi sonrasında 
ise bir fark görmüyorum açıkçası. Önceden hiçbir şeye dayandırmadan yapıyorlardı, şimdi genelgeye da-
yandırıyorlar. Şimdi ‘Genelge var kamerayı kapat’ diyorlar” dedi.241 

29 Haziran 2021 
● İstanbul, Ankara ve İzmir’de 15 meslek örgütü ortak çağrısıyla AFP foto muhabiri Bülent Kı-

lıç’ın İstanbul’daki LGBTİ+ Onur Yürüyüşünde darp edilerek gözaltına alınmaya çalışılması protesto 
edildi. Ortak açıklamada, “Meslektaşlarımız son günlerde tüm toplum adına bu görevlerini yürütürken ağır 
şiddetle karşı karşıya kalmaya başladı. Taksim’de yapılmak istenen protesto eylemini izlemeye çalışan 
çok sayıda gazeteci darp edildi, gözaltına alınmak istendi, görüntü almaları engellendi, makinelerindeki 
görüntüler silinmek istendi. Haksız ve hukuksuz şekilde Kılıç’ın görev yapmasını engelleyen polis, yere 
yatırdığı meslektaşımızın boynuna diziyle bastırarak ölümle sonuçlanabilecek bir şiddet sergiledi” denildi. 
Açıklamada, ABD’de polis tarafından vatandaş George Floyd’un boğazına çökülerek öldürülmesi olayı 
hatırlatılarak, “Gösterileri izleyen gazetecilerin görüntü almasını engellemeye yönelik İçişleri Bakanlığı 
genelgesi hukuka ayrılıktan davalıktır. Danıştay’da dava açıldı” ifadesi kullanıldı. İstanbul Valiliği önün-
                                                
235 https://twitter.com/kilicbil/status/1408927076200165376 
236 https://www.dw.com/tr/gazeteci-b%C3%BClent-k%C4%B1l%C4%B1%C3%A7-polisten-%C5%9Fik%C3%A2yet%C3%A7i-oldu/a-58063574 
237 https://twitter.com/herkesicinCHP/status/1409100376477929472 
238 https://twitter.com/ismailcatakli/status/1409131350393765896 
239 https://twitter.com/mehmetersoy57/status/1409131816506830848 
240 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-57624748 
241 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-57636637 
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deki eylemde Kılıç, “Boynuma basan polis hala görevde, hangimiz kendisini güvende hissediyor? Bir 
insanın nefesinin kesilmesi kadar kötü bir şey yok. Maalesef bir gazeteci olarak buna şahitlik ettim. Gö-
rüntü o kadar ağırmış ki insanlar bu kadar reaksiyon verdi. Kısa bir mesaj veriyorum, dünden beri 
AA’’dan, çeşitli televizyonlardan arkadaşlarım arıyor çünkü birbirimizi tanıyoruz ama bazı televizyonlar 
bu haberi görmediler. Bugün bir doktor hunharca dövüldüğünde bütün doktorlar sahip çıkıyor ama bir 
gazeteciye sahip çıkılmaması söz konusu. Böyle bir davaya yürekten sahip çıkanlara teşekkür ederim” 
dedi. Gazeteciler valilik önündeki demir korkuluklarına fotoğraf makinelerini astı. İzmir’de ortak açıkla-
mayı Hasan Tahsin Anıtı önünde İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi okudu. Ankara Valili-
ği’nin önünde ise basın açıklamasına izin verilmedi. Bunun üzerine meslek örgütleri üyeleri, 1979’da öl-
dürülen gazeteci Abdi İpekçi’nin adını taşıyan parktaki Eller Heykeli’nin önünde toplandı. Ortak açıkla-
mayı, TGS Ankara Şube Başkanı Esra Koçak Mayda okudu. Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı ve 
Medya için Demokrasi (M4D) proje direktörü Yusuf Kanlı da, “Ankara Valiliği’nin tutumu, sahibinin sesi 
durumu. ‘Konuşturma, dinleme, kesinlikle yasakla’ tutumu. Biz burada gazeteciler barışçıl şekilde hakkı-
mızı talep etmeye geldik. Ama maalesef burada polisin ödün vermeyen anlayışsız tutumuyla karşılaştık ve 
bunu kınıyoruz. Bu şiddet dalgasının amacı medya çalışanlarını bezdirmek ve görevini yapmaktan uzak 
tutmak ise, bu amaca ulaşmanın mümkün olmadığını bir kez daha söylüyoruz. Gazetecilik suç değildir ve 
bizler gazetecilik yapmaya devam edeceğiz. Gazetecilere şiddet uygulanmasını kanıksamayacağız, asla 
kabul etmeyeceğiz” dedi.242 

30 Haziran 2021 
● Uluslararası Af Örgütü’nün (UAÖ), İstanbul Onur Yürüyüşü’nün yasaklanması ve 26 Hazi-

ran’da Beyoğlu’nda protestoculara aşırı güç kullanılmasını kınadı. Açıklamada, “LGBTİ+’ların ve dostla-
rının barışçıl toplanma ve ifade özgürlüğü haklarına yönelik ihlallere son verin. İşkence ve diğer türde 
kötü muamele iddiaları derhal, bağımsız ve tarafsız şekilde soruşturulmalı ve bu ihlallerde sorumluluk 
taşıdığı tespit edilen devlet memurları adil yargılanmak üzere adalet önüne çıkarılmalıdır” denildi. AFP 
foto muhabiri Bülent Kılıç’ın gözaltına alınma biçimi içinse “Uluslararası Af Örgütü’nün incelediği bir-
çok görüntü, elleri arkada birleştirilmiş halde yüz üstü yere yatırıldığı sırada bir polis memurunun diziyle 
Bülent Kılıç’ın boynuna bastırdığını açıkça ortaya koyarak, Kılıç’ın gözaltı anına dair anlattıklarını doğru-
luyor. Uluslararası Af Örgütü, Kılıç’ın maruz kaldığı muameleyi işkence veya diğer türde kötü muamele 
olarak değerlendirmektedir” tespiti aktarıldı.243 

Diğer Gelişmeler  
1 Haziran 2021 
● İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’in kar-

deşi Atilla Peker’in, gazeteci Kutlu Adalı’nın Kıbrıs’ta öldürülmesi olayına ilişkin iddialarıyla ilgili soruş-
turma başlattı. Açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki makamlardan bilgi ve belgelerin iste-
neceği belirtildi. Türkiye’de muhtemel delillerin toplanması için de çalışma başlatıldığı kaydedildi.  Atilla 
Peker’in ayrıntılı beyanına da başvurulacağı belirtildi. Adalı, 6 Temmuz 1996’da Kıbrıs’taki evinin önün-
de uğradığı silahlı saldırıda öldürülmüş, cinayeti kimin işlediği belirlenememişti.244 

● Tunceli 2. Ağır Ceza Mahkemesi, müzisyen Yılmaz Çelik’in “terör örgütü üyesi olmak” ve “te-
rör örgütü propagandası yapmak” suçlamalarından beraatına karar verdi.245 Tunceli Cumhuriyet Başsavcı-
lığı’nın soruşturması gerekçesiyle Çelik, 8 Aralık 2019’daki konseri ardından gözaltına alınmış, tutuklan-
dıktan bir süre sonra ise adli kontrolle tahliye edilmişti.246 

● Sağlık Bakanı Koca, Covid-19 salgınında son 24 saatte 129 can kaybı yaşanmasıyla247 toplam 
can kaybını 47.882 ve 7.112 yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısını 5.256.516 olarak açıkladı.248 

                                                
242 https://www.amerikaninsesi.com/a/gazetecilerden-polis-siddetine-protesto/5946758.html 
243 https://www.indyturk.com/node/381141/af-%C3%B6rg%C3%BCt%C3%BCnden-onur-y%C3%BCr%C3%BCy%C3%BC%C5%9F%C3%BC-
a%C3%A7%C4%B1klamas%C4%B1-protestocular-polisin-hukuka-ayk%C4%B1r%C4%B1-g%C3%BC%C3%A7 
244 https://www.trthaber.com/haber/gundem/kutlu-adali-cinayetiyle-ilgili-sorusturma-baslatildi-585281.html 
245 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/halk-muzigi-sanatcisi-yilmaz-celike-beraat-1840966 
246 https://www.cnnturk.com/turkiye/teror-suclarindan-yargilanan-muzisyen-yilmaz-celike-beraat 
247 https://www.sabah.com.tr/gundem/2021/06/01/1-haziran-koronavirus-tablosu-son-dakika-paylasiliyor-1-haziran-korona-tablosu-ile-bugunku-turkiye-corona-virusu-
vaka-sayisi-vefat-sayisi-verileri 
248 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-haberi-1-mayis-korona-virus-tablosu-ve-vaka-sayisi-saglik-bakanligi-tarafindan-aciklandi-iste-son-durum-
41801418 
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2 Haziran 2021 
● Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1 Haziran itibariyle İçişleri Bakanlığı’nın uygulamaya koyduğu 

“Kademeli Normalleşme” genelgesiyle konser yasaklaması devam edilmesi kararına tepkiler üzerine sa-
natçılara Haziran ayında tek sefere mahsus olmak üzere 3.000 lira ödeme yapılacağını açıkladı. Açıklama-
da, “Müzik emekçilerimiz için ‘Müzik Susmasın’ sloganıyla başlattığımız proje desteği haziran ayında tek 
seferde üç bin lira ödemeyle devam ediyor. Toplam destek miktarını yaklaşık 250 milyon liraya ulaştırmış 
olacağız” denildi.249 

● İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Kutlu Adalı’nın öldürülmesiyle ilgili başlattığı 
soruşturmada, şüpheli sıfatıyla250 gözaltında ifadesi alındıktan sonra Atilla Peker adli kontrol şartıyla ser-
best bırakıldı.251 

3 Haziran 2021 
● Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Neslihan Çevik, sosyal medya paylaşımıyla252 parti-

sinden istifa ettiğini duyurdu.253 
● Sermaye Piyasası Kurulu, izinsiz foreks işlemi gerçekleştiren 35 internet sitesi için erişim engeli 

uygulattı.254 
4 Haziran 2021 
● Demirören Medya İnsan Kaynakları Grup Başkanı Elif Karacaoğlu, Fortune Turkey tarafından 

hazırlanan “En başarılı 50 yönetici” arasında seçildi. Karacaoğlu döneminde, Hürriyet’te 25 Ekim 
2019’da 45 muhabir, editör ve yazarın gerekçe gösterilmeksizin işten çıkartılmıştı.255 

● Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, kendisine “Ülkücü katili Doğu Perinçek” diyen or-
ganize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusun-
da bulundu.256 Perinçek, 31 Mayıs’ta katıldığı bir televizyon programında, Peker’in MOSSAD’ın etkisinde 
olduğunu iddia etmişti. Bunun üzerine Peker de, Perinçek hakkında, “Ülkücü katili Doğu Perinçek, benim 
MOSSAD’ın etkisinde olduğumu söylüyor. Son videomda neden Filistin’e 10 tane SİHA göndermiyoruz 
dedim. MOSSAD’dan korkan bir adam bunu söyleyebilir mi?” paylaşımı yapmıştı.257 

5 Haziran 2021 
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 92 can kaybı yaşanmasıyla258 toplam can kaybını 48.068 ve 6.126 

yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısını 5.282.594 olarak açıkladı.259 
6 Haziran 2021 
● İstanbul’da özel bir şirket güvenlik amiri Birol Yıldırım, bir çalışanı gözaltına alındığı için gittiği 

Esenyurt Polis Merkezi’nde hayatını kaybetti. İddiaya göre saat 23.00 sıralarında polis merkezine gitmiş 
olan Yıldırım ile ilgili polisler, saat 04.00 sıralarında yakınlarını arayarak aniden fenalaşıp vefat ettiğini 
bildirdi. Esenyurt Devlet Hastanesi’nin ölüm raporunda darp izi bulunmadığı yazılı Yıldırım’ın yakınları 
ise, darp yaşandığını iddia ederek, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. 
İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada ise, adli ve idari soruşturma başlatıldığı vurgulanarak, “Esen-
yurt ilçemiz Akevler Mahallesi’nde 5 Haziran Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında kavga olayına karı-
şan ve karşılıklı şikayetçi olan dört şahıs, haklarında işlem yapılmak üzere polis merkezine sevk edilmiş-
tir. Şahısların çalıştıkları iş yeri yöneticisi B.Y. polis merkezine gelerek kavgaya müdahil olmuş ve hak-
kında işlem yapılmak üzere bekleme odasına alınmıştır. Odada bekletildiği sırada fenalaşan B.Y. 112 Acil 
Sağlık ekiplerimizin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Konuyla ilgili adli ve idari 
tahkikat devam etmektedir” denildi.260 

                                                
249 https://tr.euronews.com/2021/06/02/bakanl-k-kademeli-normallesme-tepkilerinin-ard-ndan-muzisyenlere-odeme-yap-lacag-n-duyurdu 
250 https://www.trthaber.com/haber/gundem/atilla-peker-serbest-birakildi-585566.html 
251 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-57330022 
252 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/gelecek-partisi-genel-baskan-yardimcisi-cevik-istifa-etti-1841599 
253 https://www.sabah.com.tr/gundem/2021/06/03/gelecek-partisi-genel-baskan-yardimcisi-neslihan-cevik-partisinden-istifa-etti?paging=2 
254 https://www.borsagundem.com/haber/spk-35-izinsiz-foreks-sitesini-daha-yakaladi/1576004 
255 https://www.medyakoridoru.com/gundem/45-gazetecinin-hurriyetten-atilmasi-operasyonunu-yuruten-ik-mudurune-en-basa-24338/ 
256 https://www.ntv.com.tr/turkiye/dogu-perincekten-sedat-peker-hakkinda-suc-duyurusu,VnHO7yiSGkmrxs9q9PzMFw 
257 https://www.birgun.net/haber/dogu-perincek-sedat-peker-hakkinda-suc-duyurusunda-bulundu-347211 
258 https://www.haberturk.com/5-haziran-koronavirus-tablosu-aciklaniyor-son-dakika-koronavirus-vaka-sayisi-bugunku-korona-tablosu-3094751 
259 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-haberi-1-mayis-korona-virus-tablosu-ve-vaka-sayisi-saglik-bakanligi-tarafindan-aciklandi-iste-son-durum-
41801418 
260 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/esenyurt-polis-merkezinde-darp-sonucu-olum-iddiasi-1842333 
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● Organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker, YouTube261 kanalından yayınladığı dokuzuncu vi-
deosunda, Habertürk TV program sunucusu Veyis Ateş’in, Sezgin Baran Korkmaz’ın otelinde hiçbir öde-
me yapmadan kaldığını ve sonrasında kara para aklamakla suçlanan Korkmaz’dan Ankara’yla sorunları 
çözmek için 10 milyon Euro istediğini öne sürdü. Peker, Demirören Holding’in Doğan Medya Grubu’nu 
satın alma süreciyle ilgili “Biz gazeteyi, Hürriyet'i bastık. Aydın Doğan kargaşalardan korktu verdi gaze-
teyi. 750 milyon dolara verdi hepsini. Aslından bir tanesi o kadar ederdi. 750 milyon doları Ziraat Bankası 
verdi. Demirören Holding, 750 milyon dolardan ana parayı da, faizini de ödemedi” dedi. Korkmaz ile 
ilgili ise iddialarına devam eden Peker, “5 Aralık 2020’de, Organize Suçlardan Sorumlu Emniyet Müdür 
yardımcısı Resul Holoğlu, Korkmaz’ı İçişleri Bakanlığı’na çağırıyor. Korkmaz’ın bir iş adamından 45 
milyon dolar alacağı var. Soylu buna ‘Senin hakkında tahkikat yapıldı, yurt dışına çık. Yukarının haberi 
var, bu parayı da sil, sorun çıkacak’ diyor. Yukarısı da Tayyip abi. Amerika’dan da büyük para gelmiş 
diye herkes biliyor ya. Bütün kayıtlar çıkacak. Sezgin Baran Korkmaz, 6 Aralık’ta yurtdışına gidiyor. Bu 
45 milyonu kabul etti ya Sezgin Baran, ne yapsın devlet var karşısında? Oteli de istediler. 28 Aralık'ta 
operasyon yapıyorlar. 29 Aralık da 45 milyon doların ödenme günü. Karısını gözaltına alıyorlar” dedi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili video çekimi yapacağını söyleyen  Peker, “Ben pisliksem de bu pislik 
silsilesinin en alt seviyesinde benim olduğumu herkese anlatacağım” dedi. Peker, ABD, İsrail’in istihbarat 
örgütleriyle çalıştığı iddialarını reddetti. AKP’nin seçim zamanı vatandaşlara kahve dağıtımını üstlendiği-
ni kaydeden Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sigorta şirketi içinse “Şirketin yüzde 5 bin, 7 bin 
derken 57 kat büyümüş” diye yorumladı. Soylu’nun Yüce Divan’da yargılanacağını öne süren Peker, Soy-
lu’nun “Sedat Peker’den ayda 10 bin dolar alan siyasetçi” açıklaması içinse “Ben kimseye 10 bin dolar 
vermedim ama daha büyük paralar yolladım” dedi.262 

