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Bu Rapor Gazeteciler Cemiyeti  
“Press For Freedom / Özgürlük İçin Ba-
sın” Çalışma Grubu tarafından hazırlan-
mıştır. Gazeteciler Cemiyeti Özgürlük 
için Basın Çalışma Grubu, medya çalışan-
ları ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan 
bağımsız bir platform aracılığıyla özgür ba-
sın için politika yapıcılara ulaşmayı; ifade 
ve basın özgürlüğü konusunda yasal du-
rumu ve devam eden ihlalleri göstererek bu 
konuda farkındalık yaratmayı, atölyeler ve 
konferanslar düzenleyerek gazetecilik pra-
tikleri ile ilgili medya çalışanlarını ve sivil 
toplum temsilcilerinin kapasitesini geliştir-
meyi amaçlamaktadır.  
 

 
Ó 

 

Gazeteciler Cemiyeti’nin Özgürlük 
için Basın ifade ve basın hürriyetleri ihlal-
leri raporları Mart 2014’den bu yana dü-
zenli yayınlanmaktadır.  

Açık kaynaklardan, medya taramala-
rından, proje ofisine çeşitli şekilde yapılan 
başvuru ve ihbarlardan hazırlanan bu ra-
porlardaki 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, Ni-
yazi Acun, Aka Gündüz, Bilal Akba, Adil 
Akba, Sebahattin Sönmez ve Muvaffak 
Menemencioğlu tarafından kuruldu. Cemi-
yetin kuruluş amacı, basın organlarındaki 
gazetecileri bir araya toplamak, mesleki ve 
sosyal hakları geliştirmek, mesleğin gerek-
liliği olan hak ve özgürlükleri savunmak 
olarak belirlendi. 

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

Kudret gazetesi kurucusu ve sahibi Ga-
zanfer Kurt’un, 1959 yılına kadar Gazete-
ciler Cemiyeti’ne başkanlık yapmasının ar-
dından bu görevi 1960 yılına kadar Atilla 
Bartınlıoğlu üstlendi. CHP’nin eski Millet-
vekili Altan Öymen, 1960 ve 1961 yılla-
rında sürdürdüğü Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanlığı görevini 1961 yılında İbrahim 
Cüceoğlu’na bıraktı. Akis dergisi yönetici 
ve yazarı Metin Toker ise, 1957 yılında 
yedi ay 53 gün hapis yatmasının ardından 
1962 yılında Gazeteciler Cemiyeti Başkan-
lığı’na getirildi. 

Ekspres gazetesi kurucu sahipliğini ya-
pan Doğan Kasaroğlu, 1963 - 1968 döne-
minde Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ola-
rak görevi devralmasından sonra TRT Ge-
nel Müdürlüğüne atandı. 

Yenigün, Ulus, Ankara Telgraf, Ankara 
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 ce-
zası alarak bazı meslektaşları ile birlikte 
cezaevine giren Cenkçi, 1969 yılında Ga-
zeteciler Cemiyeti başkanı seçildi. 1992 yı-
lına kadar Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 
olarak görevini sürdürdü. Cenkçi, 24 yıllık 

Başkanlığı sırasında Cumhuriyet Senatosu 
Kontenjan Senatörlüğü de yaptı. 

1971 yılında Son Havadis gazetesinde 
mesleğe başlayan Nazmi Bilgin, Güneş ga-
zetesi sahipliği ve Yazı İşleri Müdürlüğü 
görevini üstlendi, daha sonra Dünya gaze-
tesinde Haber Müdürü olarak görev yaptı. 
Bilgin, Tercüman gazetesinde Parlamento 
ve Cumhurbaşkanlığı muhabirliği görevle-
rini de yürüttü. TRT-2’nin kuruluşunda yer 
aldıktan sonra TRT’ye, beş yıl “Uzman Ha-
berci” ve “Genel Müdür Danışmanı” olarak 
hizmet verdi. Bilgin 1992 yılında ittifakla 
cemiyet Genel Başkanı seçildi. 1996 yı-
lında kuruculuğunu üstlendiği Türkiye Ga-
zeteciler Federasyonu’nda Genel Başkan-
lık görevi yapan Bilgin, bu görevi 2009 yı-
lına kadar sürdürdü.  

BRT televizyonunun Ankara temsilci-
liği görevini de yapan Bilgin, Unesco Tür-
kiye Milli Komitesi üyeliği ve Denetçiliği 
görevinde de bulundu. Basın İlan Kurumu 
Genel Kurul üyeliği, Türk Silahlı Kuvvet-
leri Elele Vakfı Mütevelli Heyet ve Yöne-
tim Kurulu üyeliği ve Reklam Kurulu üye-
liği 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 kuru-
luşlarından ve sivil toplum örgütlerinden 
birisidir. 

Cemiyetimiz, 1946 yılındaki kurulu-
şundan bu yana her zaman cumhuriyet, ço-
ğulcu demokrasi ile ifade ve basın özgür-
lüğü başta olmak üzere özgürlüklerin yıl-
maz bekçisi oldu. Gazeteciler Cemiyeti 
üyelerine aşıladığı bu güvenle ülkemizin 
mesleki ve diğer önemli kurumları arasında 
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 Ödülünü 
Cosmic Creative’in hazırladığı “Gazeteci-
ler Cemiyeti-Bir gazeteci neredeyse, ay-
dınlık oradadır” adlı çalışma hak kazandı.
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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 gündemini Mayıs ayında organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’in iddiaları oluşturdu. 