7 Haziran 2021 
● Habertürk, ana haber bülteni saatinde sunucu Veyis Ateş’i ekrana çıkartmadı. Sunucu Ceren 

Bektaş Atuk, Ateş’in “yıllık izinde olduğunu” söyledi.263 Ateş ise bülteni sunmama gerekçesi olarak “Bu-
gün olmayacağım. Sonrasına da kamuoyu açıklaması yapacağım. Peker’in açıklamalarıyla ilgisi yok. Bu 
süreçler tamamen benimle alakalı” açıklamasını yaptı.264 

● AKP Sözcüsü Ömer Çelik, hakkında iki ayrı soruşturma başlatılan TİP Milletvekili Ahmet Şık 
hakkında, “Milletvekili sıfatı taşıyan birisinin ‘devlet katildir’ demesi, ‘devlet seri cinayetler’ işliyor de-
mesi… Bunlar silahlı terör örgütünün üslubudur. Eğer böyle düşünüyorsa Türkiye Cumhuriyeti devletinin 
kurumlarından biri olan TBMM’de ne işi var. Böyle bir ikiyüzlülük, böylesine bir silahlı terör örgütü ağ-
zıyla konuşmak hiçbir şekilde kabul edilebilir bir şey değil” dedi.265 

● Organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker, Ordu’nun Ünye ilçesinde gazeteci Cihan Ça-
kır’dan, AKP Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı’ya ilişkin yaptığı haberleri kaldırmasını istediğine 
ilişkin iddiayı doğruladı.266 Çakır, 31 Mayıs 2019 seçimlerine aday olan Tavlı hakkında eleştirel yazılar 
yazmıştı.267 Peker, Çakır’ı arayarak, “Kardeşim biz sizi tanıyoruz. Cesaretli bir gazetecisin. Yalnız bunu 
kaldırmanı rica ediyorum” demişti.268 Peker, Çakır’ın baskıya maruz kaldığını açıklamasını doğrulayarak, 
“Samimi ikrar yapıyorum. Bu konuyu da araştırın kardeşlerim, buradan çok suç çıkar” dedi.269 

8 Haziran 2021 
● AİHM, kapatılan Zaman yazarı Ali Bulaç’ın, “özgürlük ve güvenlik hakkı” ile “ifade özgürlüğü” 

haklarının ihlal edildiğine hükmetti. AİHM, Türkiye’nin, Bulaç’a 12.240 Euro manevi tazminat ödemesi-
ne hükmetti.270 Bulaç, 15 Temmuz 2016’da düzenlenen darbe girişiminin ardından gözaltına alınmış ve 31 
Temmuz 2016’da tutuklanmıştı. Bulaç, 11 Mayıs 2018’de tahliye olmuştu. İstanbul 13. Ağır Ceza Mah-
kemesi, 6 Temmuz 2018’de Bulaç hakkında “silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan sekiz yıl dokuz ay 

                                                
261 https://www.youtube.com/watch?v=J65AJBe1O8E 
262 https://www.birgun.net/haber/sedat-peker-den-9-video-metin-kulunk-ve-para-iliskisi-suleyman-soylu-ve-sezgin-baran-korkmaz-a-dair-iddialar-347364 
263 https://halktv.com.tr/gundem/son-dakika-haberturkten-veyis-ates-karari-460738h 
264 https://odatv4.com/ve-veyis-ates-haberturkte-yok--07062108.html 
265 https://www.aa.com.tr/tr/politika/ak-parti-sozcusu-celik-musilajla-mucadele-eylem-plani-her-acidan-guclu-bir-sekilde-takip-edilecek/2266458 
266 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/-1842498 
267 https://www.birgun.net/haber/sedat-peker-tehdit-ettigi-gazeteci-cihan-cakir-in-sozlerini-dogruladi-buradan-cok-suc-cikar-347487 
268 https://haber.sol.org.tr/haber/pekerin-tehdit-ettigi-yerel-gazeteci-konustu-isin-icinde-bakanliktan-dostlar-var-dedi-306583 
269 https://www.gazeteduvar.com.tr/gazeteci-cakir-sedat-peker-gecmiste-yazdigim-haberi-kaldirtmak-istedi-haber-1524621 
270 https://tr.euronews.com/2021/06/08/aihm-ali-bulac-davas-nda-hak-ihlali-var-turkiye-tazminat-odeyecek 
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hapis cezası vermişti. Yargıtay’ın 24 Eylül 2020’de hapis cezasını bozması üzerine Bulaç’ın 13 Nisan 
2021’de yeniden yargılanma süreci başlamıştı.271 

● İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Hrant Dink cinayeti davasında 13 firari sanıkla ilgili yaka-
lama emirleri yineledi. Bu kapsamda Fethullah Gülen, Adem Yavuz Arslan ve Halil İbrahim Koca ile 
ilgili Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü marifetiyle ABD ve İngiltere 
yetkili adli makamları nezdinde yapılan iade süreçleri bekleme kararı alındı. Dava 24 Haziran’a ertelen-
di.272 

● CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Boğaziçi Üni-
versitesi’nde 157 gündür devam eden protestolara katıldıkları için rektörlükçe akademisyenler aleyhine 
ders sonlandırma kararı alınmasına tepki gösterdi. Karabıyık, “Üniversitede 21 yıldır görev yapan öğretim 
üyesi Ecmel Ayral ve sekiz yıldır görev yapan Av. Feyzi Erçin’in ardından, Prof. Dr. Cezva Sevgen ve 
Prof. Dr. İbrahim Turhan’ın da derslerine son verildi. Dünyanın her yerinde, başarılarına imrendiğimiz 
üniversitelerde rektörler, öğrenci ve akademisyenler tarafından belirlenir. AKP iktidarında ise, tek hedef 
olarak belirlenen gelecek nesilleri ideolojik olarak şekillendirme hedefi ve ‘bizden olanla yönetme’ tutu-
munun bir göstergesi olarak yapılan atamalar liyakate göre değil partiye sadakate göre yapılıyor. Yapılan 
atamalarda bilimsel bir hedef değil siyasi bir hedef gözetiliyor” dedi.273 

● Türkiye’de kamudan en çok ihale alan beş müteahhitlik firması son beş yılda 55 ihaleden 161.3 
milyar liralık iş aldı. Bu listede birinci sırada 17 sözleşmeyle 49.7 liralık ihale alan Kalyon İnşaat ve ikinci 
sırada 40.4 milyarlık 15 ihale alan Kolin yer aldı. Cengiz İnşaat ise, 12 ihaleden 33.9 milyarlık iş aldı. 
ERG İnşaat, 21.3 milyar lira değerindeki Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren İhalesi’ni aldı. Rönesans Hol-
ding ise, 10 ihalede 15.8 milyar liralık sözleşmeye imza attı. Söz konusu 55 ihale arasından yalnızca üçü 
rekabete imkan sağlayan açık ihale usulüyle gerçekleşti ve 37 ihale ise 21-b pazarlık usulüyle gerçekleşti. 
Bunun yanı sıra13 ihale “belli istekliler arasında” usulüyle, bir ihale istisna usulü ve bir ihale de Emlak 
Konut İhalesi olarak düzenlendi.274  

● Organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’in altı avukatından beşine pasaportları iade edil-
di.275 AKP eski milletvekili Feyzi İşbaşaran’ı karakolda dövdüğü iddia edilen Barbaros Aslan’ın pasaportu 
iade edilmedi.276 Avukat Ersan Barkın ise, “Bir avukatın salt bir kimsenin avukatı olduğu nedeniyle özgür-
lüklerine müdahale edecek biçimde idari yaptırımla karşı karşıya kalması kabul edilebilir değildir. Dün e-
devlet sistemi üzerinden baktığımda pasaport bilgilerimin geri geldiğini gördüm. Böylece pasaportlarımı-
zın iade edildiğini öğrenmiş olduk” açıklaması yaptı.277  

● Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Demirören Medya Grubu’nun Doğan Medya’yı satın almak için 
çektiği 750 milyon dolarlık kredisini geri ödemesiyle ilgili kin Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü’ne başvu-
ruda bulundu.278 

9 Haziran 2021 
● TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık,  MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında kendisini 

grup toplantısında hedef gösterdiği için tahkir edici, hakaret içeren, sövgü dolu ve kamuoyu nezdinde 
düşmanlık yaratan sözler sarf ettiği ve ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılı-
ğı’na suç duyurusunda bulundu. 279 Bahçeli, Şık’a yönelik, “HDP’lilerin fütursuzluğundan cesaret alan bu 
suçlu bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti katil olsaydı, bugün bulunduğun yer TBMM değil mezar-
lık olurdu. Bunlara müsamaha gösteremeyiz, bu aşağılık tiplere tahammül edemeyiz” demişti.280 

● Organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker, Doğan Medya Grubu’nu satın alışında Ziraat Ban-
kası’ndan aldığı 750 milyon dolarlık krediyi ödemediklerini söylediği Demirören Grubu ile ilgili “Pam-
bıkören sizin haram servetinizin nerde başladığını tarihçesi ile anlatacağım. Babanın hangi kişilerin öldü-
                                                
271 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/aihm-ali-bulac-davasinda-hak-ihlali-karari-verdi-turkiye-tazminat-odeyecek-1842855 
272 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/hrant-dink-cinayeti-davasinda-firari-saniklarin-kacak-sayilmasi-talep-edildi/2267063 
273 https://www.chp.org.tr/haberler/chp-genel-baskan-yardimcisi-karabiyik-ogrencilerin-ve-akademisyenlerin-hakli-mucadelesinde-her-zaman-yanlarindayiz 
274 https://www.sozcu.com.tr/2021/ekonomi/en-gozde-5-muteahhit-5-yilda-161-milyar-liralik-is-aldi-6474878/ 
275 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202106081044682926-sedat-pekerin-avukati-pasaportlarimiz-iade-edildi/ 
276 https://www.indyturk.com/node/370801/haber/pekerin-6-avukat%C4%B1ndan-5inin-pasaportu-iade-edildi-eski-vekil-
i%CC%87%C5%9Fba%C5%9Faran%C4%B1-karakolda 
277 https://ankahaber.net/haber/detay/sedat_pekerin_6_avukatinin_iptal_edilen_pasaportlari_iade_edildi_41521#.YL8qcLE43wE.twitter 
278 https://www.hkp.org.tr/demirorenin-alip-odemedigi-750-milyon-dolarlik-kredi-icin-ziraat-bankasina-basvurduk/ 
279 https://www.indyturk.com/node/371366/haber/ahmet-%C5%9F%C4%B1k%C4%B1n-avukatlar%C4%B1ndan-bah%C3%A7eli-hakk%C4%B1nda-su%C3%A7-
duyurusu-hedef-g%C3%B6sterildi-ve 
280 https://t24.com.tr/haber/ahmet-sik-kendisini-hedef-gosteren-bahceli-hakkinda-suc-duyurusunda-bulundu,957898 
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rülmesiyle onların malına nasıl el koyduğunu da, Rumlar’ın mallarına nasıl çöktüğünü de” dedi. Peker, 
devamında “Pambıkören Kemer Country’deki arsayı Avukat Osman Hacıvekiloğlu’nun koordinasyonun-
da nasıl ele geçirdiğini de anlatacağım. Total’i Oyak grubuna nasıl fahiş fiyatla sattığını herkese göstere-
ceğim. Pambıkören temelini babanın cinayetler ve zulümler üzerine kurduğu bu sizin servetiniz bedavadan 
geldi ama ilerde inşallah hepsi devlete geçecek. Sen çakma gazetecilerle, çakma tartışmacılarına benim 
hakkımda yalan yanlış şeyler söylemeyi tembih ediyorsun ya, ben sana göstereceğim” dedi. Ayrıca bulun-
duğu oteli ihbar ettikleri için yer değişikliği yapacağını belirten Peker, Perşembe ve Pazar günleri yayınla-
yacağı videoları geciktireceğini söyledi. Peker, AKP için yalnızca Rize’de değil, Sakarya, Sivas, Kahra-
manmaraş, Niğde, Kıbrıs, İzmir, Nevşehir, Ankara ve İstanbul’un birçok ilçesinde miting yaptırdığını da 
açıkladı.281 

● Habertürk yazarı Fatih Altaylı282, organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’in, Paramount 
Otel’de kaldığını iddia ettiği Habertürk sunucusu Veyis Ateş’in izne ayrıldığını duyurdu.283 

● Avrupa Dış İlişkiler Konseyi’nin (ECFR) anketine göre284, Avrupalılardan çoğu, Türkiye’yi, 
AB’nin stratejik ortağı veya müttefiki değil “hasmı” olarak görüyor. Avrupa’nın 12 ülkesinde Nisan ayın-
da 17 bin 231 kişiyle yapılan ankete katılanların dörtte birine göre, Türkiye’nin, AB için Rusya veya 
Çin’den daha ciddi bir tehdit unsuru olduğu belirtildi. Türkiye’yi ortak değerlere ve çıkarlara sahip mütte-
fik olarak görenlerin oranının ise yüzde dört olduğu belirtildi.285 

● İnternethaber kurucusu Hadi Özışık, organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker ile yaptığı ve 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla arabuluculuk çabasına giriştiği görüntülü görüşme için Peker ile me-
safesini koruyamadığını ve bunun hatalı olduğunu belirtti. Mesleğine yakışmayacak bir davranışta bulun-
duğunu söyleyen Özışık, üzerine vazife olmayan bir konuda işgüzarlık yaptığını ve 30 yıllık dostu Soy-
lu’yu haberdar olmadığı bir konuda zor durumda bıraktığını söyledi. Özışık, “Soylu’ya kumpas kurduğum 
şeklindeki ağır iddiayı, CHP’li Özgür Özel’in iddia ettiği gibi Soylu ile Peker arasında mesaj götürüp ge-
tirdiğim iddialarını reddediyorum. Peker benim üzerimden Soylu’ya mesaj göndermek istiyor. Ben bu 
konuda herhangi bir yorum yapmadım. Yaşadıklarını kendi hayatı ile ilgili birtakım şeyler anlattı, ben de 
dinledim. O konuşurken benim gazetecilik iştahım kabardı. Röportaj yapmayı düşündüm ve bu talebi ilet-
tim, o da kabul etti. Aynı gün içinde Soylu’yu aradım ve Peker ile röportaj yapmak istediğimi söyledim. 
Soylu, bana, ‘İşine bak’ dedi telefonu kapattı. Soylu ile benim aramda geçen birçok görüşmede Peker ismi 
bir daha hiçbir zaman geçmedi. Kendisini bayram günü aradığımda ‘O adamla irtibat halinde olduğunu 
bilmiyordum’ diyerek benimle irtibatını kopardı. Haksız değildi. Ben İçişleri Bakanı’nın arkadaşı olarak 
Peker ile irtibatımı koparmamıştım. Süleyman Özışık’ın neden bu olayda adının geçtiğini açıklayayım. 
Ben Soylu ile görüştükten sonra Ankara’da bulunan kardeşim Özışık’ı aradım. Peker ve Soylu ile görüştü-
ğümü anlattım. Süleyman, bana, ‘Peker ile ilgili yapmış olduğu her iki videodan sonra dile getirilen iddia-
ların tamamını hem Ankara’da hem İstanbul’da ve devlet nezdinde enine boyuna araştırdım ancak Peker 
hakkında bir dosya hazırlandığına dair bir bulguya ulaşamadım. Soylu’nun bildiğini biz bilemeyiz bence 
de röportaj yapma’ dedi. Peker’e röportajı yapmayacağımızı söyledim. Bana, ‘Ankara’daki dostun mu 
istemedi röportaj yapmanı’ dedi. Ben de, ‘Bence seni seviyorlar. Kardeşim de kendince bir araştırma 
yapmış seninle ilgili bir sorun olmadığını söylüyor. Bana gelen video her nasıl olmuşsa bir gün önce Öz-
gür Özel’e ya da yakınlarından birine gönderilmiş. Özel, gecenin üçünde bana gelen videoyu Soylu’ya 
gönderdiğimi belirtti. Ben o gece Soylu’yu aramadım HTS kayıtları ortada” dedi.286 