Hakkındaki suçlamalar nedeniyle 1.5 yıl önce yurt dışına çıkmak zorunda kalan Sedat Peker, ilk açıklama-
larını İstanbul’da çocukları ve eşinin yaşadığı evin polis baskınına uğraması gerekçesiyle başlattı. Peker’in 
YouTube üzerinden yayınlanan ortalama bir saatlik videoları milyonlarca kişi tarafından izlendi. Peker, İçiş-
leri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere çeşitli gazeteciler ve iş adamlarına yolsuzluk ve usulsüzlük-
lere karıştıkları ithamlarında bulundu. Peker’in iddiaları sonrasında Kıbrıs’ta suikaste kurban giden gazeteci 
Kutlu Adalı dosyası yeniden açılırken, İçişleri Bakanı Soylu iki kez açıklama yaparak, bu iddiaları reddetti. 
Adı geçen gazeteciler işlerinden ve cemiyet üyeliklerinden uzaklaştırıldı.  

Mayıs ayında basın özgürlüğünü kısıtlayıcı bir gelişme de Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 27 Nisan 
tarihli genelgeyle kamusal alanda görüntü alma yasağı getirmesi oldu ve kamuoyunda itirazlara yol açtı. 
Basın ve medyaya dönük engellemeler ve müdahalelerin sertleştiği gözlendi.  

Yol TV muhabiri Özge Uyanık ile Artı TV muhabiri Sultan Eylem Keleş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma 
Günü takibinde fiziki müdahaleye maruz kaldı. Bunun yanı sıra basın mensuplarına yönelik müdahaleler ve 
haklarında yeni yargı süreçleri devam etti. Osmaniye’de yerel gazeteci Hasan Tolga Balcılar, Osmaniye 
Belediyesi’nin ihalelerinde usulsüzlük yapıldığına ilişkin haberinin ardından evine yapılan operasyonla gö-
zaltına alınmak istendi.  

Haber Global’de yayınlanan “Kontra” adlı spor programı yorumcuları Uğur Karakullukçu ve Candaş 
Tolga Işık, Galatasaray’ı eleştirdikleri yayın ardından üç kişinin saldırısına uğradı. İsrail ve Filistin arasında 
yaşanan çatışma sırasında İstanbul merkezli Musevi toplumu gazetesi Şalom’un sitesi, kendilerini “İBDA-
Siber Cephesi” olarak tanımlayan bir grup tarafından bir süre erişilemez hale getirildi. Mayıs ayı sonu iti-
barıyla hapisteki gazeteci sayısında gerileme olmakla birlikte çok sayıda davada sonbahar dönemine erte-
leme yapılması ve yeni soruşturmalar açıldığı da görüldü. Mart ayı sonunda cezaevlerinde hükümlü 36 ve 
tutuklu 34 olmak üzere toplam 70 gazeteci varken, Nisan ayında ise 36’sı hükümlü ve 29’u tutuklu olmak 
üzere toplam 65 gazeteci hapisteydi. Mayıs ayında ise 37 hükümlü, 26 tutuklu olmak üzere 63 gazeteci 
bulunmaktadır.  

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açık-
ladığı 100 maddelik Anayasa taslağının tartışıldığı yayın sonrası HaberTürk TV’de programcı Ebru Baki’yi 
hedef alması ve kanal yönetimince atılan adımlar tartışma yarattı. Yönter’in suçlamaları üzerine Baki lehine 
açıklamalar yaptığı için HaberTürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir’in işine son verildi. HaberTürk Ge-
nel Yayın Yönetmeni Kürşad Oğuz’un istifası ise, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir’in Ay-
demir’i hedef alan yazılı açıklamasının hemen sonrasında gerçekleşti.  

Mayıs ayında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın basın kartı yönetmeliğinde değişikliği üze-
rine basın meslek örgütlerince ortak tavır alınması ise olumlu gelişme olarak yorumlandı. Gazeteciler Ce-
miyeti, Basın Konseyi, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Diplomasi Muhabirleri Derneği, DİSK Basın-İş Sen-
dikası, İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın aralarında bulunduğu Medya Da-
yanışma Grubu, yönetmelik değişikliğini basın özgürlüğüne “darbe” olarak nitelendirdi. Meslek örgütleri, 
İletişim Başkanlığı’nın Danıştay’ın 14 Aralık 2018 tarihli Basın Kartı Yönetmeliği’ne ilişkin eleştirel kara-
rına rağmen hukuki kriterleri yok sayarak değişiklik yaptığını bildirdi.  

İletişim Araçlarına ve İletişimcilere Baskı 
1 Mayıs 2021 
● 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamındaki etkinlikleri takip eden Yol TV muhabiri Özge 

Uyanık ile Artı TV muhabiri Sultan Eylem Keleş’in, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş imzalı yayın-
lanan genelge uyarınca görüntü almaları engellendi. Her ne kadar gazetecilerin görevlerini yerine getirme-
lerinin engellendiği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından reddedilse de,1 “Kamusal alanda güvenlik 
güçlerince yapılan müdahalelerde görüntü almayı yasaklayan” genelge gerekçe gösterilerek İstanbul’da 
                                                
1 https://medyascope.tv/2021/05/03/icisleri-bakani-basini-engellemez-demisti-polis-mudahalesi-goruntulerinin-kayit-altina-alinmasini-engelleyen-genelge-gazeteci-
lerin-de-engellenmesine-gerekce-yapildi/ 
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Taksim’e çıkmak isteyen eylemcileri takip eden Keleş’i alandan uzaklaştırarak engelledi ve Ankara’da Uya-
nık’ın görüntü almak için basın kartını göstermesine rağmen telefonunu yere atılarak, çektiği videoyu sil-
meye çalışıldı.2 DİSK Basın-İş Sendikası, 1 Mayıs'ta çekim yapan gazeteci arkadaşlarımız polis tarafından 
engelleniyor, üyemiz Sultan Eylem Keleş'in '’Gazeteciyiz, işimizi yapıyoruz' itirazı üzerine polisler “Ge-
nelge talimatı var” dedi. Tekrar ediyoruz; Emniyet’in genelgesiyle gazetecilik faaliyeti engellenemez!” tep-
kisini gösterdi.3 

2 Mayıs 2021 
● Tekirdağ’da 1 Mayıs saat 15.00’ten itibaren “satışı yoğunluk yarattığı” gerekçesiyle gazetelerin 

polislerce toplatıldığı iddia edildi. Yurttaşlardan biri, bunun “keyfi bir karar” olduğunu belirterek “Belirli 
bir saatten sonra gazete satışı olup olmayacağına dair hiçbir açıklama yapılmadı. Memlekette kongreler 
lebaleb yapılırken bizim gazete almamız nasıl yasaklanabilir” tepkisini gösterdi.4 Tekirdağ Valiliği ise, 
kentte böyle bir uygulama yapılmadığını ve bu konuda şikayet olmadığını bildirdi. Valilik açıklamasında, 
“İlimizde valiliğimiz ve hiçbir kaymakamlığımızda bu doğrultuda bir karar alınmamış olup, böyle bir uy-
gulama yapılmamış, böyle bir durumun varlığına dair de bir şikayet veya müracaata da rastlanılmamıştır. 
Bu tür iftira ve provokasyon niteliğindeki haberlerle ilgili yasal haklarımızı kullanarak suç duyurusunda 
bulunulacaktır” denildi.5 

● Ardahan Haber muhabiri Özkan Karakaya’nın Kazım Karabekir Caddesi’nde uygulama nokta-
sında çektiği fotoğrafların polislerce sildirildiği iddia edildi. Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Başkanı 
Mehmet Ali Dim, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun genelgeyi savunduğu görüntüsünü paylaşarak, “Sa-
yın Bakanım, bugün uygulamada fotoğraf çeken gazeteci arkadaşımıza polis müdahale etti ve fotoğraflarını 
sildirdi. Polis, ‘Yeni genelge var, resim çekemezsin resim çekmek yasaktır’ dedi. Bilginize” tepkisini gös-
terdi.6 

3 Mayıs 2021 
● Diyarbakır 1. Sulh Ceza Hakimliği, jinnews24.xyz haber sitesine erişimi engelledi. JinNews’in 

yayın yaptığı internet siteleri son 15 günde altı kez erişime engellenmiş oldu.7  
4 Mayıs 2021 
● MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açık-

ladığı 100 maddelik Anayasa taslağının tartışıldığı yayın sonrası HaberTürk TV’de program yapan gazeteci 
Ebru Baki’yi hedef aldı. Yönter, “Ebru Baki, her seferinde MHP’ye tahammülsüzlüğünü ifşa eden, alaycı 
gülümsemesiyle gerçekleri çarpıtan sözde bir gazetecidir... Konuklarını MHP düşmanları arasından seçmesi 
tam bir kokuşmuşluktur... Bugünkü golü çıkaramayınca çirkefliği ve çirkinliğe tercih ettiler. Yuh olsun” 
dedi.8 Yönter, “Habertürk’te art niyetli Ebru Baki’ye konuk olan Kemal Öztürk, Pınar Kandemir Hacıbek-
taşoğlu ile Gülfem Saydam Sanver’in Genel Başkanımızın 100 maddelik anayasa önerisini karalama çaba-
ları edepsizlik ve terbiyesizliktir. Ne o, kaldıramadınız mı? Kudurdunuz değil mi?” ifadelerini kullandı.9 

● Mersin Tarsus 8. Asliye Ceza Mahkemesi, Azadiya Welat eski yazı işleri müdürü İsmail Çoban 
hakkında, biriktirdiği gazete kupürlerini saklayarak, “infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma” 
iddiasıyla iki yıl hapis cezası verdi. 2018’in Nisan ayında “örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklanan Çoban, Mer-
sin Tarsus 3 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu yargılanıyordu, Çoban’ın biriktirdiği gazete kupürle-
rine 24 Temmuz 2019’da, “suç delili” sayılarak el konulmuştu. Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı Cezaevi 
Soruşturmaları Bürosu tarafından Çoban hakkında başlatılan soruşturmada, 1 Şubat 2021’de iddianame ha-
zırlanmıştı. 31 Mart’ta yapılan karar duruşmasında, Çoban tarafından biriktirilen gazete kupürleri arasında 
bulunan ve Kürtçe yazılan yazılar için “bilinmeyen bir dil ile yazılı” ifadeleri kullanılmıştı.10 