10 Haziran 2021 
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 96 can kaybı yaşanmasıyla287 toplam can kaybını 48.524 ve 6.408 

yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısını 5.313.098 olarak açıkladı.288 

                                                
281 https://t24.com.tr/haber/sedat-peker-pambikoren-temelini-babanin-cinayetler-ve-zulumler-uzerine-kurdugu-bu-sizin-servetiniz-bedavadan-geldi-ama-ilerde-
insallah-hepsi-devlete-gececek,957907 
282 https://www.haberturk.com/yazarlar/fatih-altayli-1001/3098669-o-kadar-da-degil 
283 https://www.birgun.net/haber/fatih-altayli-grup-yonetimi-veyis-ates-i-izne-yolladi-aklanir-doner-aklanmaz-gider-347772 
284 https://ecfr.eu/publication/crisis-of-confidence-how-europeans-see-their-place-in-the-world/ 
285 https://www.diken.com.tr/hasim-deyince-avrupalilarin-aklina-gelen-ilk-ulke-turkiye/ 
286 https://www.evrensel.net/haber/434996/hadi-ozisiktan-peker-aciklamasi-mesaj-getirmisim-goturmusum-yalan 
287 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html 
288 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-haberi-10-haziran-korona-tablosu-aciklandi-iste-bugunku-vaka-sayisi-ve-corona-virusu-ile-ilgili-son-durum-
41829681 
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● Kısa Dalga yazarı Özge Mumcu Aybars, organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’in yayın-
ladığı videolarda babası Uğur Mumcu ile Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı’nın faillerinin eski İçişleri Bakanı 
Mehmet Ağar ile bağlantısı olduğu iddiaları üzerine, 2010- 2011 yıllarında TBMM’ye “Faili Meçhul Ci-
nayetler Komisyonu” kurulmasını önerdiklerini anımsattı. TBMM’ye 22 defa önerge sunulduğunu, 
MHP’nin de destek verdiğini ancak sonrasında reddedildiğini belirten Aybars, “Umut Davası’nı başlatan 
dönemin İçişleri Bakanı Saadettin Tantan devletin içinde birtakım uyur örgütler olduğunu ve de bunların 
uyandırılabileceğini söylemişti. ‘Kim uyandırıyor onları?’ soruma net bir yanıt almamıştım. En derin fi-
nans ağlarıyla birbirine bağlı ve türlü kirli örgütlü, karmaşık işler gündemimizin ortasına oturdu. Bu güç 
savaşının bir kazananı olacak elbet, ama ya faili meçhul cinayetler ve bunların nedenlerini gerçekten öğre-
necek miyiz?” dedi.289 

11 Haziran 2021 
● TGC Yönetim Kurulu, Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne aykırı davrandığı gerekçesiyle Veyis 

Ateş hakkında disiplin soruşturması açılmasına ve bu nedenle savunma istenmesine oy birliğiyle karar 
verdi.290 

● MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Sözcü yazarı Emin Çölaşan’ın, “Vatandaş 
Emin’den Devlet Bey’e açık mektup” yazısına291 “Düşkün gazeteci Emin Çölaşan, gece uyurken sırtı her 
açık kaldığında ertesi sabah ağrılarının ve batınındaki şişkinliklerin çaresini MHP Lideri Devlet Bahçe-
li’ye açık mektup döşenmekte buluyor” sözleriyle karşılık verdi. Yalçın, “Çölaşan’ın yorgansızlığıyla 
kronik MHP kabuslarının tıp dilinde karşılığı ve çaresi bulunmuyor. Biz naçizane teşhisimizi koyalım. 
‘MHP-mani’den kaynaklanan psikopatik kişilik bozukluğu’. Bu yazısı turası silinmiş gazeteci müsvedde-
sinin yakınmalarını bizim kaşağımız bir nebze dindiriyor olmalı ki üstü açık uykuları sonrası kendini pür-
telaş bize kaşıtıyor. Sonra da Türkiye gerçeklerinden kopuk vaziyette, gaflet uykusuna geri dönüyor” dedi. 
Çölaşan, Peker’in iktidar temsilcilerine yönelttiği suçlamalarına Bahçeli’nin karşılık vermesini eleştirmiş-
ti.292 

14 Haziran 2021 
● Organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker, Twitter’da293, Kuzu Holding’in inşaat projesine 

yönelik İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında “Kuzu Holding’in inşaat projesini de çok seviyorsunuz 
herhalde, yumulmuşsunuz buna. Kuzu Holding’in Sea Pearl-Ataköy projesini sihirbaz bile bu hale getire-
meyecekken senin akraban Sadık Soylu bak bu projeyi nasıl bu hale getirdi” dedi. Peker, Soylu’nun oğlu-
na yönelik “Oğlun Engin Soylu dört gündür Sea Pearl projesinde deniz manzaralı 0/7 blokta bulunan 25-
30 milyon değerindeki dairede kalıp keyif ediyor” dedi. 294 Peker, Habertürk TV ana haber sunucusu Veyis 
Ateş’e ise devlete ait olan Mercedes araç ve polis koruması verildiğini iddia etti.295 

● Habertürk yazarı Fatih Altaylı, “Veyis Ateş’le ilgili vahim iddialar” yazısında, SBK Holding 
CEO’su Sezgin Baran Korkmaz’ın kendisini aradığını ve Ateş ile ses kaydını dinlettiğini belirtti. Altaylı, 
Korkmaz’ın, “Size kirli bir gazeteciyi anlatacağım. Çünkü ben hayatımda böyle utanç verici, böyle rezil 
bir tehdit görmedim. Veyis Ateş isimli gazeteci beni 7 Ocak günü aradı” dediğini aktardı. Altaylı, “Tehdit, 
şantaj iddiaları. 10 milyon Euro’luk talepler, bir ekip adına aracılıklar. Kriminal nitelikte suçlamalar. 
Korkmaz elinde tüm bu iddialarını kanıtlayabilecek bir bant kaydı olduğunu ve bunu ablası gibi sevdiği 
bir gazeteciye daha önce dinlettiğini de iddia etti” diye yazdı.296 

● TRT Haber’de yayınlanan “Gece Bakışı” programının sunucusu Fuat Kozluklu, Fatih Altaylı’nın 
“Bu gazeteci kılıklı sahtekarların ortaya çıkmasını, çıkarılmasını istiyorum” çağrısına yönelik sosyal med-
ya paylaşımında, “Hadi Özışık, Süleyman Özışık, Veyis Ateş, Ali Çağatay, Kenan Erçetingöz, Sevilay 
Yılman, Erhan Çelik ve Aydın Aydemir’in” isimlerini etiketledi.297 

                                                
289 https://kisadalga.net/yazar/gercegin-uzerindeki-katmanlar_7916#.YMFP51V-a2w.twitter 
290 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye-gazeteciler-cemiyetinden-veyis-ates-karari-1843662 
291 https://www.sozcu.com.tr/2021/yazarlar/emin-colasan/vatandas-eminden-devlet-beye-acik-mektup-6477988/ 
292https://www.krttv.com.tr/gundem/mhp-li-semih-yalcin-o-gazeteciyi-hedef-gosterdi-hakaretler-yagdirdi-h81087.html 
293 https://twitter.com/sedat_peker/status/1404530479391518721?s=1002 
294 https://tele1.com.tr/sedat-pekerden-suleyman-soylunun-yakinlarina-iliskin-carpici-iddia-413896/ 
295 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/sedat-pekerden-suleyman-soylu-hakkinda-yeni-iddia-1844457 
296 https://www.haberturk.com/yazarlar/fatih-altayli-1001/3103989-veyis-ates-le-ilgili-vahim-iddialar 
297 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/fuat-kozluklu-mesajina-bakin-kimleri-ekledi-bu-kavga-cok-buyur-trtnin-gece-haberleri-spikeri-savas-cikartacak-twit-atti-
457294h.htm 
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● KKTC yönetimi, Almanya’da yasaklanan “Almanyalı Osmanlılar” adlı çetenin yöneticisi olduğu 
iddia edilen Taner Ay’ın babası KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi Çetin Ay’ın görevine son verdi. Orga-
nize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker, AKP’li Metin Külünk’ün “Almanyalı Osmanlılar” çetesi ile yakın 
bağları olduğunu ileri sürmüştü. Taner Ay’ın AKP’li siyasetçiler ve bürokratlarla birlikte çekilmiş fotoğ-
rafları, lüks yaşamını ve eli silahlı anlarını da sergilediği Instagram hesabındaki pozları da dikkat çekmiş-
ti. Fotoğraflarından birinde Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yer aldığı görülmüştü. Tatar, 
Taner Ay için “Tanımam” demiş, ancak Kıbrıs basını Ankara’daki bir etkinlikte çekilmiş bir fotoğraf daha 
yayınlamıştı.298 

15 Haziran 2021 
● Aydın’da Didim İlçe Belediye Başkanı CHP’li Ahmet Deniz Atabay’a ve avukatına kimliği be-

lirsiz kişiler tarafından beysbol sopası ile saldırıldı. Olaydaki şüpheliler ile gazeteci kardeşler Özışıklar 
arasında bağlantı olduğunu söyleyen Atabay, “Beş altı yıldır uğraştığımız bir rant çetesi var. İllegal yollar-
la beni bezdirmeye çalışıyorlar. Daha önce evimi kurşunladılar, çocuğumu kaçırmak istediler. En son taciz 
tecavüz diye bir olay çıkardılar. O olayda Özışık kardeşlerle birlikte oldukları görüntüler ortaya çıkmıştı. 
Rant çetesi onları para ile besliyor, onlar da televizyonlar ve gazeteleriyle saldırıyordu. Bunlarla uğraşıyo-
ruz” dedi. Gözaltına alınan şüpheliler İ.O., Y.C.Ö, B.D., M.O., F.Ö. ve A.S.’nin adliyeye sevk edilecekleri 
öğrenildi.299 

● Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin, organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’in iddialarıyla 
ilgili bağımsız yargı organlarınca ve TBMM’de kurulacak araştırma komisyonuyla soruşturma yürütülme-
si çağrısı yapıldı.300 

● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 84 can kaybı yaşanmasıyla301 toplam can kaybını 48.879 ve 5.955 
yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısını 5.342.028 olarak açıkladı.302 

● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk TV ana haber sunucusu Veyis Ateş’in SBK 
Holding Başkanı Sezgin Baran Korkmaz’dan 10 milyon Euro istediği iddiaları üzerine, söz konusu 10 
milyon Euro’nun kim adına istendiğini sordu.303  Kılıçdaroğlu, “Her şeyin borsasını kurduklarını duyuyor-
duk. FETÖ borsası ile ne kadar kodaman Fetöcü varsa serbest bıraktılar, 15 Temmuz Şehitlerini sattılar. 
Şimdi de bir gazetecinin bir iş adamından 10 milyon Euro istediğine şahit oluyoruz. Niçin? Hukuki kovuş-
turmayı önlemek için. Ankara’daki siyasi bir yapı için istiyor bu parayı, çözeriz diyor. Ankara’da kimin 
için istendi bu para, bilmek istiyorum. Savcılar ne zamana kadar işinizi yapmayacaksınız? Harekete geçin, 
kimin için istendi bu para, öğrenin” tepkisini gösterdi.304 

● Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Sezgin Baran Korkmaz’ın Veyis Ateş’in 10 milyon Euro iste-
diğine ilişkin ses kaydını kendisine dinlettirdiğini açıkladı. Yılman, “(Fatih Altaylı’yı kast ederek) Adımı 
yazmamış ama söz konusu iddianın gerçek olup olmadığı ile ilgili ‘Sezgin Baran Korkmaz o kaydı abla 
gibi sevdiği bir gazeteciye dinletmiş’ cümleleriyle de bendenizi şahit olarak işaret etmiş. Peker’in bir vi-
deosunda gündeme getirdiği otelinde beleş kalan, aylık paraya boğduğu gazeteciler ve Habertürk‘te çalı-
şan Veyis Ateş ile ilgili iddialara ilişkin, ‘Veyis Ateş beni alenen tehdit etti ablacığım ve bunun da kaydı 
var’ dedi. 12 dakikalık kaydın üç dakikasını, ‘Off the record’ yapmam şartıyla başka bir telefondan dinlet-
ti. Telefonu kapatır kapatmaz derhal Habertürk yönetimini aradım. Ama yine de dayanamayıp üstü örtülü 
olsa da 10 milyon Euro şantajı ima eden bir tweet attım. Ki o tweet’im de çok yerde haberleştirildi. Kork-
maz, Fatih Altaylı’ya bu kaydı bana dinlettiğini söylemiş ama herkes bilmeli ki dinleyen sadece ben deği-
lim. Kim kimi aramış anlamadım çünkü dinlediğim kısım konuşmanın başı değildi. Ateş, özetle, ‘Biliyo-
rum canın çok acıyor. Her tarafı yakıp yıkmak istiyorsun. Çıkıp her yere konuşmak istiyorsun. Yaşadıkla-
rını anlıyorum. Hak da veriyorum sana. Sen de eşine, ailene çoluğuna, çocuğuna kavuşmak istiyorsun. 
Hiçbir şey olmamış gibi ülkene dönmek istiyorsun. Ankara’dayım. Az önce senin görüşmeni yaptım. Şunu 
anladım ki seninle uğraşan bir klik ve lobi var ama bu arkadaşlarla işi tersine çevirmek mümkün’ diyor. 
Korkmaz ise, ‘Abi ben hukuken zaten haklıyım ama yine de sen söyle nasıl olacak?’ diyor. Ateş, ‘Önce 
                                                
298 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/sedat-pekerin-iddialarinin-ardindan-cetin-ay-gorevden-alindi-1844414 
299 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/chpli-belediye-baskanina-beyzbol-sopali-saldiri-6487183/ 
300 https://twitter.com/TransparencyTR/status/1404720470658797569 
301 https://www.ntv.com.tr/turkiye/15haziran-2021-corona-virus-tablosu84-can-kaybi-5-bin-955-yeni-vaka,_27IFkoIFUa_uTMkzyIc7g 
302 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html 
303 https://twitter.com/kilicdarogluk/status/1404699608882765825 
304 https://www.gazeteduvar.com.tr/kilicdaroglundan-veyis-ates-sorusu-ankarada-kimin-icin-istendi-bu-para-haber-1525513 
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senin samimiyetini göstermeni bekliyorlar’ diyor. Korkmaz, ‘Nasıl göstereceğim abi?’ diyor. Ateş, ‘Talep 
ettikleri meblağı yollayacaksın’ diyor. Korkmaz ise, ‘Abi diyelim yolladım 10 milyon Euro… Peki ya 
sonra bu insanlara ulaşamazsak… Ne olacak o zaman?’ diye sorunca, Ateş, ‘Hiç merak etme. Ben her iki 
tarafın da hakemi ve kefiliyim. Para, iş bitene kadar bende duracak!’ diyor” açıklamalarını yaptı. Yılman, 
Korkmaz’a yönelik, “Suçsuzsan ve dürüstsen, cesur davran ve bana dinlettiğin kaydı ya kamuoyuyla pay-
laş ya da Cumhuriyet Başsavcılığı’na avukatın vasıtasıyla ilet. Sonra da memlekete gelip, yargı önünde 
kendi açıklamalarını, savunmalarını yap ve aklan” görüşünü yazdı.305 

● Muhalefet partileri, Habertürk TV program sunucusu Veyis Ateş’in, hakkında arama kararı bu-
lunan Sezgin Baran Korkmaz’dan 10 milyon Euro istediği iddiaları hakkında savcılara duyuruda bulundu. 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ankara'daki siyasi bir yapı için istiyor bu parayı, çözeriz diyor. 
Ankara'da kimin için istendi bu para, bilmek istiyorum” tepkisini gösterdi. İyi Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı Bahadır Erdem ise, “İşin özü, gazeteci görünümlü şahıs Veyis Ateş Sezgin Baran Korkmaz’a ha-
raç kesmiş, hem de bakan Süleyman Soylu adına” dedi. Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili 
Ahmet Şık, “Veyis Ateş 10 milyon euroyu kendisine değil, Korkmaz ile uğraşan klik adına istiyor. ‘Uğra-
şan’ denilenden kasıt Korkmaz ile ilgili soruşturma” paylaşımında bulundu.  