5 Mayıs 2021 

                                                
2 https://www.birgun.net/haber/1-mayis-eylemlerini-goruntuleyen-gazetecilere-polis-engeli-emniyet-in-genelgesi-gerekce-gosterildi-343273 
3 https://twitter.com/Disk_Basin_is/status/1388415212534079490 
4 https://www.birgun.net/haber/polis-bayiden-gazete-topladi-yogunluk-yaratiyormus-343300 
5 http://www.tekirdag.gov.tr/ilimizde-yogunluk-olusturdugu-gerekcesi-ile-gazetelerin-toplatildigina-dair-bazi-basin-yayin-organlarinda-cikan-haberler-ile-ilgili-
basin-aciklamasi 
6https://ankahaber.net/haber/detay/polis_ardahanda_bir_gazetecinin_fotograflarini_sildirdi_37427#.YI6PMWkJUgk.twitter 
7 http://www.jinnews25.xyz/TUM-HABERLER/content/view/163611 
8 https://twitter.com/UlviYonter/status/1389507379004416000 
9 https://twitter.com/UlviYonter/status/1389506142854860804 
10 https://gazetekarinca.com/2021/05/tutuklu-gazeteciye-gazete-kupurleri-biriktirmekten-hapis-cezasi/ 
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● MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in HaberTürk TV’de program yapan gazeteci 
Ebru Baki’yi hedef almasına sabahleyin canlı yayında tepki gösterdiği için HaberTürk Ankara Temsilcisi 
Bülent Aydemir’in11 işine son verildi.12 Bu gelişme, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir’in 
gazeteciyi hedef alan yazılı açıklaması hemen sonrasında gerçekleşti. Özdemir, Aydemir’in MHP’ye yöne-
lik özür çağrısına karşılık “Siz kimsiniz, hangi ölçü ve yüzle MHP ve Sayın Genel Başkanımızı özür dile-
meye davet ediyorsunuz? Televizyon ekranlarından aklınızca siyasete ayar vermeye cüretini nerden bulu-
yorsunuz” dedi. Açıklamada, “HaberTürk grubundan yanıt bekliyoruz! MHP’ye karşı böylesine seviyesiz 
ve hadsiz tutum takınan, hanımefendiliğin saygınlığı arkasına gizlenerek çirkin üslubu alışkanlık edinen, 
gazetecilikten çok külhanbeyi edasıyla konuşmaya yeltenen bu isimlerin arkasında mısınız? Temsil ettiğiniz 
yayın grubunda neyin ne olduğuna bakmaksızın, eleştiri yahut yorum değil, doğrudan kurumsal yapımıza 
yönelen saldırı ve karalamalar karşısında elbette bizler de kendi görüşümüzü ifade ederiz, bundan geri dur-
mayız” denildi.13 Aydemir ise, sabahleyin Baki’nin sunduğu “Para Gündem” programında, “MHP Genel 
Başkan Yardımcısı dün bir tweet attı. Ben dün yoktum ama bu programda senin partnerinim. Biz burada 
seninle de tartışıyoruz haber için. Ama son zamanlarda bir alışkanlık başladı böyle gazetecilere, hoşuna 
gitmeyen bir şey olduğunda ayar veren, hedef gösteren açıklamalar. Bu ifadeleri, aynen ölçüsüyle ne bir 
eksik ne bir fazla, Ulvi Bey’e iade ediyorum. Gazetecileri hedef gösteren böyle açıklamaları kabul etmiyo-
rum”14 dedi.15 Aydemir, devamında, Ulvi Bey çıkıp özür dilemeli. Kendisi yaptı bunu, kendi hesabından 
yaptı. Eğer MHP Genel Başkanı ve MHP kurumsal kişiliği de arkasındaysa bu söylenenlerin onlar da özür 
dilemeli. Özür dilemeye çağırıyorum. Bunu öfkeyle söylemiyorum. Kimseye hakaret de etmiyorum. Ama 
bu açıklama hakaret içeriyor. Kimsenin böyle bir hakkı yok. Biz işimizi yapıyoruz” diye konuştu.16 Haber-
Türk Genel Yayın Yönetmeni Kürşad Oğuz’un da tüm sorumluluğu üzerine alarak istifa ettiği17 belirtildi.18 
Kanaldan yapılan açıklamada, “Kürşad Oğuz bugün itibariyle istifa suretiyle genel yayın yönetmenliği gö-
revinden ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar olan çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonra da 
başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz” denildi.19  

● Diyarbakır 1. Sulh Ceza Hakimliği, mezopotamyaajansı34.com haber sitesine erişim engeli ge-
tirdi.20 

● Pir Haber Ajansı (PİRHA) İzmir Muhabiri Ersin Özgül, “terör örgütüne üyelik” iddiasıyla hak-
kında yakalama kararı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Özgül, emniyette ifadesi alındıktan sonra ser-
best bırakıldı.21 

6 Mayıs 2021 
● HaberTürk’te Ebru Baki’nin sunduğu “Para Gündem” programının süresinin üç saatten bir saate 

düşürüldüğü kaydedildi.22 
10 Mayıs 2021 
● Serbest gazeteci Baransel Ağca, sosyal medya paylaşımı nedeniyle hakkında soruşturma başlatıl-

dığını duyurdu ve Erdoğan’a “diktatör” dediği 2016’daki paylaşımın suç unsuru olarak dosyaya konuldu-
ğunu söyledi.23 Ağca, “Muhtemelen yine eski bir tweeti suç unsuru yaptıkları fakat aslında gazetecilik faa-
liyetini cezalandırdıkları bir soruşturma” dedi. Son olarak Kanal 23 sunucusu Yeldana Kaharman’ın ölü-
müne ilişkin otopsi raporunu paylaşan Ağca, raporla ilgili “Tahmin ettiğimin çok ötesinde çelişkiler var” 
diyerek Kaharman’ın öldürüldükten sonra asıldığına dair şüphelerin oluştuğunu belirtmişti. Kaharman, eski 
İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın oğlu AKP Elazığ Milletvekili Tolga Ağar ile röportaj yapmak için evine 
gittikten bir gün sonra 28 Mart 2019’da evinde ölü bulunmuştu.24 Organize suç örgütü hükümlüsü Sedat 

                                                
11 https://www.dw.com/tr/habertürk-tvde-mhp-krizi/a-57440702 
12 https://www.gazeteciler.com/haber/son-dakika-bulent-aydemir-haberturkten-kovuldu/410349 
13 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/mhpnin-hedefinde-haberturk-tv-var-1833752 
14 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/haberturk-tvden-mhpye-sert-tepki-delikanliliksa-iste-ekrandan-soyluyorum-1833681 
15 https://www.gercekgundem.com/medya/272343/haberturk-ankara-temsilcisi-bulent-aydemirin-isine-son-verildi 
16 https://www.birgun.net/haber/haberturk-ten-mhp-li-yonter-e-yanit-gazetecilere-ayar-vermek-aliskanlik-oldu-343699 
17 https://www.gazeteciler.com/haber/haberturkte-ikinci-deprem-genel-yayin-yonetmeni-kursad-oguz-istifa-etti/410350 
18 https://www.gercekgundem.com/medya/272350/haberturk-tv-genel-yayin-yonetmeni-kursad-oguz-istifa-etti?utm_source=share-whatsapp 
19 https://medyascope.tv/2021/05/06/haberturk-tvde-mhp-depremi-ankara-temsilcisi-bulent-aydemir-gorevden-alindi-genel-yayin-yonetmeni-kursad-oguz-istifa-etti/ 
20 http://mezopotamyaajansi34.com/tum-haberler/content/view/133950 
21 https://www.evrensel.net/haber/432292/pirha-muhabiri-ersin-ozgul-serbest-birakildi 
22 https://medyascope.tv/2021/05/06/haberturk-tvde-mhp-depremi-ankara-temsilcisi-bulent-aydemir-gorevden-alindi-genel-yayin-yonetmeni-kursad-oguz-istifa-etti/ 
23 https://twitter.com/brnslagca/status/1394310691503460360 
24 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/yeldana-kaharmanin-otopsi-raporunu-ortaya-cikaran-gazeteciye-sorusturma-1835087 
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Peker ise, “Mehmet Ağar ve Pelikancıların Gerçek Yüzü (Ödeşmek Adettendir!)” videosunda, “Bir tane 
kızcağız var Kırgız veya Kazak uyruklu. Bir gün evvel jandarmaya gidiyor, ‘Tolga Ağar beni taciz etti.’ 
Tecavüz, kibarlaştırmaya gerek yok. Kıza tecavüz ediyor. Kız şikayet ediyor. Daha sonra helikopterle gelip 
babası (Mehmet Ağar) bu kızı aldırıyor. Kız ertesi günü ölü bulunuyor… Kimse ağzını açmıyor. E derin 
devletin başı. Adam ne isterse o oluyor. 18 yaşında kız çocuğu, kimi kimsesi yok, burada öğrenci, öldü gitti, 
arayan yok soran yok. Allah var. Sormaz mı hesabını…” diye konuşmuştu.25 Jandarma Genel Komutanlığı, 
Kaharman’ın herhangi bir şikayette bulunmadığını açıklamıştı.26 

● Gazete Duvar muhabiri Elvan Yılmaz, Çorum Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner 
tarafından, “Sen bu haberi nasıl yaparsın, sana sorarım. Seninle görüşürüz. Seni yaşatmam” sözleriyle tehdit 
edildi. Yılmaz, Şahiner hakkında suç duyurusunda bulundu. Yılmaz, “Sungurlu Belediye Başkanı zimme-
tine para geçirmekten yargılanıyor”27 başlıklı haberi yapmıştı.28 

11 Mayıs 2021 
● İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet’i hedef alarak, “Bir mafya pisliğinin hezeyanlarıyla 

terörle mücadele tarihimizin en Şanlı Komutanına çamur atan, ortakları HDPKK için intikam alan, Cumhu-
riyet gazetesi; Sizin tarihiniz, derin, kirli ve karanlık ilişkiler tarihidir Türkiye eski Türkiye değil Hesabını 
hukuk önünde vereceksiniz” mesajını paylaştı.29 Bunun üzerine İçişleri Bakanı yardımcıları İsmail Çataklı, 
Tayyip Sabri Erdil, Muhterem İnce ve Mehmet Ersoy da Cumhuriyet gazetesini hedef alan paylaşımlarda 
bulundu.30 İçişleri Bakanı Soylu’nun paylaşımına ise Cumhuriyet yazarı Mehmet Ali Güller, “Klasik sağcı 
kafa; sıkışınca PKK göndermesi...Sedat Peker Cumhuriyet gazetesinin değil, AKP iktidarının mafyasıdır, 
boy boy fotoğraflar ve karşılıklı güzellemeler arşivlerinizde... Şimdi ‘mafya pisliğine’ dönüşmesi, mafyok-
rasi düzeninizin rant çarpışmasından” dedi.31 Gazeteyi hedef alan açıklamaları kınayan Cumhuriyet yöne-
timi ise, “Görevleri Anayasa’mızın koyduğu ilkelerle belirlenen İçişleri Bakanlığı, gazeteleri suçlama ve 
tehdit etme makamı değildir. Mafyanın birbiriyle çatıştığı, birbirini suçladığı bir konuya, Cumhuriyet’i 
kimse alet edemez” açıklaması yaptı.32 

● İstanbul Zeytinburnu’nda İstiklal gazetesi binası, Turgay Türker isimli şahıs tarafından basıldı. 
Türker, gazetenin yayın yönetmeni Hüseyin Arif Çakmak’ı, kendisine iki milyon lira vermezse öldürmekle 
tehdit etti.33 Olay yerine ulaşan polis ekiplerince Türker’in üzerinde ve aracında pompalı tüfek, tabanca ve 
bol miktarda mermi ile şarjöre el konuldu. Ancak gözaltına alınan Türker, nöbetçi mahkemece serbest bıra-
kıldı.34 