16 Haziran 2021 
● AYM, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na306  “gerekli gördüğü tüm bilgileri” kamu kurum 

ve kuruluşlar ile tüzel kişilerden isteme yetkisinin Anayasaya aykırı olmadığına karar vererek, bilgilere 
ulaşma yetkisine onay verdi. Kararda, “Başkanlığı görevleri kapsamında gerekli gördüğü bilgileri isteme-
ye yetkili kılan kuralın yürütme yetkisine ilişkin konuyu düzenlediği anlaşılmaktadır. Nitekim istenebile-
cek bilgiler, başkanlığın görevleriyle ilgili olanlar ile sınırlı tutulmuştur. Bir başka değişle kural, başkanlı-
ğın belirlenen görevlerinin yerine getirilebilmesinin doğal ve zorunlu bir sonucu olarak bilgi isteme yetki-
sini düzenlemekte olup kişisel verilere ilişkin bir düzenleme niteliğinde değildir” denildi. AYM Başkanı 
Zühtü Arslan’ın da aralarında bulunduğu beş üye ise bu karara muhalefet ederek, kişisel verilerin İletişim 
Başkanlığı’nın eline geçeceği ve bu verilerin korumasız kalacağı uyarısında bulundu. Düzenlemenin hem 
konu ve yetki bakımından hem de içerik yönünden anayasaya aykırı olduğunu kaydeden Arslan, “Sonuç 
olarak iptali istenen kural, ister kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı ister daha genel anlamda özel 
hayatın gizliliği kapsamında kalsın, her durumda Anayasa’da kanunla düzenlenmesi gereken bir konu-
dur” dedi. Arslan, kuralın İletişim Başkanlığı’na neredeyse “sınırsız bir yetki” tanıdığını belirterek, düzen-
lemenin belirsiz ve öngörülemez bir düzenleme niteliğinde olduğunu kaydetti. Arslan, düzenlemenin kişi-
sel verilerin korunmasını güvencesiz hale getirdiğini vurguladı.307 24 Temmuz 2018’de çıkarılan 14 No’lu 
İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin (CBK) 17. Maddesi’nde, İleti-
şim Başkanlığı’na bütün kurumlardan istediği bilgileri alma yetkisi tanınmıştı. CHP de düzenlemedeki 
“gerekli gördüğü bilgileri” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğu, temel hak ve özgürlüklere ilişkin konula-
rın CBK ile düzenlenemeyeceği gerekçesiyle AYM’ye başvurmuştu.308 

● Gazeteci-yazar Murat Ağırel, organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’in videolarında gün-
deme getirdiği gazetecilerle ilgili Halk TV’de, “Sezgin Baran Korkmaz, ses kaydında 12 gazetecinin adını 
veriyor ve bu isimleri maaşa bağladığını söylüyor. Kaydı birçok kişiye dinletmiş” ifadelerinde bulundu. 
Ağırel, “Bu konuyla ilgili birkaç kişiyi aradım. Konuşulan iki dakikalık ses kaydı 12 dakikalıkmış. 10 
milyon Euro’dan bahsediliyor ama 14 milyon Euro’dan bahsediliyor. Bu ses kaydında SBK 12 gazetecinin 
kendisi tarafından maaşa bağlandığını söylüyor” dedi.309 

● AYM, doktor, öğretim üyesi, doçent, profesör ve araştırma görevlisi ünvanlı akademisyen per-
sonel kadrolarının iptaline veya ihdasına ilişkin cumhurbaşkanlığı kararnamesinin ilgili bölümünün anaya-
saya aykırı olduğunu değerlendirerek, iptal etti.310 Kararda cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarma yetki-
sinin sınırsız olmadığına işaret edilerek, yürütme yetkisine ilişkin konular dışında cumhurbaşkanlığı ka-
rarnamesi ile düzenleme yapılmasının mümkün olmadığı belirtildi. Kararda, “Dava konusu kuralda da 
                                                
305 https://www.haberturk.com/yazarlar/sevilay-yilman-2383/3104376-veyis-atesin-o-ses-kaydinda-ne-var 
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öğretim üyesi kadroları düzenlendiğinden, kuralın kadro düzenlemesiyle birlikte öğretim elemanlarının 
görev ve yetkileriyle özellikle özlük haklarını etkilediği, bu çerçevede Anayasa’nın 130’uncu maddesi 
bağlamında münhasıran kanunla düzenlenmesi gereken konuda düzenleme yaptığı açıktır. Anayasa’nın 
130’uncu maddesinde üniversitelerin kanunla kurulacağı vurgulanmış olup dava konusu kuraldaki üniver-
site öğretim elemanlarının kadrolarının düzenlenmesine ilişkin husus, Anayasa'da Cumhurbaşkanlığı ka-
rarnameleriyle düzenleneceği özel olarak öngörülen konulara ilişkin de değildir. Bu itibarla kuralda Ana-
yasa’nın 130’uncu maddesi bağlamında 104’üncü maddesinin 17’inci fıkrasının üçüncü cümlesine aykırı 
şekilde düzenleme yapıldığı anlaşılmaktadır” denildi. İptale ilişkin kararın Resmi Gazete’de yayımlandık-
tan dokuz ay sonra yürürlüğe gireceği kaydedildi. Başvurucular TBMM üyeleri Engin Altay, Özgür Özel 
ve Engin Özkoç ile birlikte 134 milletvekili, dava konusu kuralın yetki yönünden Cumhurbaşkanlığı Ka-
rarnamelerinin sınırlarını aştığını, kuralın üniversitelerin merkez teşkilatında genel idare esaslarına göre 
yürütülmekte olan kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri ifa eden akademisyen persone-
le ilişkin olduğunu, bu kadroların iptaline veya ihdasına ilişkin hükümlerin de kanunla düzenlenmesi ge-
rektiği belirterek kuralın Anayasa’ya aykırı olduğunu ileri sürmüştü.311 

● AYM, İletişim Başkanlığı çalışanlarının sözleşme ve ödemeleriyle ilgili düzenlemelerinin Cum-
hurbaşkanlığı Kararnamesi’yle düzenlenmesinin konu bakımından yetki yönünden Anayasa’ya aykırı 
olduğuna ve iptaline karar verdi. 312 CHP’nin başvurusunda, İletişim Başkanlığı’nın söz konusu maddele-
rinin kanunla düzenlenmesi gerektiğini ve kanunda açıkça düzenlenen konularda kararname çıkarılamaya-
cağını belirterek, düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olduğunu ileri sürmüştü.313 

17 Haziran 2021 
● Gazeteci Şule Aydın’ın YouTube programına konuk olan serbest gazeteci Serkut Bozkurt, kara 

para aklamakla suçlanan Sezgin Baran Korkmaz’dan para alan 12 gazeteciden birinin Ahmet Hakan oldu-
ğunu iddia etti.314 Bozkurt, “Korkmaz’dan düzenli şekilde maaş alır gibi olanlardan biri de Ahmet Hakan. 
Ses kaydında çok net şekilde adını duyacağınız isim Ahmet Hakan, Hürriyet genel yayın yönetmeni” dedi. 
Hakan ise, Bozkurt’un 12 gazeteciden biri olduğu iddiasına “Dün akşam saatlerinde bir YouTube yayının-
da kendisine ‘gazeteci’ diyen ama adını ilk kez duyduğum bir şahıs, hakkımda alçakça iftiralar attı. Bugün 
itibariyle bu müfteri şahısla ilgili suç duyurusunda bulunuyorum. Kendisiyle yargı yoluyla hesaplaşaca-
ğız”315 dedi.316 

● İzmir Konak semtinde HDP İzmir İl Örgütü’nü ateşe veren silahlı saldırgan Onur Gencer rehin 
aldığı parti üyesi Deniz Poyraz’ı öldürdü.317 İzmir Valiliği’nin açıklamasında, “İlimizde bugün saat 11.05 
sularında 32 iş yerinin bulunduğu bir iş hanının ikinci katındaki HDP il binasına, sağlık çalışanıyken istifa 
ederek ayrılmış olan Onur Gencer isimli şahıs girerek, parti çalışanı olan D.P. isimli şahsı tabanca ile ateş 
ederek öldürmüştür. Şüpheli şahıs yakalanmış olup olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır” denildi.318 Poy-
raz’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla İzmir Adli Tıp morguna kaldırıldı.319 HDP Genel 
Merkezi’nin açıklamasında, saldırıdan dolayı hükümeti sorumlu gördüklerini belirtilerek “Aylardır parti-
mizin iktidar partisi, İçişleri Bakanlığı tarafından hedef gösterilmesi, provokasyon amacıyla bazı ailelerin 
örgütlendirilerek il binalarımızın önüne yönlendirilmesi sonucu bu sabah saat 10.30 sıralarında İzmir İl 
binamıza silahlı saldırı gerçekleştirildi” denildi.320 HDP, “Bugün İzmir’de Deniz Poyraz yoldaşımız İzmir 
İl Binamızı 24 saat gözetleyen polislerin gözetimde katledildi. Eli silahlı saldırgan engellenmedi, çocuğu 
katledilen ailemizin içeriye girişi engelleniyor. Bu görüntüleri hiç kimse unutmasın” paylaşımı yaptı.321 
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, “Burada sadece rastgele bir kişiyi öldürme ile sınırlı bir plan söz 
konusu değildir, bugün İzmir il örgütümüzde saldırının gerçekleştirildiği saatlerde yaklaşık 40 kişilik yö-
netici grubumuzun bir toplantısı vardı. Daha önce planlanmış olan bu toplantı acil bazı nedenlerden dolayı 
ertelendi. Yani burada plan açıktır, katliam yapılması planlanmıştır” dedi. Sancar, “İktidar bir bütün olarak 
                                                
311 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/universite-ogretim-elemanlarinin-kadrolarinin-cumhurbaskanligi-kararnamesi-ile-duzenlenmesi-iptal-edildi/2275869 
312 https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/norm-denetimi-basin-duyurulari/khk-ile-duzenlenen-konuda-duzenleme-yapan-cbk-kuralinin-iptali/ 
313 https://www.hukukihaber.net/kararlar/khk-ile-duzenlenen-konuda-duzenleme-yapan-cbk-kuralinin-iptali-h442596.html 
314 https://dokuz8haber.net/gundem/iddia-sezgin-baran-korkmazdan-maas-alan-12-gazeteciden-biri-ahmet-hakan/ 
315 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/sbkden-para-alan-12-gazeteciden-biri-iddiasi-ahmet-hakan-harekete-gecti-1845101 
316 https://twitter.com/ahmethc/status/1405435013622030336 
317 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-57511871 
318 https://twitter.com/IzmirValiligi/status/1405454278370672641 
319 https://www.evrensel.net/haber/435669/hdp-izmir-il-binasini-basan-saldirgan-parti-uyesi-deniz-poyrazi-oldurdu 
320 https://www.evrensel.net/haber/435683/hdp-partimizi-hedef-gosteren-iktidardir 
321 https://twitter.com/HDPgenelmerkezi/status/1405462370592432129 
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bu saldırının sorumlusudur. Her gün nefret diliyle konuşan, düşmanlaştırma politikasını tek yol olarak 
kullanan, toplumu kutuplaştıran, çatışma ortamını tahrik eden iktidar, bu cinayetin de bundan sonra işle-
necek benzer cinayetlerin veya katliam girişimlerinin sorumlusudur” tepkisini gösterdi. 322  

● TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “İzmir’de HDP il binasına yapılan saldırıyı kınıyorum. Saldır-
gan tarafından öldürülen vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Türkiye’nin huzurunu bozmaya yöne-
lik bu tür provokasyonların hedefine ulaşması asla mümkün olmayacaktır” mesajını paylaştı.323 Adalet 
Bakanı Abdulhamit Gül de “İzmir’de HDP il binasına yapılan saldırıyı ve cinayeti lanetliyorum. Provo-
kasyonların hedefi karanlıktır, huzursuzluk ve güvensizliktir. Hukuk bu karanlığa asla geçit vermeyecek, 
olay tüm yönleriyle aydınlatılacaktır” dedi.324 AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik da, 
“İzmir’de HDP il binasında gerçekleşen saldırıyı ve cinayeti lanetliyoruz. Türkiye, huzur ve güvenliğini 
bozmaya çalışan provokasyonlara asla fırsat vermeyecektir. Güvenlik güçlerimiz ve yargı teşkilatı hadise-
yi tüm boyutlarıyla açığa çıkaracaktır” açıklaması yaptı.325 

● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, “HDP İzmir il binasına yapılan saldırıyı lanetliyo-
rum. Hayatını kaybeden Deniz Poyraz’a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Bu senaryoyu 
daha önce yaşadık, bu kez halkımız yutmaz. Uyarıyorum, kimse bu provokasyonlardan medet ummasın” 
paylaşımını yaptı.326 İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de  “Halkların Demokratik Partisi İzmir İl 
Başkanlığı’na yönelik saldırıyı kınıyor, hayatını kaybeden Deniz Poyraz’a Allah’tan rahmet, ailesine ve 
sevenlerine başsağlığı diliyorum. Bulanık suda balık avlama hevesinde olanlar akıllarını başlarına alsın-
lar” dedi.327 DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da “HDP İzmir İl Binasına düzenlenen saldırıyı 
şiddetle kınıyorum. Saldırıda katledilen Deniz Poyraz’a Allah’tan rahmet, ailesine baş sağlığı diliyorum. 
Mevcut siyasal şiddet iklimini önlemek, siyasi partilerin ve siyasetçilerin güvenliğini sağlamak hükûmetin 
sorumluluğundadır” mesajına yer verdi.328 Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “İzmir’de 
HDP İl Binası'na düzenlenen silahlı saldırıyı kınıyorum. Öldürülen Deniz Poyraz'a Allah'tan rahmet, aile-
sine başsağlığı dilerim. Şiddet kaybetmeye mahkumdur. İktidar siyasete terör gölgesi düşmemesi için 
acilen tedbir almalıdır”329 dedi.330 

● Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin (TSYD) gerçekleştirdiği genel kurulda Oğuz Tongsir yeni-
den başkan seçildi.331 İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Yeniden başkan seçilen Oğuz Tongsir’i tebrik 
ediyor, kendisine ve ekibine başarılar diliyorum” açıklaması yaptı.332 

● AYM, Resmi Gazete’nin sadece “lüzum görüldüğünde” basılı olarak yayımlanmasını ve Resmi 
Gazete’de yayımlanmak üzere gönderilen yönetmeliklerin uygun görülmemesi halinde iadesini öngören 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin iptali istemini, her iki kuralın da anayasaya uygun olduğunu belirterek 
reddetti.333 CHP’nin başvurusunda, kamuoyunu ilgilendiren konularda, internetten erişimde yaşanabilecek 
teknik aksaklıklarda ve internete erişim olmaması halinde, Resmi Gazete’ye ulaşılamayacağını ileri sür-
müştü. Kararda, Anayasa’da Resmi Gazete’nin yayımına ilişkin usul ve esasların kanunla düzenleneceğine 
dair herhangi bir hükmün olmadığı belirtildi. Resmi Gazete’nin internet ortamındaki haline hukuki geçerli-
lik tanındığı ve basılı ortamda yayımlanmasının zorunlu tutulmadığı görüşü aktarıldı.334 

● Habertürk TV programcısı Veyis Ateş, hakkında arama kararı bulunan SBK Holding CEO’su 
Sezgin Baran Korkmaz’ın iddiasıyla kendisinden 10 milyon Euro istediğini belgeleyen ses kayıtlarının 
ardından, görevinden istifa etti. Sözcü yazarı İsmail Saymaz’ın haberine335 göre Ateş istifasını, Ciner 
Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ı telefonla arayarak bildirdiği ve istifasının kabul edildiği 
belirtildi.336 