● AA Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz, İsrail polis kuvvetlerince Mescid-i Aksa’daki eylem-
lerde bacağından iki plastik mermiyle vuruldu. Boyraz, olay yerinden TRT Haber’e canlı yayın bağlantısı 
sırasındaki kargaşadan dolayı Aslanlı Kapı’dan çıkarken yaşanan izdiham sırasında ezilme tehlikesi atlattı-
ğını ve mermilerin hedefi olduklarını söyledi.35 

 
12 Mayıs 2021 
● İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Die Welt’in eski Türkiye temsilcisi Deniz Yücel hakkında 26-

27 Ekim 2016’daki yazılarında “Türkiye Cumhuriyet Devletini, hükümetini, yargı organlarını ve devletin 
emniyet teşkilatını aşağılama” suçlamasıyla yeni bir iddianame hazırladı.36  İddianamede, Yücel’in altı ay-
dan iki yıla kadar hapsi istendi. İddianamede İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Yücel’i “örgüt propa-
gandası yaptığı” gerekçesiyle iki yıl dokuz ay 22 gün hapis cezasına çarptırdığını hatırlatarak, aynı davada 
“halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan ise beraat ettiğine dikkat çekti. İddianamede, Basın Kanunu’na 
göre altı ay olan dava süresine ilişkinse “bu sürenin savcılıkça öğrenilmesinden itibaren geçerli olduğu” 
yorumu yapılması dikkat çekti ve Yücel’in 2016’daki yazılarıyla ilgili “11 Eylül 2020’de savcılığa iletildi” 
                                                
25 https://www.gazeteduvar.com.tr/kaharmanin-otopsi-raporunu-yayinlayan-gazeteciye-sorusturma-haber-1521957 
26 https://www.evrensel.net/haber/432749/yeldana-kaharmanin-supheli-olumu-fincanci-asi-sonucu-olum-gibi-gorunuyor 
27 https://www.gazeteduvar.com.tr/sungurlu-belediye-baskani-zimmetine-para-gecirmekten-yargilaniyor-haber-1521713 
28 https://www.gazeteduvar.com.tr/gazeteci-elvan-yilmaz-kendisini-tehdit-eden-baskandan-sikayetci-oldu-haber-1521932 
29 https://twitter.com/suleymansoylu/status/1391999273462640641 
30 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/suleyman-soylu-gazetemizi-hedef-aldi-1835251 
31 https://twitter.com/MaliGuller/status/1392010429623373824 
32 https://www.evrensel.net/haber/432797/cumhuriyetten-suleyman-soyluya-yanit-yolumuza-korkusuz-olarak-devam-edecegiz 
33 https://bianet.org/bianet/medya/243954-istiklal-gazetesi-ne-silahli-saldiri 
34 https://www.istiklal.com.tr/haber/istiklal-gazetesine-silahli-saldiri/626135 
35 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/aanin-orta-dogu-editoru-turgut-alp-boyraz-trt-habere-canli-yayin-sirasinda-bacagindan-iki-plastik-mermiyle-yaralandi/2236436 
36 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/243972-deniz-yucel-e-yeni-dava-savcilik-2-yila-kadar-hapsini-istedi 
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bilgisi verildi. Yücel hakkında soruşturmaya izin verilmesi için 12 Şubat 2021’de fezleke düzenlendiği, bu 
tarih itibariyle altı aylık sürenin durduğu ve altı aylık dava açma süresi içerisinde iddianame düzenlendiği 
anlatıldı.37 Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün 13 Mart 2021’de Yücel hakkında soruşturma 
izni verdiği kaydedilen iddianamede, Yücel’in Almanca dilinde 26 Ekim 2016’da Kürtler ile ilgili ve ertesi 
gün Ermeniler ile ilgili yazdığı yazılardaki söylemleriyle Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyet devletini 
aşağıladığı öne sürüldü. Dava 1 Temmuz’da İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlanacak.38 
Deniz Yücel ise, hakkında yeni iddianame hazırlanmasına ilişkin “Welt gazetesinde bir yazımda ‘Ermeni 
soykırımı’ demiştim, suç sayıldı. Savunmamda ‘Soykırıma basketbol maçı diyecek değilim’ dedim, o da 
suç sayıldı. ‘Soykırım olmadı, ama gerekirse bir daha yaparız’ diyen şizofren mantığın ürünü” dedi.39 

● Mardin 1. İdare Mahkemesi, İMC TV kameramanı Refik Tekin’in, Şırnak’ın Cizre ilçesinde haber 
yaparken yaralandığı için maddi ve manevi tazminat talebiyle açtığı davada, gazetecilik faaliyetini “terör 
eylemi” olarak tanımlayarak, tazminat talebini reddetti. Kararda, Tekin’in kolluk kuvvetlerince darp edildi-
ğine dair beyanlarının “soyut” olduğu ve herhangi bir tanık beyanına ulaşılamadığı belirtildi. Tekin’i vuran 
kolluk görevlileri hakkında takipsizlik kararı veren mahkeme, olaydaki faili şüpheliler için ise “faili meçhul” 
ifadesini kullandı. İstinaf mahkemesi ise Tekin’in gazeteci olduğunu kabul ederek, yarı yarıya kusurlu ol-
duğunu belirterek yüzde 10 engelli raporu alan Tekin’e toplam 3844 lira maddi ve manevi tazminat öden-
mesine karar verdi. Tekin’in avukatları son kararı Danıştay’a taşıdı.40 

15 Mayıs 2021 
● İsrail ve Filistin arasında yaşanan çatışma sırasında İstanbul merkezli Musevi toplumu gazetesi 

niteliğindeki Şalom’un sitesi, kendilerini “İBDA-Siber Cephesi” olarak tanımlayan grup tarafından ulaşıla-
maz hale getirildi (hacklendi). “İBDA-Siber Cephesi” siteye “Filistin özgür ve bağımsız olana dek eylem-
lerimiz sürecek” görselini yerleştirdi. Ayrıca, Necip Fazıl Kısakürek’in “Bizim Şarkımız” şiirindeki “Sapan 
taşlarının yanında füze, başka alemlerle farkımız bizim!” dizeleri internet sitesi üzerinden paylaşıldı. Şa-
lom’dan yapılan açıklamada, “Türkiye’mizin en köklü gazetelerinden Şalom’un internet sitesi dün akşam 
siber saldırıya uğramıştır. Kabul edilemez saldırı savcılığa bildirilmiştir. Suçluların bir an önce yakalanaca-
ğına inancımız tamdır” denildi.41 Şalom Genel Yayın Yönetmeni İvo Molinas da, “Ortadoğu’daki olayların 
Şalom’la ne gibi bir bağlantısı olduğunu anlamamakla birlikte yapılan bu siber saldırının cezasız kalmaya-
cağına inanıyoruz” dedi.42 

17 Mayıs 2021 
● Haber Global’de yayınlanan “Kontra” adlı spor programının yorumcuları Uğur Karakullukçu ve 

Candaş Tolga Işık, Galatasaray’ı eleştirdikleri yayının ardından üç kişinin saldırısına uğradı.43 Karakul-
lukçu, “Kontra çıkışı ultrAslan grubundan olduğunu söyleyen üç kişinin saldırı girişimine uğradık.44 Ekip 
olarak ifademizi verip şikayetçi olduk, polis eşliğinde evime ulaştım” dedi. Işık ise, “İki haftadır sosyal 
medya üzerinden hedef gösteriliyorduk. Bugün program biteli iki saat olduktan sonra -polis eşliğinde- ev-
lerimize gidiyoruz. Yıl 2021, buyurun size Türkiye’deki futbol iklimi” dedi.45 

18 Mayıs 2021 
● |Basın İlan Kurumu (BİK), 14 Mart 2021 tarihinde Ceren Sözeri’nin Evrensel’de yayımlanan “Va-

tandaş Destan Yazmış Halk Nefes Alamıyor”46 yazısında polislere yönelik kullandığı “saldırı” ifadesi nede-
niyle gazeteye beş günlük ilan kesme cezası verdi. Kararda, “köşe yazısında yer alan ifadenin basının haber 
verme ve ifade özgürlüğünün sınırlarını aşarak, ‘suça tahrik veya teşvik edecek ve suç ile mücadeleyi etkisiz 
kılacak yayın yapılamaz’, ‘şiddet ve terörü özendirecek; uyuşturucu maddeler ve her türlü örgüt suçları ile 
mücadeleyi etkisiz kılacak yayın yapılamaz’ ve ‘kişi, kurum ve toplum katmanlarına yönelik yayınlarda, 
eleştiri sınırlarını aşan aşağılayıcı sözcükler kullanılamaz; hakaret edilemez, sövülemez iftira ve haksız isnat 
yapılamaz’ şeklindeki Basın Ahlak Esasları hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının 1. maddesi ile aynı 
                                                
37 https://www.dw.com/tr/deniz-y%C3%BCcel-hakk%C4%B1nda-yeni-dava-2-y%C4%B1la-kadar-hapis-istemi/a-57506807 
38 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/die-welt-muhabiri-deniz-yucele-2-yil-hapis-istemi-41809589 
39 https://twitter.com/Besser_Deniz/status/1392465677332713474 
40 https://www.mlsaturkey.com/tr/cizrede-haber-takibi-sirasinda-kolluk-kursunuyla-yaralanan-refik-tekine-yalnizca-3844-tl-tazminat/ 
41 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/244088-salom-a-siber-saldiri 
42 http://www.agos.com.tr/tr/yazi/25675/salom-gazetesinin-internet-sitesi-hacklendi 
43 https://tr.sputniknews.com/spor/202105171044517196-ugur-karakullukcu-ultraslan-grubundan-oldugunu-soyleyen-uc-kisinin-saldiri-girisimine-ugradik/ 
44 https://www.cnnturk.com/spor/futbol/ultraslandan-ugur-karakullukcuna-saldiri-girisimi 
45 https://www.haberaydin.com/haber/7182662/2-haftadir-sosyal-medya-uzerinden-hedef-gosteriliyorduk 
46 https://www.evrensel.net/yazi/88338/vatan-destan-yazmis-halk-nefes-alamiyor 
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maddenin (ç), (d) ve (ı) bentlerini ihlal ettiği kanaatine varılmıştır” denildi. Sözeri, yazısında “Yasama, 
yürütme ve yargı BİK’in koruması altındaysa, bu üç erke yönelik eleştirileri bir yaptırım konusu yapacaksa 
gazetecilik nasıl yapılacak? İfade özgürlüğünü kim sağlayacak” sorularını yöneltmişti.47 

19 Mayıs 2021 
● MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, Twitter’da Hürriyet ile ilgili paylaşımda bulunarak gazeteyi 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yer vermemekle suçladı. Hürriyet’in manşetine Cumhurbaşkanı Er-
doğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yer verilirken 
Bahçeli sayfada yer almadı. Gür, “Hürriyet ve Demirören Medya Grubu liderimizin açıklamalarına sansür 
mü uyguluyor? Bugün manşetten girilen başlıklarda ne için liderimiz sayın Devlet Bahçeli’nin açıklamala-
rına yer verilmedi? Manşetlik haber mi bulamadınız? Özel bir hususiyet mi var”48 sorularını sordu.49 