                                                
322 https://www.evrensel.net/haber/435683/hdp-partimizi-hedef-gosteren-iktidardir 
323 https://twitter.com/MustafaSentop/status/1405555905626771458 
324 https://twitter.com/abdulhamitgul/status/1405521981743656968 
325 https://www.aa.com.tr/tr/politika/ak-parti-sozcusu-celik-izmirde-hdp-il-binasinda-gerceklesen-saldiriyi-ve-cinayeti-lanetliyoruz/2277407 
326 https://twitter.com/kilicdarogluk/status/1405480817376186370 
327 https://twitter.com/meral_aksener/status/1405520943506628614 
328 https://twitter.com/alibabacan/status/1405480348927107072 
329 https://www.dunya.com/gundem/bakan-kurum-9-gunde-3-bin-539-metrekup-musilaj-temizlendi-haberi-625084 
330 https://twitter.com/ahmet_davutoglu/status/1405509717548544002 
331 https://www.milliyet.com.tr/skorer/son-dakika-tsydde-oguz-tongsir-guven-tazeledi-6533747 
332 https://twitter.com/fahrettinaltun/status/1405853771419291649 
333 https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/norm-denetimi-basin-duyurulari/resm%C3%AE-gazete-nin-icerigi-ile-yayimlanmasina-iliskin-usul-ve-esaslarin-belirlendigi-
10-numarali-cbk-nin-iptali-istenen-kurallarinin-anayasa-ya-aykiri-olmadigi/ 
334 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/anayasa-mahkemesi-resmi-gazetenin-icerigi-ve-yayimlanmasina-iliskin-kararnamenin-iptal-istemini-reddetti/2276759 
335 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/veyis-atesle-ilgili-flas-gelisme-6491448/ 
336 https://www.dw.com/tr/tart%C4%B1%C5%9Fmal%C4%B1-gazeteci-veyis-ate%C5%9F-istifa-etti/a-57941768 
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18 Haziran 2021 
● Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, kendisi hakkında Sezgin Baran Korkmaz’dan 

para alan 12 gazeteciden biri olduğunu iddia eden gazeteci Serkut Bozkurt hakkında suç duyurusunda 
bulundu.337 

● HDP İzmir İl Başkanlığı’na silahlı saldırı düzenleyen ve parti çalışanı Deniz Poyraz’ı öldüren 
Onur Gencer tutuklandı.338 Gencer’in ifadesinde “Partililerin sosyal medya hesaplarından yapılan açıkla-
malar beni tahrik etti. Binaya gittiğimde orada birkaç kişinin olabileceğini düşündüm. Kim olsa ateş ede-
cektim. İçerideki herkesi öldürecektim. Silahımda olan 10 mermiyi de ateşledim. Vurduğum kişiyi tanımı-
yorum” dediği öğrenildi. Ayrıca Gencer’in keşif yapmak amacıyla aynı binadaki İngilizce kursuna yazıl-
dığı ortaya çıktı.339 Gercer’in ifadesinde, ayrıca 2020 yılının ilk aylarında “sağlık memuru olarak Suri-
ye/Minbic’e gittiğini”, “Sağlık memurluğundan 2021 yılının Nisan ayında istifa ettim. Ancak şu an için 
açıkta görülebilirim, çünkü işe gitmiyorum” dediği belirtildi.340 

● HDP Van Milletvekili Tayyip Temel, İzmir’deki saldırıya ilişkin “Onlarca kurşun duvarlara ve 
pencerelere isabet etmiş. Aynı zamanda da Sabahat Tuncel’in fotoğrafına defalarca ateş edilmiş. Bu kişi-
nin SADAT ile ilişkisi olduğu iddia ediliyor. Zaten SADAT’a bağlı kişiler biraz gayrimeşru çalışmalar 
yürüttükleri için devletin belli kurumlarında resmi ve gayri resmi çalışabiliyorlar. Böyle bir bilgi de aldık. 
O nedenle saldırganın bağları araştırılırsa bunun çok organize bir şekilde gündemi değiştirmeye yönelik 
olduğu ortaya çıkar. Kapıda nöbet tutan polisler İçişleri Bakanlığının talimatları ile hareket ediyor. Türki-
ye’de İçişleri Bakanı istifa etmesi gereken bir durumdadır” dedi.341 

● Aydın Doğan ve ailesi, Habertürk’ü satın almak için görüşmelere başladığı yönündeki iddiaları 
yalanladı. Doğan ailesi, Demirören Holding’e yapılan medya kuruluşlarıyla ilgili satış sırasında sözleşme 
gereği beş yıl boyunca satın alma işlemini gerçekleştiremeyeceklerini ekledi.342 

● İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi Parkı eylemleri sırasında 15 yaşındaki Berkin Elvan’ın 
hayatını kaybetmesine ilişkin tutuksuz yargılanan polis memuru Fatih Dalgalı’nın “olası kasıtla kasten 
öldürme” suçlamasıyla 16 yıl sekiz ay hapis cezası almasına hükmetti. Elvan, eylemler esnasında polis 
tarafından atılan gaz kapsülü ile başından vurulmuştu ve 269 gün hastanede tedavi gördükten sonra 16 
kiloya kadar düşerek hayatını kaybetmişti. Mahkeme, Dalgalı hakkında müebbet hapis cezası vermişti ve 
indirim yaparak 20 yıla indirmişti.343 Son olarak Dalgalı’nın 16 yıl sekiz ay hapis cezası almasına karar 
verildi.344 Dalgalı hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanmasına hükmedildi.345 El-
van’ın annesi Gülsüm Elvan, karara “Oğlumun her kilosuna bir yıl verdiler” tepkisini.346 Baba Sami Elvan 
ise, “Cumartesi günü oğlumun mezuniyeti için kıyafet almaya gitmiştik. Sekiz yıldır benim evimde her 
gün cenaze var. Bunun arkasında dönemin Başbakanı, bugünün Cumhurbaşkanı duruyor. Emir verenler, 
‘Bu emri ben verdim. Benim polisim destan yazdı’ diyenler benim oğlumun katilidir” dedi.347  

● Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Demirören Medya Grubu’nun Ziraat Banka-
sı’ndan aldığı krediye ilişkin iddialara, “Söz konusu firmanın kredileri canlı hesaplarda izlenmektedir. 
Ancak şunu belirteyim, bankamız bu firmaya da bütün müşterilerinde olduğu gibi bankacılık usul ve esas-
larının gerektirdiği çerçevede muamele etmektedir. Bu kredinin tabii olduğu bankacılık kuralı ne ise bu 
kredi için de aynısı uygulanmaktadır” yanıtını verdi. İyi Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, “Kamuo-
yuna açıklama yapmadınız. Bankayı denetleyen komisyonun üyesi olarak çok rahatsızlık duyuyorum” 
dedi. CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek ise, “Yazık değil mi bu ülkenin kaynaklarının üretim yeri-
ne bir gruba verilmesi” diye konuştu. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, “Ödemesiz dö-
nem olduğu için Sayıştay ve Meclis denetimi devre dışı bırakıldı. Yapılandırma olursa iki yıl daha bu he-
saplar 2022'ye kadar incelenemeyecek. Kredinin taksitlerinin ödemeye başlamış olması gerekiyor. Başladı 

                                                
337 https://www.birgun.net/haber/ahmet-hakan-gazeteci-serkut-bozkurt-hakkinda-suc-duyurusunda-bulundu-348883 
338 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-57526463 
339 https://www.sabah.com.tr/gundem/2021/06/19/izmirde-hdp-binasina-saldirida-bulunan-onur-gencer-tutuklandi?paging=3 
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a%C3%A7acakt%C4%B1m/a-57941283 
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mı?” sorusunu yöneltti.348 İyi Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, “Banka içinde yetkisi olanlar dahi 
bu kredinin gerçekte ne kadar olduğunu göremiyorlarmış. Böyle bir iddia var. Bu doğru mu?” diye sordu. 
Ancak muhalefet milletvekilleri, Çakar’dan, TBMM KİT Komisyonu’ndaki sorularına yanıt alamadıkları-
nı için tepki gösterdi.349 

● AKP, “4. Yargı Paketi” olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.350 AKP Grup Başkanvekili Mehmet Emin 
Akbaşoğlu’nun açıkladığı teklif 4 kanunda 27 maddeyle değişiklik yapılmasını öngörüyor. Buna göre, 
kadına yönelik şiddete ilişkin eylemlerde boşandığı eski eşe karşı işlenen suçlar ağırlaştırıcı neden olacak. 
Ayrıca, İdari Yargılama Usulü Kanunu’ndaki değişiklikle idarenin cevap verme süresi 60’dan 30’a indiri-
lecek. Cumhuriyet Savcısı, ifadesi alınmak için yakalanan kişinin mesai saatleri dışında geleceğini belirt-
mesi halinde bir kez geçerli olmak üzere serbest kalmasına karar verebilecek. Kişi, yargı makamlarına 
gitmediği takdirde para cezası alacak. Katalog suçlardan tutuklanabilmek için kuvvetli suç şüphesinin 
“somut delillere” dayanmasına dikkat edilecek. Adli kontrol uygulamasının yetersiz kalacağını gösteren 
delillerde somut olayda gösterilecek ve kararda yer alacak. Adli kontrolde, konutta geçen iki gün ceza 
mahsubunda bir gün olacak. Adli kontrol yükümlülüğü süresiz olmayacak. Soruşturma evresinde dört ay 
aralıklarla Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hakimi tarafından karar verilebilecek.351 İddia-
namede delille ilgisi bulunmayan bilgiler yer almayacak.352 Yüklenen suçu oluşturan bilgiler belirtile-
cek.353 

●  Habertürk TV programcısı Veyis Ateş, Halk TV’de İsmail Saymaz’ın sunduğu “Gündem Özel” 
programında, SBK Holding CEO’su Sezgin Baran Korkmaz’dan 10 milyon Euro istediği iddialarını yalan-
ladı. Ateş, Korkmaz’ın ricası üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüğünü belirtti. Ateş’in 
açıklamaları sırasında yayına bağlanan Korkmaz ise, “Bana bu işi halledebileceğini, benimle uğraşan bir 
lobinin bana bunu yaptığını, kendisinin aracı olduğunu, bu nasıl olacak dediğimde istedikleri meblağı 
vermemiz gerektiğini, meblağın ne olduğunu sorduğumda 10 milyon Euro olduğunu açık açık söylemiştir” 
dedi. Korkmaz, ses kaydının bulunduğunu ve birkaç kişinin kaydı dinlediğini iddia eti. Ateş, Korkmaz ile 
Temmuz 2020’de, Bodrum’da bir arkadaşının teknesinde tatildeyken tanıştığını söyledi. Paramount Otel’e 
Cihan Ekşioğlu’nun davetlisi olarak gittiğini, iki gün kaldığını ve para ödemediğini belirten Ateş, Ekim 
ayında İstanbul’da Korkmaz ile karşılaştığını söyledi. Ateş, ses kaydına ilişkin, böyle bir konuşma yap-
madığını belirtti. Organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker ile tanışıklığı sorulduğunda, dört beş yıl 
önce, birkaç kişinin bulunduğu bir yemekte bir araya geldiklerini ve siyaset konuşmadıklarını söyledi. 
Ateş açıklamasına, “Ben hiç Sezgin Baran Korkmaz ile konuşmadım, dertlerini anlatmadı demiyorum ki. 
Bu konuşmanın önü arkası nerede? Birilerinin bir meblağ istediğinden de söz etmedim. Bir kişiyle konuş-
tum. Devletin İçişleri Bakanı’na söyledim, 7 Ocak’ta Diyarbakır’da. Ben 7 Ocak'ta İstanbul’daydım. Di-
yelim ki nefsime yenik düştüm, 10 küsur trilyonu nereye teslim edebilirim? Ben kimim ki hangi yargı 
kliğini, hangi lobiyi bulabilirim ki bu işi 10 milyon Euro’ya çözdürebilirim?” dedi.354 

19 Haziran 2021 
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP İzmir İl Örgütü’ne düzenlenen ve Deniz Poyraz’ın öldürüldüğü 

saldırıyla ilgili olarak “İzmir’deki provokatif saldırıyı en şiddetli şekilde kınadık, kınıyoruz ve benzerlerini 
de kınayacağız” dedi. Türkiye’de en çok saldırıya uğrayan ve bu saldırılarda en çok kayıp veren partinin 
AKP olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Yakalanan failin önündeki ve arkasındaki tüm ilişkiler ortaya çıkar-
tılarak en ağır cezayı da alacağına inanıyoruz” dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, saldırgan 
olduğu belirtilen kişinin bir elinde silahla, diğer eliyle “bozkurt” işareti yaparken ve Suriye’den çekilmiş 
olan fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılması üzerine açıklama yaparak “Saldırı gerçekleştikten hemen 
sonra, elinde tuttuğu silahı ve bozkurt işaretiyle fotoğrafları servis edilen saldırganın kararlılıkla üstüne 

                                                
348 https://www.diken.com.tr/demirorene-kredi-soruldu-ziraat-bankasi-muduru-eveleyip-geveledi/ 
349 https://www.sozcu.com.tr/2021/ekonomi/ziraat-bankasi-genel-mudurunden-demiroren-sorularina-yanit-6493080/ 
350 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/4-yargi-paketi-tbmmye-sunuldu/2278423# 
351 https://ankahaber.net/haber/detay/4_yargi_paketi_tbmmde_katalog_suclarda_tutuklama_icin_somut_delil_sarti_43651#.YMyhWy2W40Y.twitter 
352 https://t24.com.tr/haber/4-yargi-paketi-tbmm-baskanligi-na-sunuldu,959990 
353 https://www.trthaber.com/haber/gundem/4-yargi-paketi-meclise-geliyor-589124.html 
354 https://t24.com.tr/haber/sezgin-baran-korkmaz-dan-10-milyon-euro-talep-ettigi-iddia-edilen-veyis-ates-aciklamalarda-bulunuyor,960115 
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gidilmeli” dedi. Bahçeli, “Saldırganın bağları ve bağlantılarıyla, irtibat ve ilişki ağlarıyla hiçbir tavsamaya 
meydan vermeden araştırılması ve açığa çıkarılması gerekir” dedi. 355 

20 Haziran 2021 
● Organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’in YouTube’dan yayınladığı dokuzuncu videosun-

da356 Türkiye’de hakkında kara para soruşturması başlatıldıktan sonra İsviçre’ye gittiği belirtilen SBK 
Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz Avusturya’da tutuklandı.357 Korkmaz’ın avukatı Mehmet Demir, 
müvekkilinin ABD’nin isteği üzerine Avusturya’da tutuklandığını belirtti. Demir, Türkiye’nin de müvek-
kilinin iadesi yönünde talebi olduğunu ancak yargı sürecinin Avusturya’da devam edeceğini iddia etti. 
Peker de videosunda Korkmaz’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla görüştüğünü ve bir gün sonra yurt 
dışına çıktığını iddia ederek, “Bu adamı arıyor, İçişleri Bakanlığı’na çağırıyor, 5 Aralık günü saati de aklı-
nızda tutun. Akşam veya sabah saat 10 buçuk giriş, 12 buçuk çıkış. Aradaki konuşmayı anlatıyorum. 
Korkmaz’ın, 45 milyon dolar bir iş adamından alacağı var. Süleyman buna diyor ki ‘senin hakkında tahki-
kat yapıldı dosya var, sen yurt dışına çık bu adamın parasını da yukarının haberi var -Tayyip abiyi kaste-
diyor- sil sorun çıkacak’. Korkmaz, 6 Aralık’ta yurtdışına çıkıyor” demişti.358 

● Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz arasında geçen 12 dakikalık 
konuşmanın dinlediği iki dakikalık kısımlarını yazdı. Saymaz, “Ateş'in bilmediği bir şey vardı: Sabah 
Korkmaz’ı arayıp varlığından emin olmak için görüşmenin kaydını dinledim. 5-8 Ocak arasında dört, beş 
telefon görüşmesi yapılmış. Korkmaz, 7 Ocak’ta yapıldığını söylediği dokuz dakika 26 saniyelik kaydın 
iki dakikalık kısmını dinletti. Ateş araba içerisinde konuşuyor. Yol ve araç sesi konuşma seslerine karışı-
yor. Ateş, şöyle diyor: ‘Şu an can yanın yaralı, kızgınsın, öfkelisin, dünyaya ateşe verirsin. Bu tarafın has-
sasiyet duyduğu şeyi sana iletmek istiyorum” diye yazdı. Ateş’in kimi lobi ve kliklerden söz ettiğini kay-
deden Saymaz, “Kendini hakem olarak tanıtıyor. Korkmaz, ‘Masaya sen otur benim yerime?’ diye öneri-
yor. Ateş ‘Nasıl istersen’ diyor ve şöyle devam ediyor: ‘Senle ilgili beklenti ve istedikleri ses çıkarmadan 
bir süre beklemen. ‘Samimiyetini göstersin, gerekeni yaparız (diyorlar).’ Korkmaz, ‘Samimiyetimizi nasıl 
göstereceğim abi?’ diye soruyor. Ateş, ‘Söz ettiğim meblağı istiyorlar’ diyor. Korkmaz, ‘10 milyon Eu-
ro’yu verdiğim zaman…’ diye konuşuyor. Hızlı konuştuğu için ‘Milyon’ ifadesini yutuyor” diye aktar-
dı.359 

● TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, HaberTürk eski sunucusu Veyis Ateş ile Sezgin Baran 
Korkmaz arasında geçtiği iddia edilen konuşmanın iki dakikalık ses kaydını yayımladı.360 Şık, “Veyis Ateş 
ile Sezgin Baran Korkmaz arasında geçen 12 dakikalık konuşmanın, İsmail Saymaz’ın bugünkü yazısın-
da361 bahsettiği kısmına ait ses kaydı budur”362 diyerek YouTube’a koyduğu bölümü363 paylaştı. Şık, ikinci 
paylaşımında ise, “Gönül isterdi ki kaydın tamamı elimde olsaydı ama yok. Kimsenin şüphesi olmasın 
eğer söz verildiği gibi gönderilirse onu da yayınlarım. Kimse komplo teorileriyle açıklama yapmaya 
kalkmasın. Hep dediğim gibi, hakikate kendimden daha dazla saygı duymaya devam edeceğim” dedi.364 

● Veyis Ateş, Sezgin Baran Korkmaz’ın tutuklanması ardından TİP Milletvekili Ahmet Şık’a yö-
nelik iddialarda bulunarak, “Şık; dokunulmazlık zırhına sığınıp, Korkmaz’ın omzundan bana ateş açma. 
İçişleri Bakanı Sayın Soylu ile tanışıklığımı öğrenince bana, Bakan Bey’le siyaseten uzlaşamadığını fakat 
tavrını çok beğendiğini söylemedin mi? Beş dakikalığına bile olsa Sayın Soylu ile bir araya gelme arzunu 
dile getirdin mi, getirmedin mi? SBK’nın medya ve siyasetteki beslemeleri hazır olun, daha çok şey konu-
şacağız. Elbette, başkaları gibi iftira atmadan, kumpas kurmadan..”365 dedi.366  Şık ise, Ateş’e yanıt olarak 
“Bu ülkede kurulu mafya düzeninin sahibi ya da aparatı olanlara sırtını dayamayan hiç kimsenin doku-
nulmaz olmadığını hala dokunulamayan biri olarak sen benden daha iyi bilirsin”367 dedi.368 

                                                
355 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-57537644 
356 https://www.youtube.com/watch?v=cDN-FCwZ6Os&t=26s 
357 https://www.amerikaninsesi.com/a/abd-istedi-sezgin-baran-korkmaz-avusturya-tutuklandi/5935290.html 
358 https://www.amerikaninsesi.com/a/sedat-peker-den-yeni-iddialar/5918312.html 
359 https://www.sozcu.com.tr/2021/yazarlar/ismail-saymaz/ben-ikna-olmadim-6495950/ 
360 https://www.birgun.net/haber/ahmet-sik-veyis-ates-ile-sezgin-baran-korkmaz-gorusmesinin-ses-kaydini-yayinladi-349012 
361 https://www.sozcu.com.tr/2021/yazarlar/ismail-saymaz/ben-ikna-olmadim-6495950/ 
362 https://twitter.com/sahmetsahmet/status/1406517067516366850 
363 https://www.youtube.com/watch?v=N4x9L1JxzIc 
364 https://twitter.com/sahmetsahmet/status/1406527340423831556 
365 https://www.birgun.net/haber/veyis-ates-hedef-aldi-ahmet-sik-yanit-verdi-349039 
366 https://twitter.com/veyisates/status/1406617357850660868 
367 https://www.twitlonger.com/show/n_1srnv2b 
368 https://twitter.com/sahmetsahmet/status/1406688610741538821 
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● Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı ardından kademeli normalleşme kararlarını açıklaya-
rak, sokağa çıkma kısıtlamalarını 1 Temmuz’dan itibariyle kaldıracaklarını duyururken “Müzikle ilgili 
sınırlamayı daha ileri bir saat olan 00.00’a çekiyoruz; kusura bakmayın kimsenin kimseyi rahatsız etmeye 
hakkı yok” dedi.369 

● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep’teki açıklamasında Kanal İstanbul ihalesine 
girilmemesi çağrısında bulunarak, “Parasını vermeyeceğiz. Devletin ihalesini alıp da parasını alamayan 
yıllardır sürüncemede kalan yatırımlar yok mu? Gidiyorlar mı mahkemeye, hiçbirisi gitmiyor. Vermiyoruz 
kardeşim. Para yok. Niye para yok. Kardeşim ben üretim yapacağım, fabrika açacağım. Teşvik edeceğim. 
Özel sektör yatırımı yapacağım. Benim derdim, işsizlik ve yoksullukla mücadele. Ben bir avuç rantiyeye 
kar sağlayacak insan değilim” dedi.370 

● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 63 can kaybı yaşanmasıyla371 toplam can kaybını 49.185 ve 5.091 
yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısını 5.370.299 olarak açıkladı.372 

21 Haziran 2021 
● Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat, gazeteci Serdar Akinan’ın “Suriye’nin yağmalanma-

sında çok ünlü bir gazetecinin eşi olduğu söyleniyor” açıklamasına yanıt vererek eşi Murat Özdavar’ın 
konuyla ilgisi olmadığını belirtti. Murat Özdavar da açıklamasında “Gönül rahatlığıyla söylemek isterim 
ki; bugüne kadar Suriye’den ya da başka bir ülkeden bir fabrika ya da başka bir bina tesis vb. söküp Tür-
kiye’ye ya da herhangi bir ülkeye taşımadım.” dedi.373 

● Kara para aklamakla suçlanan Sezgin Baran Korkmaz’ın gazetecilerle ilişkisi Yılmaz Özdil ve 
Uğur Dündar arasında tartışma yarattı. Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Korkmaz’ın Artı 1 TV’nin finansmanı 
olduğunu iddia ederek, “SBK’nın kafakola aldığı gazetecilere, kime hangi televizyonu kurdurduklarını 
biliyorum ama söylemem demedim, aksine açık açık söylüyorum, ABD’deki iddianamede yazıyor… Dü-
rüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazeteciler niye bu mevzudan hiç bahsetmiyor diye soruyorum?” dedi. 
TELE1 yayınında ise, Uğur Dündar ve Tuncay Mollaveisoğlu, Özdil’in paylaşımını eleştirdi. Dündar, 
“Sen benim ne kadar namuslu olduğumu bilen bu ülkedeki iki üç insandan birisin. Biri Müjdat Gezen’dir. 
İkincisi sensin. Sana kardeşim dedim. Sen nasıl olur da ‘değerli ağabeyim’ dediğin, yere göğe sığdırama-
dığın bir insana ima yollu dahi olsa çamur atmaya yeltenirsin. Biri bana Yılmaz Özdil’i sorsa ‘Yılmaz pis 
bir işe bulaşmaz’ derim… Yılmaz’a da yazıklar olsun. Bitti benim için artık” dedi. Yayın sürerken Özdil, 
“SBK iddianamesinde yazılanları sordum. TELE1’de değerli ağabeyim Uğur Dündar’la Tuncay Mollave-
isoğlu beni eleştiriyor, sormayayım o halde” dedi. Bunun ardından Dündar, “Kötü kalpli. Nedenini de 
biliyorum. İsmail Saymaz’a takmış. Nasıl gitti elin o tweete, nasıl yazabildin onları” yanıtını verdi. Dün-
dar, “Yılmaz Özdil benim cenazeme gelmesin, benim için Özdil defteri kapanmıştır” dedi. Özdil ise, “Ne-
ticede kanal kiminmiş” sorusunu yöneltti.374  Dündar, 24 Haziran’da yaptığı açıklamada ise, “Yılmaz Öz-
dil kardeşim” diyerek yaşananların canlı yayın kazası olduğunu belirtti.375 

● Organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker, Uğur Dündar ve gazeteci Tuncay Mollaveisoğ-
lu’yu etiketleyerek, ABD’nin isteği üzerine “kara para aklama” gerekçesiyle gözaltına alınan Sezgin Ba-
ran Korkmaz’la ilgili sorular yöneltti.376 Peker, “Uğur Ağabey yanlış anlamazsanız en önemli bölümü 
kaçırıyorsunuz (anlattıklarınızın hepsi çok değerli ama). Sezgin Baran Korkmaz’a suç örgütü liderliğinden 
ve de kara paradan suçlama yapılıyor. Suç örgütü suçlaması yapılabilmesi için polisin en az altı aylık ön 
çalışma yapması gerekir. Ayın 4’ünde saat on buçukta İçişleri Bakanı bu şahısla nasıl görüşür (hem de 
bakanlık makamında)? Bu görüşmenin ertesi günü bu şahıs yurtdışına nasıl kaçar? Bakanlığın kamera 
kayıtlarını ve HTS kayıtlarını şu ana kadar neden yayınlamadılar? Bence en önemli konu bu. Bu konu 
sanki unutturulmaya çalışılıyor” dedi. 377 

22 Haziran 2021 

                                                
369 https://t24.com.tr/video/erdogan-muzik-yasagini-saat-24-00-e-cekiyoruz-kusura-bakmasinlar-gece-kimsenin-kimseyi-rahatsiz-etmeye-hakki-yok,39860 
370 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/kilicdaroglundan-kanal-istanbul-uyarisi-kimse-ihaleye-girmesin-parasini-vermeyecegiz-1845910 
371 https://www.ntv.com.tr/turkiye/20-haziran-2021-corona-virus-tablosu-63-can-kaybi-5-bin-91-yeni-vaka,gFxVmROxbE2tdD9_gRikdA 
372 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html 
373 https://www.birgun.net/haber/serdar-akinan-in-iddiasina-iliskin-hande-firat-ve-esi-murat-ozvardar-dan-aciklama-geldi-349139 
374 https://tele1.com.tr/ugur-dundar-yilmaz-ozdil-cenazeme-gelmesin-yaziklar-olsun-418488/ 
375 https://m.haberturk.com/ugur-dundar-yilmaz-ozdil-kardesim-3114497 
376 https://twitter.com/sedat_peker/status/1407048609883951106 
377 https://tele1.com.tr/sedat-pekerden-flas-sbk-sorusu-418477/ 



Özgürlük için Basın  İfade ve Basın Özgürlüğü Haziran 2021 Raporu  Gazeteciler Cemiyeti 

  42 

● MHP Genel Başkanı Bahçeli, HDP İzmir İl Başkanlığı’na saldırıda yaşamını yitiren Deniz Poy-
raz için “PKK’nın kırsal katılım sorumlusu, şehirden dağa çıkmak isteyen PKK sempatizanlarını terör 
kamplarına sevk eden halkanın içinde yer alan milis işbirlikçidir” dedi.378 Buna karşı HDP Genel Başkanı 
Pervin Buldan ise, Katil hangi saiklerle cinayeti işlediğini açıklamışsa hükümetin küçük ortağı da bugün 
bu kürsüden Poyraz’ı hedef göstermiştir. Katille dil birliği yapmıştır. Deniz'in babasını, ailesini hedef 
göstermiştir. Bu ülkede HDP’ye oy veren milyonları hedef göstermiştir. Yeni cinayetlere kapı aralayacak 
bu söylemlere karşı savcıları göreve davet ediyoruz. Bu küçük ortağa haddini bildirecek var mı yürekli bir 
savcı” tepkisini gösterdi.379 

● Tuncay Mollavesioğlu, Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil’in tartışmasına ilişkin Cumhuriyet’te “Ar-
tı 1 TV’nin birinci elden hikayesi” yazısını kaleme aldı. Mollaveisoğlu, Genel Yayın Yönetmenliği yaptığı 
Artı 1 TV’nin kuruluşunu anlatarak, “Uğur Dündar, Haluk Şahin ve ben Altan Ertürk’ten yayınlara müda-
hale etmemesi, tüm mali yükü ve yönetimi üzerine aldığı için ücretleri aksatmaması için söz aldık. Sonra 
Gezi olayları oldu. Gezi’yi baştan sona yayımlama kararı aldık. Ve baskılar peşi sıra gelmeye başladı. 
Kanalın patronu Altan Ertürk ile gerilim iyice arttı. Maaşlar dahil verdiği sözleri yerine getirmeyen Ertürk 
ile verdiğimiz kavga, genel yayın yönetmeni olduğum sırada işten çıkarılmamla son buldu. Haber Müdürü 
Mustafa Hoş’un işten atılmak istenmesi, Gezi ile tırmanan baskı/sansür süreci… Uğur Dündar başta ol-
mak üzere kurucu ekibin tamamı istifa etti” dedi. Sezgin Baran Korkmaz ve ABD’de ortak bir davada adı 
geçen Ekim Alptekin’in kanalla bağlantılarının kendileri atıldıktan sonra ortaya çıktığını belirtti ve Yılmaz 
Özdil’in iddialarını reddetti.380 

● İnsan ve Özgürlük Partisi (PİA), dört yıldır parti kurmak belge sunumu yaptıkları İçişleri Bakan-
lığı’nın başvurularını kabul etmemesi nedeniyle açtıkları davaları AYM’ye  taşımaya hazırlandıklarını 
duyurdu. PİA Kurucu Başkanı Mehmet Kamaç, “Hukuka rağmen Anayasa’yı da çiğneyerek dört yıldır 
PİA’nın kurulması engelleniyor. Dört yıllık süreçte yaptığımız bütün resmi ve şifahen başvurularda, İçiş-
leri Bakanlığı’ndan önemli hiçbir muhatap bulamama, olan muhatapların da PİA’nın kuruluşuna yönelik iş 
ve işlemlerin bir talimatla engellendiği gerçeğiyle karşı karşıyayız” dedi. Ankara İdare Mahkemesi, 
PİA’nın başvurusunu değerlendirerek, parti kurucularının lehine karar vermişti. İçişleri Bakanlığı ise, Co-
vid-19 virüs salgını ve parti programında Anayasa 68. maddeye aykırı maddeler olması nedeniyle kuruluş 
işlemlerinin yapılamadığını belirtmişti. İçişleri Bakanlığı’nın itirazı üzerine Mahkeme, PİA’nın lehine 
verdiği kararı bozmuştu.381 

23 Haziran 2021 
● TBMM Adalet Komisyonu, 4. Yargı Paketi olarak adlandırılan Ceza Muhakemesi Kanunu ve 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni kabul etti.382  
● Gazeteci Faruk Bildirici, gazeteci Enver Aysever’in kendisi hakkında Prof. Dr. Mehmet Habe-

ral’ın kurucusu olduğu Başkent Üniversitesi’nde ders verdiği iddiasıyla ilgili, “Başkent Üniversitesi İleti-
şim Fakültesi’nde Güncel Medya Sorunları dersi verdim. 2017 ve 2018 yıllarında dönem başına (üç aylık 
süre) yaklaşık iki bin lira ücret aldım” dedi. Aysever ise, “Haberal eski CHP vekili, onun okulunda çalış-
mak gazeteci ahlakına uygun mu? Eğer uygunsa kamuda ders vermekten farkı nedir? Ders veren gazeteci-
ler ahlaksız mı? Haberal hakkında nasıl haber yapacaksınız örneğin?” dedi.383 

24 Haziran 2021 
● CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Pandemi ve Basın Özgürlüğü ra-

poru yayımlandı.384 Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi’nin açıkladığı385 “Pandemi ve Basın 
Özgürlüğü” raporuna göre, Mart 2020’dan Mart 2021 sonuna değin yıl içinde gazeteciler 479 kez hakim 
karşısına çıktı, en az 78’i gözaltına alındı. 25 gazeteci tutuklandı17’si darp ve tehdit edildi.  Raporda, 
“Türkiye’de ilk korona vakasının görüldüğü günden 2020 yıl sonuna kadar en az 22 gazetecinin pandemi 
nedeniyle yaşamını yitirdiğine dikkat çekildi. Raporda, “Pandeminin başladığı andan itibaren sahada çalı-

                                                
378 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-57570827 
379 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/pervin-buldandan-bahceliye-yanit-1846456 
380 https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/tuncay-mollaveisoglu/arti-1-tvnin-birinci-elden-hikayesi-1846627 
381 https://www.amerikaninsesi.com/a/dort-y%C4%B1ld%C4%B1r-izin-ba%C5%9Fvurusu-kabul-edilmeyen-k%C3%BCrt-partisi/5938171.html 
382 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/4-yargi-paketi-tbmm-adalet-komisyonunda-kabul-edildi/2283141# 
383 https://abcgazetesi.com/faruk-bildiriciden-baskent-universitesi-aciklamasi-ders-verdim-donem-basina-2-bin-lira-al-393661 
384 https://www.chp.org.tr/haberler/chpden-pandemi-ve-basin-ozgurlugu-kitabi 
385 https://www.chp.org.tr/haberler/chpden-pandemi-raporu 
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şan gazetecilerin yaşadığı riskler, sahanın yanı sıra televizyon stüdyolarında da sürmüş, özellikle başta 
sağlıkçılar olmak üzere çok sayıda uzman konuğun alındığı programların sıklaşması, gazetecilerin virüse 
yakalanma risklerini de beraberinde getirmiştir” denildi.386 

● Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü, Halkın Kurtuluş Partisi’nin (HKP), Demirören Medya Gru-
bu’nun kredisiyle ilgili sorularına “müşteri sırrı” yanıtını verdi. Yazılı yanıtta, “5411 sayılı Bankacılık 
Kanunu’nun ‘Sırların saklanması’ başlıklı 73. maddesi kapsamında banka ve müşteri sırrı olduğu mütalaa 
edildiğinden paylaşılması mümkün bulunmamaktadır” denildi. HKP MYK Üyesi Avukat Doğan Erkan 
ise, “Ziraat Bankası bize ‘müşteri sırrı’ diye cevap vermesi kabul edilemez. Kamunun kaynaklarının usul-
süz kullanılması söz konusu olduğundan konuyla ilgili Kamuoyuyla ve Halkın Kurtuluş Partisi’yle bu 
bilgileri paylaşmak zorundadır. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi’ne göre yurttaşların, topluluk-
ların ‘Hakikati bilme hakkı’ vardır. Ziraat Bankası bu hakikati saklayamaz. Gelen yanıta göre ceza huku-
kunu işleteceğiz. Eğer oradan da bir olumsuz gelişme olursa uluslararası hukuka başvuru yapacağız. Ger-
çeklerin, bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır” dedi.387 

● Oxford Üniversitesi Reuters Gazetecilik Çalışmaları Enstitüsü’nün “2021 Dijital Haber Rapo-
ru”na göre, Covid-19 virüsü salgını sürecinde basılı gazetelere ilgide dünya çapında ciddi düşüş yaşadığı, 
yerel haberlere ilgi artışı olduğu ve 25 yaş altındaki gençlerin haberle kurduğu ilişkinin gelecekte gelenek-
sel medyayı zorlayacağı belirtildi. Türkiye bölümünde katılımcılar, haberleri en çok internet üzerinden 
aldıklarını söylerken, televizyon ve sosyal medyadan haber alma oranı yaklaşık olarak eşit çıktı. Fox TV, 
Cumhuriyet ve NTV en güvenilir haber kuruluşları olarak ifade edildi. İnternette ise Sondakika.com ve 
yine CNN Türk ve Sözcü’yü takip ettiklerini söyledi. Raporda, “CNN Türk ve Hürriyet’in kısa süre önce 
hükümet yanlısı bir holding tarafından alınması, haberlerinin artık tarafsız olarak görülemeyeceğini gös-
terdi” denildi. Raporda, BBC Türkçe ve DW Türkçe gibi uluslararası mecraların, Türkiye’de dijital haber 
piyasasında artan bir varlık gösterdiği, bu tür haber kuruluşlarına daha çok sosyal medyadan erişildiği de 
belirtildi. Katılımcıların yüzde 40 YouTube’u, yüzde 34 Twitter’ı ve Instagram’ı, yüzde 30 Facebook ve 
WhatsApp’ı, yüzde 13 de Telegram’ın haberlere erişim için kullandığı kaydedildi. Raporda katılımcıların 
yüzde 61’inin sosyal medyayı haber için kullandığı belirtilirken sosyal medyada oto-sansürün de yaygın 
hale geldiğine dikkat çekildi. Yeni sosyal medya düzenlemelerinin ifade özgürlüğünü kısıtladığı belirtilir-
ken, WhatsApp ve Telegram gibi kapalı mesajlaşma uygulamalarının haber için daha fazla kullanılmasının 
da kısmen diğer haber kanallarının ifade özgürlüğü üzerindeki baskıdan kaynaklandığı yorumu yapıldı.388 

● Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hipokrat Yemini’nden, “cinsiyet, etnik kimlik ve cinsel yö-
nelim ayrımı yapılmayacağına” yönelik bölümü çıkardı. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir’in iddiasına 
göre, öğrenciler bu cinsiyetçi yemini okumayı reddedince Rektörlük Hipokrat Yemini’ni okutmaktan vaz-
geçti.389 

● Cumhurbaşkanı Erdoğan, Covid-19 virüsü salgınında 1 Temmuz itibariyle kademeli normalleş-
meye geçileceğini açıklamasında, saat 24.00’ten sonra mekanlarda müzik yasağı uygulanacağı belirterek, 
“Kusura bakmasınlar gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok” dedi. Bu durum Twitter’da 
“#KusuraBakıyoruz” etiketiyle paylaşımlara yol açtı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, bunun 
“ideolojik yasak” olduğunu belirterek, “Erdoğan, rahatsızlıktan bahsedeceksen, ülke senden rahatsız, ona 
ne yapacaksın?” dedi. Rock müziği sanatçısı Aylin Aslım, “Müzik rahatsızlık vermez, rahatsız ruhlara şifa 
olur. Müzisyen rahatsız etmez, sanatını icra eder” dedi. Şarkıcı Cem Adrian, “Yıllardır verdiğimiz rahat-
sızlıktan dolayı hepinizden özür dileriz” mesajını paylaştı. Şarkıcı Atilla Taş ise, müzikle ilgili kısıtlama 
hakkında, “Kimse hırsızlıktan, rüşvetten, hukuksuzluktan, zulümlerden, yoksulluktan rahatsız değil. Bir 
tek müzik rahatsız ediyor ama” dedi.390 

25 Haziran 2021 
● Organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker, sosyal medya hesaplarına erişim engeli kararlarıyla 

ilgili “YouTube, Twitter ve Instagram hesaplarım mahkeme kararıyla ikinci kez kapatılmak isteniyor. An-

                                                
386 https://www.evrensel.net/haber/436215/chpden-pandemi-ve-basin-ozgurlugu-raporu-darp-tehdit-tutuklama-ilan-ambargosu 
387 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ziraat-bankasindan-750-milyon-dolarlik-kredi-aciklamasi-1847112 
388 https://www.gazeteduvar.com.tr/amp/reuters-turkiyenin-medya-aliskanliklarini-mercek-altina-aldi-en-cok-hangi-haber-kuruluslarina-guveniliyor-haber-
1526498?__twitter_impression=true 
389 https://www.evrensel.net/haber/436351/sakarya-tip-fakultesinden-cinsiyetci-hipokrat-yemini-dayatmasi 
390 https://tr.euronews.com/2021/06/21/erdogan-n-muzik-k-s-tlamas-ac-klamas-na-sanat-ve-siyaset-dunyas-ndan-kusura-bak-yoruz-tepk 
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cak bu platformların yöneticileri hali hazırda bunu uygulamıyorlar. Yani bizler gibi direniyorlar (bakalım 
ne kadar direnecekler)”391 dedi.392  İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD), Peker’in Twitter, YouTube ve Inst-
ragram hesaplarına, “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişim engeli getirildiği-
ni açıklamıştı.393 

● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 56 can kaybı yaşanmasıyla394 toplam can kaybını 49.473 ve 5.630 
yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısını 5.398.878 olarak açıkladı.395 

26 Haziran 2021 
● TGC Yönetim Kurulu, siyaset-mafya ilişkileri içerisinde yer aldığı iddiaları nedeniyle açtığı di-

siplin soruşturması sonucunda Veyis Ateş’i üyelikten çıkarma kararı aldı. Açıklamada, “Veyis Ateş’in 
yurt dışında tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz’ın taleplerini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ilettiğini 
kabul eden açıklamaları ve kamuoyuna yansıyan ‘ses kaydı’ alenileşmiştir. Veyis Ateş’in tutum ve davra-
nışlarının Tüzüğümüzün 11. maddesinde ifadesini bulan TGCi’nin amacıyla ve Türkiye Gazetecileri Hak 
ve Sorumluluk Bildirgesi’nde belirtilen ilkelerle bağdaşmadığı ortaya çıkmıştır. Tüzüğün 11.maddesi ile 
Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ndeki ‘Gazetecinin doğru davranış kuralları, hak ve 
sorumluluklarıyla bağdaşmayan tutum ve davranış içinde olmak’ ve ‘Gazeteci, çıkar ve nüfuz sağlayacak 
habercilikten kaçınmalıdır. Mesleğini gölgeleyecek, itibarını sarsacak türden oluşumlar içerisinde yer al-
mamalıdır’ hükümleri dikkate alınarak, Ateş’in oy birliğiyle üyelikten çıkarılmasına, üyelikten çıkarılma 
kararına karşı Genel Kurulda itiraz hakkı olduğunun kendisine bildirilmesine karar verilmiştir” denildi.396 

28 Haziran 2021 
● Ankara Barosu,397 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın saat 24.00’ten sonra mekanlarda müzik yasağı 

uygulanacağı doğrultusundaki İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi aleyhine “yaşam tarzına müdahale” gerek-
çesiyle dava açtı. Genelgedeki ilgili hükmün öncelikle yürütmesinin durdurulması ve sonrasında tümüyle 
hukuka ayrılık nedeniyle iptal edilmesi talep edildi. Açıklamada, “Sanatın ve sanatçının korunması Ana-
yasamızın 64. maddesi uyarınca devletin yükümlülüğündedir. Genelgeler ile Anayasa’ya aykırı düzenleme 
yapılamaz, düzenleme halk sağlığını korumak ile ilişkilendirilemez” denildi. Dilekçede, genelgedeki ya-
saklama hükmü için “Uygulaması, sınırlar, tanımlar gibi kategori ve ölçütlerden yoksun, öngörülebilirlik 
ve belirlilik ilkelerinden uzaktır. Yasaklama uygulamasının salgın süreciyle sınırlı olup olmayacağı, hangi 
müzik etkinliklerini kapsayacağı, müzikli eğlence yerleri, oteller, turistik bölgelerde de uygulanıp uygu-
lanmayacağı ve benzeri konularda hukuksal gerekçe ortaya koyamamakta, gece saat 24.00’ten sonra ‘mü-
zik yasaklanmakta’, hukuksal belirsizlik ve keyfilik sorununa tekabül ettiğinden, bir dava konusu ve iptal 
sebebi teşkil etmektedir” değerlendirmesi yapıldı.398 

29 Haziran 2021 
● İstanbul Emniyeti, aralarında suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’in avukatının da olduğu belirti-

len 10 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Açıklamada, “Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 
31 Ağustos 2017’de Çekmeköy’de C.Ç. isimli bir kişinin öldürülmesi ile ilgili soruşturma dört kişinin 
tutuklanması ile tamamlandı. Ancak, yeni bilgilere ulaşılması üzerine tekrar inceleme başlatıldı. Yapılan 
incelemeler sonucunda polis, cinayetin tasarlanarak işlendiği bulgusu üzerine 13 kişinin yakalanması için 
harekete geçti. İstanbul merkezli olmak üzere dört ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi” denildi.399 

● Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “İnternet Medyası ve Haberciliği” başlıklı 
online çalıştayında “Hakikate dayalı habercilik demokrasiyi güçlendirirken, çarpıtma ve yalan üzerine 
kurulu tahrif haberciliği demokrasiye büyük zararlar vermektedir. İnternet yayıncılığında yanlış uygula-
maların ve eksiklerin giderilmesi çözüm yolları için önerilerde bulunulması ve niteliğinin artırılması el-
zemdir” dedi. Altun, “İnternet gazeteciliği bağlamında bugün yeni hukuki düzenlemelere ihtiyaç duyuldu-
ğunu da hepimiz biliyoruz. İlk olarak internet gazetecilerinin yasal statüsünün ne olması gerektiğinden 

                                                
391 https://twitter.com/sedat_peker/status/1408336284888752130 
392 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/sedat-pekerden-sosyal-medya-erisimine-iliskin-aciklama-gerekirse-dumanla-1847285 
393 https://ifade.org.tr/engelliweb/sedat-pekerin-sosyal-medya-hesaplari/ 
394 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html 
395 https://www.ntv.com.tr/turkiye/25haziran-2021-corona-virus-tablosu56-can-kaybi-5-bin-630-yeni-vaka,pRNv3Fi_VUa2IACFXKI6Vg 
396 https://www.birgun.net/haber/tgc-veyis-ates-i-uyelikten-cikardi-349742 
397 http://www.ankarabarosu.org.tr/HaberDuyuru.aspx?DUYURU&=12388 
398 https://www.amerikaninsesi.com/a/turkiyede-muzik-yasagi-yasam-tarzi-davasi-oldu/5945659.html 
399 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/son-dakika-sedat-pekerin-avukati-gozaltina-alindi-1848308 
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başlayarak, internet gazeteciliğinin mesleki standartlarının belirlenmesi, uygun çalışma ortamının sağlan-
ması ve mutlak surette çalışanların haklarının korunmasına yönelik çerçevenin çizilmesi son derece önem-
lidir” diye konuştu.400 

● AİHM’de değerlendirilmeyi bekleyen başvurular sıralamasında, 2021’in ilk beş ayında Türki-
ye’den gelen başvurularda önemli artış yaşanırken, ilk sıradaki Moskova ile Ankara arasındaki fark yüzde 
1,2’ye düştü. Rusya’dan yapılan ve değerlendirmeyi bekleyen başvurular 14 bin 150’ye çıkarken, toplam 
başvurular içinde Moskova’nın payı yüzde 21,8’e düştü. Aynı süre içinde Türkiye’den gelen ve değerlen-
dirmeyi bekleyen başvurular 13 bin 350’ye çıkarken, Ankara’nın payı yüzde 20,6’ya yükseldi. AİHM’de 
değerlendirmeye bekleyen toplam başvuruların sayısı ise 64 bin 950’ye çıktı. AİHM’in şu ana kadarki 
verdiği mahkumiyet kararlarına göre, 2020 yılı sonu itibarıyla, en az bir hak ihlali içeren 3 bin 309 karar 
ile Türkiye ilk sırada, 2 bin 724 karar ile Rusya ikinci, bin 857 karar ile İtalya üçüncü sırada yer alıyor.401 

30 Haziran 2021 
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 45 can kaybı yaşanmasıyla402 toplam can kaybını 49.732 ve 5.496 

yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısını 5.425.652 olarak açıkladı.403 

Olumlu Gelişmeler  
8 Haziran 2021 
● İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, JinNews muhabiri Melike Aydın’ın “örgüt üyeliği” suçlamasıyla 

yargılamasında “delil yetersizliği” gerekçesiyle beraatına karar verdi.404 Aydın’ın 2018’de cezaevlerinde 
başlatılan açlık grevleri, Kaz Dağları eylemleri ve kadın katliamlarına dair yaptığı haberleri gerekçe göste-
rilerek hakkında “örgüt üyeliği” suçlamasıyla dava açılmıştı.405 

13 Haziran 2021 
● Ankara 21. İş Mahkemesi, beş yıldan az kıdemi olan gazetecilere kıdem tazminat ödenmeyece-

ğini ve bir yıl içinde altı aydan az olan çalışma süresinin tazminat hesabında dikkate alınmayacağını öngö-
ren düzenlemeleri Anayasa’ya aykırılık görüşüyle Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı. Mahkeme’nin başvuru-
sunda, kıdem tazminatına hak kazanma yönünden en güvencesiz işçiler arasında basının yer aldığına dik-
kat çekilerek, “19.11.2019 sayılı kararın: ‘toplumu doğru bilgilendirme gibi önemli görevleri bulunan 
gazetecilerin bu görevi yerine getirirken, işverenin etkisinden mümkün olduğu kadar arındırılmalı ve bu-
nun içinde ücretlerinin güvence altına alınması gerekmektedir.’ Aynı gerekçe ile basın işçilerinin ücret 
hakkı kadar kıdem tazminatı hakkının da güvence altına alınması gerektiği ihtilafsızdır. Oysa, Türkiye’de 
yürürlükte olan dört iş kanunu yönünden karşılaştırmalı olarak anlatılmaya çalışıldığı gibi tersine; diğer 
bütün işçilere göre kıdem tazminatına hak kazanma süresi yönünden en güvencesiz olan basın işçileridir” 
denildi. Mahkeme, diğer işçilerde kıdem tazminatına hak kazanmak için işverene ait iş yerinde en az bir 
yıl çalışmaları gerekirken, basın işçilerinin kıdem tazminatına hak kazanmaları için meslekte en az beş yıl 
çalışmaları gerektiğini işaret etti. Ayrıca diğer bütün işçilerin kıdem tazminatı hesabında yıldan az süreler 
ay ve gün olarak nazara alındığı belirtilerek, sadece basın işçilerinde yıldan az süreler altı aydan az oldu-
ğunda nazara alınamadığını ancak altı aydan fazla olduğunda nazara alınabildiği de kaydedildi.406 

15 Haziran 2021 
● İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi, eski Cumhuriyet muhabiri Alican Uludağ ve sorumlu yazı 

işleri müdürü Olcay Büyüktaş Akça’nın, “terörle mücadelede görev almış muhbiri basın yayın yoluyla 
hedef göstermek” suçlamasından beraat etmelerine karar verdi. Davaya konusu haberdeki ismin Ankara 
Garı önündeki 10 Ekim 2015 saldırısı davasındaki tutanaklarda yer aldığı, bu nedenle aleniyet kazandığı 
belirtilerek “suçun unsurlarının oluşmadığı” bildirildi. Gazeteciler, “Gar katliamında gizlenen dosya” ha-
beri gerekçe gösterilerek yargılanıyordu.407 

                                                
400 https://www.sozcu.com.tr/2021/gunun-icinden/fahrettin-altun-internet-gazeteciligi-icin-hukuki-duzenlemelere-ihtiyac-var-6511777/ 
401 https://tr.euronews.com/2021/06/29/aihm-de-bekleyen-basvurularda-turkiye-liste-bas-rusya-y-yakalamak-uzere 
402 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html 
403 https://www.milliyet.com.tr/gundem/30-haziran-koronavirus-tablosu-aciklandi-mi-saglik-bakanligi-vaka-ve-vefat-sayisini-paylasiyor-6542657 
404 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-melike-aydin-beraat-etti/ 
405 https://www.evrensel.net/haber/434937/gazeteci-melike-aydin-beraat-etti 
406 https://www.birgun.net/haber/is-mahkemesi-gazetecilerin-kidem-tazminatina-iliskin-duzenlemeye-itiraz-etti-en-guvencesiz-isciler-basinda-348213 
407 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteciler-uludag-ve-akca-ankara-gar-katliami-haberine-acilan-davada-beraat-etti/ 
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● AİHM, Ömer Çağdaş Ersoy’un 2019’da yaptığı başvuru kapsamında Türkiye’nin Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) ifade özgürlüğüyle ilgili 10. maddesini ihlal ettiğine hükmetti. Kararda, 
2012’de ODTÜ öğrencisi olduğu dönemdeki Başbakan Erdoğan’ı eleştirdiği için “kamu görevlisine haka-
ret” suçlamasıyla Ersoy’un 2016’da para cezasıyla cezalandırılması hak ihlali kabul edildi. Ersoy’un ko-
nuşması ile ilgili “normal bireylere oranla siyasetçiler için kabul edilebilir eleştiri sınırlarının daha geniş 
tutulabileceği yönündeki” daha önceki AİHM kararlarına atıfta bulunuldu. AİHM, Türkiye’nin Ersoy’a 
4.000 Euro tazminat ödemesini istedi.408 

● AİHM, Adana-Seyhan’da Selma Melike’nin Milli Eğitim Müdürlüğü’nde temizlik görevlisi iken 
sosyal medya beğenileri gerekçesiyle işten çıkarılmasını ifade özgürlüğü ihlali409 olarak değerlendirdi.410 
AHİM, 2019 yapılan başvuru kapsamında Melike’ye 2.000 Euro tazminat ödenmesini kararlaştırdı. Ka-
rarda, “insanların içeriğe ilgilerini göstermeleri ve onaylamaları için sosyal ağlarda ‘beğenilerin’ kullanıl-
masının, çevrimiçi ifade özgürlüğünü kullanmanın yaygın ve popüler bir biçimi olduğuna yer verildi. Me-
like’nin 29 Kasım 2015’te Facebook’ta başkaları tarafından paylaşılan siyasal nitelikteki içerikleri411 be-
ğenmesi 24 Mart 2016’da disiplin suçu sayılmış ve iş akdi sonlandırılmıştı.412 

17 Haziran 2021 
● Anayasa Mahkemesi, eski Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanı AKP’li Melih Gök-

çek’in kendisine hakaret ettiğini iddia ettiği gazeteci Hayko Bağdat’ın tazminatla cezalandırılmasını “ifade 
özgürlüğü ihlali” olarak değerlendirdi.413 Kararda, “AYM siyasetçilerin, kamuoyunca tanınan kişilerin ve 
kamusal yetki kullanan görevlilerin gördükleri işlev nedeniyle daha fazla eleştiriye katlanmak durumunda 
olduklarını ve bunlara yönelik eleştirinin sınırlarının çok daha geniş olduğunu her zaman vurgulamıştır. 
Rahatsız edici de olsa özellikle kendilerine yönelik iddia, itham ve eleştirileri cevaplama konusunda baş-
kalarına nazaran çok daha avantajlı konumda olan siyasilere yönelik eleştiriler nedeniyle başvurucunun 
manevi tazminat ödemeye mahkûm edilmesi caydırıcı etki doğurarak kamuoyundaki farklı seslerin susma-
sına yol açıp çoğulcu toplumun sürdürülebilmesine engel olabilir” değerlendirilmesi yapıldı. Ancak AYM 
üyesi Selahattin Menteş’in karşı oy kullanıldı.414 

● Balıkesir’de Bandırma 1. Asliye Ceza Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Twitter’da “Tüm 
dünyaya sesleniyorum, bedeli ne olursa olsun Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’nin güneyinde devlet kurul-
masına asla müsaade etmeyeceğiz” paylaşımı altına “yav he he” yazan gazeteci Cem Bahtiyar’ın beraatına 
karar verdi.415 Savcılık mütalaasında, “Düşünce ve kanaat hürriyeti ile düşünceyi açıklama ve yayma hür-
riyeti kapsamında kaldığı, bahse konu paylaşımın içeriğinde hakaret suçuna vücut verebilecek unsurların 
bulunmadığı” görüşü aktarıldı. Mahkeme, suç unsurlarının oluşmadığını gerekçe göstererek, Bahtiyar’ın 
beraatına hükmetti. Bahtiyar, “Bir ünlem işareti yüzünden ceza alanlar, cümlesinin sonuna üç nokta koy-
duğu için ifadeye çağrılan insanlar var. Hiç açılmamış olması gereken buna benzer davalar, çok uzun sü-
receğini sanmadığım bir vakitte hepimizin alaylı bir gülümsemeyle bahsedeceğimiz bu iddianameler, sa-
nığından müdafisine, mahkeme heyetinden mübaşirine kadar herkes için zaman kaybı. Hiçbir yerinde 
adaletin en ufak emaresinin görülmediği bir zamanda verilen bu beraat kararı da ne yazık ki sevindirmi-
yor” dedi.416 

23 Haziran 2021 
● İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi, AYM’nin417 12 Ocak tarihli ihlal kararı doğrultusunda Bi-

anet eski muhabiri Beyza Kural’a418 yönelik fiziki müdahale nedeniyle üç polis hakkında “iş ve çalışma 

                                                
408 https://bianet.org/bianet/insan-haklari/245738-aihm-den-turkiye-aleyhine-2-hak-ihlali-karari 
409 https://hudoc.echr.coe.int/tur#{%22itemid%22:[%22001-210417%22]} 
410 https://www.bbc.com/turkce/live/haberler-dunya-
57478810?ns_mchannel=social&ns_source=twitter&ns_campaign=bbc_live&ns_linkname=60c8d765ad3dd002dd898f88%26A%C4%B0HM+2012%E2%80%99de+d
%C3%B6nemin+Ba%C5%9Fbakan%C4%B1+Erdo%C4%9Fan%E2%80%99a+%E2%80%9Ckudurmu%C5%9F+k%C3%B6pek+gibi%E2%80%9D+diyen+%C3%B
6%C4%9Frenci+ve+Facebook+be%C4%9Fenileri+nedeniyle+kovulan+memuru+hakl%C4%B1+buldu%3A+T%C3%BCrkiye+tazminat+%C3%B6deyecek%262021-
06-15T16%3A37%3A57.617Z&ns_fee=0&pinned_post_locator=urn%3Aasset%3A46cb97cd-916a-42c5-b1c3-
ce9b01c7f353&pinned_post_asset_id=60c8d765ad3dd002dd898f88&pinned_post_type=share&at_medium=custom7&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_custom2=
twitter&at_campaign=64&at_custom3=BBC+Turkce&at_custom4=38365208-CDF9-11EB-A443-7FED15F31EAE 
411 https://www.diken.com.tr/aihmden-turkiyeye-ifade-ozgurlugunu-hatirlatan-iki-hak-ihlali-karari/ 
412 https://bianet.org/bianet/insan-haklari/245738-aihm-den-turkiye-aleyhine-2-hak-ihlali-karari 
413 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2019/4585 
414 https://graffitihaber.com/haber/7305595/aym-melih-gokcek-karsisinda-gazeteci-hayko-bagdati-ikinci-kez-hakli-buldu-farkli-sesler-susar 
415 https://www.jurnal.net/erdogana-hakaret-davasinda-mahkeme-gazeteci-cem-bahtiyar-icin-hakaret-yok-dedi/ 
416 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/gazeteci-cem-bahtiyarin-yargilandigi-erdogana-hakaret-davasinda-mahkemeden-ifade-ozgurlugu-vurgusu-1848142 
417 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2016/78497 
418 https://twitter.com/b__yaz/status/1407738693293596673 
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hürriyetinin ihlali” suçlamasıyla yeniden yargılamaya başladı. Ancak Mahkeme, Kural’ın avukatı Meriç 
Eyüpoğlu’nun polisler hakkında ayrıca “darp” ve “tehdit” suçlamalarıyla ilgili ek savunma alınması tale-
bini reddetti. Mahkeme, sanık polis N. D. hakkında zorla getirme kararı çıkartarak davayı 24 Eylül’e erte-
ledi. Kural, 6 Kasım 2015’te İstanbul Üniversitesi önündeki YÖK protestosunu takibi sırasında gözaltına 
alınmasını AYM’ye taşımıştı.419 

26 Haziran 2021 
● İzmir 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam 

Yıldırım’ın Oda TV’nin “Kumarda Kaybeden Diyanette Kazanır” haberi aleyhine 30.000 liralık tazminat  
talebini haberde davacıyı küçük düşürücü, aşağılayıcı, hakaret içeren herhangi bir ifadenin bulunmaması 
nedeniyle reddetti. Kararda, “Davacı dava konusu haber ve fotoğrafların yayınlandığı tarihte dönemin 
başbakanının oğludur. Davaya konu edilen Davacının kumarhanede çekilen resmi ve paylaşılan haberler 
ise daha önceden ‘haber’ olarak yazılı ve görsel basına yansıyarak kamuoyuna mal olmuştur. Davacının 
ister kendisi tarafından düzenlensin, isterse Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlensin habere konu 
organizasyonda çekiliş yaptığı da tartışmasızdır. Bu nedenle dava konusu 31.01.2018 tarihli internet habe-
rinin Anayasanın 26 ve AİHS’nin 10. Maddeleri çerçevesinde ‘ifade özgürlüğü’ kapsamında değerlendi-
rilmesi gerekir. Dava konusu haberde davacıyı küçük düşürücü, aşağılayıcı, hakaret içeren herhangi bir 
ifadede bulunmamaktadır” denildi. İstanbul’da 29-30 Ocak tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 
düzenlenen Avrupa, Asya ve Afrika’dan ülkelerin katıldığı “Vahyin Kutsadığı Şehir Kudüs” konulu top-
lantıda, 20 kişi için yapılan Kudüs ziyareti çekilişinde Yıldırım’ın da talihliler arasında duyurulduğu ba-
sında yer almıştı.420 

28 Haziran 2021 
● İstanbul Bakırköy 6. Sulh Ceza Hakimliği ile Bakırköy 5. Sulh Ceza Hakimliği, Bakırköy Mey-

danı’nda “İşimizi geri istiyoruz” eylemi yapan iki öğretmen Nursel Tanrıverdi ile Selvi Polat’a uygulanan 
3.150 liralık idari para cezalarını iptal etti. Gerekçede, kanunla düzenlenmiş sokağa çıkma yasağı olmadı-
ğına ve bu nedenle ceza kesilemeyeceği görüşüne yer verildi.421 Kararda, “İdari para cezasına dayanak ve 
denetime elverişli tutanakların dosyaya ibraz edilmediği, gerekçe gösterilmeden cezanın üst sınırdan uy-
gulandığı, itirazın haklı olduğu sonuç ve kanaatine varılmakla, itirazın kabulü ile idari yaptırım kararının 
kaldırılmasına karar verilmiştir” denildi. KHK ile ihraç edilen öğretmenler bu süre içerisinde birçok kez 
gözaltına alınıp tutuklanmışlardı.422 

30 Haziran 2021 
● Gazeteciler Cemiyeti ile Balkan Araştırmacı Gazetecilik Ağı’nın (BIRN) düzenlediği “Batı Bal-

kanlar ve Türkiye, Avrupa Birliği Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri”nde birinciliğe Yeni Çağ’dan “Paranız 
Böyle Savruluyor” yazı dizisiyle Murat Ağırel layık görüldü.423 İkincilik ödülüne Gazete Duvar’dan “Iran 
Sınırı: Kurşunlar ve Kurtlar Arasında” yazı dizisi ile Hale Gönültaş ve Volkan Nakiboğlu değer görüldü. 
Üçüncülük ödülünü ise Hürriyet’ten “Protokollü Baron: Türk Escobar’a Makam Aracı” haberiyle Fevzi 
Kızılkoyun aldı. Jüri ödüllerine ise Evrensel’den “Mevsimlik İşçilikte 14 Gün” haberiyle İsa Örken ile 
Cumhuriyet’ten “Boğazda Kaçak Var” ve “Bahçenin Kirası Ayda 258 lira” haberleriyle Hazal Ocak değer 
görüldü.424 

● Diyarbakır Bölge Adliyesi 2. Ceza Dairesi, gazeteciler Ömer Çelik, A. Vahap Taş, Çağdaş Kap-
lan, Selman Çiçek, Hamza Gündüz, İnan Kızılkaya ve Kemal Sancılı’nın, Jandarma Genel Komutan Yar-
dımcısı Musa Çitil ile ilgili haberleriyle “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçla-
masından haklarında verilmiş beraat kararını onadı.425 Gazeteciler, KHK ile kapatılan DİHA’nın, Diyarba-
kır’ın Sur ilçesindeki sokağa çıkma yasağı sırasında “Kuşatmanın adı ‘Bayrak 12’, başındaki isim Musa 

                                                
419 https://t24.com.tr/haber/gazeteci-beyza-kural-i-ters-kelepceyle-gozaltina-alan-polisler-yeniden-yargilanmaya-basladi,961154 
420 https://haber.sol.org.tr/haber/binali-yildirimin-oglu-erkam-yildirim-tazminat-davasini-kaybetti-307986 
421 https://www.indyturk.com/node/380116/haber/mahkeme-eylemci-%C3%B6%C4%9Fretmenlere-kesilen-para-cezas%C4%B1n%C4%B1-iptal-etti-soka%C4%9Fa-
%C3%A7%C4%B1kma-yasa%C4%9F%C4%B1 
422 https://bianet.org/bianet/saglik/246384-mahkeme-para-cezasini-iptal-etti-sokaga-cikma-yasagi-kanuni-degil 
423https://ankahaber.net/haber/detay/bati_balkanlar_ve_turkiye_avrupa_birligi_arastirmaci_gazetecilik_odulleri_sahiplerini_buldu_44798#.YNwttcGaJvM.twitter 
424 https://penceretv.com/guncel/bati-balkanlar-ve-turkiye-avrupa-birligi-arastirmaci-gazetecilik-odulleri-sahipler-91849h 
425 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/246556-istinaf-korgeneral-citil-in-actigi-davada-gazetecilerin-beraatini-onadi 
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Çitil” başlığıyla yayınlandığı haberi sosyal medya hesaplarından paylaştıkları gerekçesiyle yargılanıyor-
du.426

                                                
426 https://ozgurmanset.net/citil-davasinda-7-gazeteciye-beraat-onandi/ 
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