● Milli Savunma Bakanlığı, Anıtkabir’de gerçekleşen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor 
Bayramı etkinliklerinde haber takibi yapmak isteyen gazetecilere “aşı olmadıkları” gerekçesiyle izin ver-
medi. Aşı olan gazeteciler de içeriye alınmadı. Vatandaşlara ise Anıtkabir’e girişlerinde aşılanma durumları 
sorulmadı. Törene, AA, İHA ve DHA muhabir ve foto muhabirleri alındı.50 Milli Savunma Bakanlığı Basın 
Birimi’nden TGS’ye, “Bundan sonraki törenlere tüm gazetecilerin alınması için çalışma yapacağız” bilgisi 
verildi.51 

● İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT Haber yayınında, Cumhuriyet’in manşetlerini göstererek, 
“Bu kimin ülkesinde çıkıyor? Bizle ilgili yazı yazdılar ya, biz memleketine bağlıyız diye. DHKP-C’nin hem 
reklamını hem de bir savcının şahadetini söyleyemeyecek kadar yoksunlar”52 dedi.53 Soylu, sosyal medyada 
“Cumhuriyet Terör Manşetleri” isimli bir video paylaştı.54 Soylu, gazeteci Hadi Özışık ve Süleyman Özışık 
hakkında “hakaret”, “iftira” ve “örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve 
isteyerek yardım” suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu. Soylu’nun avukatı Uğur Kızılca’nın Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği dilekçede, şüpheliler hakkında gerçeğe aykırı iddialarda yer alan haka-
ret ve iftiralarla ilgili soruşturma yapılarak delillerin toplanması ve ceza davası açılması talep edildi.55 

20 Mayıs 2021 
● Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, Vice News muhabiri Jake Hanrahan ve kameraman Philip 

Pendlebury hakkında “örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla yargılandıkları davada, İngiltere’den isti-
nabe yoluyla ifade alınması için yazılan yazıya verilecek cevabın beklenmesine karar verdi. Dava 23 Ka-
sım’a ertelendi. Amerika merkezli Vice News muhabiri Hanrahan, kameraman Pendlebury, tercüman Mo-
hamed İsmael Rasool ve rehber Abdurrahman Direkçi, 2015’te, sokağa çıkma yasaklarının ilan edildiği 
Cizre, Silopi, Nusaybin ve Sur ilçelerinde yaşananlara ilişkin belgesel çekimi yapmak amacıyla gittikleri 
Diyarbakır’da sınır dışı edilmişlerdi.56 

21 Mayıs 2021 
● Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, “Basın Kartı” iptaline gerekçe olarak gösterilecek şartlara, 

“suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, üyesi olmak veya yardım etmek” ibaresinin eklendiğini duyurdu. Yö-
netmelikte yapılan değişiklikte, “taşıdığı sıfatın saygınlığına gölge düşürebilecek yöntem ve tutumlar sergi-
lemek suretiyle basın meslek onurunu zedeleyecek şekilde faaliyette bulunması” ifadesi yer aldı. “Şiddet ve 
terörü özendirecek, her türlü örgüt suçları ile mücadeleyi etkisiz kılacak içerik oluşturması” vurgulandı. 
“Suça tahrik veya teşvik edecek ve suç ile mücadeleyi etkisiz kılacak faaliyetlerde bulunması hallerinde 
komisyon tarafından yapılacak inceleme ve değerlendirme sonucunda, bu kişilerin sürekli nitelikte basın 
kartlarının iptaline karar verilebilir. Komisyon tarafından verilen iptal kararları Başkanın onayı ile derhal 
uygulanır” maddesi dikkat çekti.57 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yönetmelikteki 

                                                
47 https://www.evrensel.net/haber/433176/bik-ceren-sozerinin-kose-yazisi-nedeniyle-evrensele-5-gun-ilan-kesme-cezasi-verdi 
48 https://twitter.com/birolgurmhp/status/1394992148655792128 
49 https://www.gercekgundem.com/siyaset/275394/haberturkten-sonra-mhp-yine-bir-gazeteyi-hedef-aldi-hayirdir-liderimize-sansur-mu-uyguluyorsunuz 
50 https://t24.com.tr/haber/19-mayis-ta-gazetecilere-anitkabir-yasagi-torenlere-sadece-aa-i-ha-ve-dha-alindi,953278 
51 https://www.gazeteduvar.com.tr/gazetecilere-19-mayista-anitkabir-yasagi-iceri-alinmadilar-haber-1522756 
52 https://twitter.com/suleymansoylu/status/1395107484248035331?s=1002 
53 https://t24.com.tr/haber/icisleri-bakani-suleyman-soylu-sedat-pekerin-iddialari-sonrasi-canli-yayinda-operasyon-goruntulerini-paylasti,953387 
54 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/son-dakika-suleyman-soyludan-bekcilerle-ilgili-aciklama-1837637 
55 https://www.birgun.net/haber/suleyman-soylu-suleyman-ve-hadi-ozisik-hakkinda-suc-duyurusunda-bulundu-345236 
56 https://www.mlsaturkey.com/tr/vice-news-muhabirleri-davasinda-istinabe-talebine-hala-cevap-yok/ 
57 https://www.evrensel.net/haber/433400/basin-karti-yonetmeligine-kart-verme-ve-iptalde-keyfiligi-artiracak-maddeler-eklendi 
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değişikliğe ilişkin “Terör ve şiddet propagandası yapanların basın kartının arkasına sığınmalarının önüne 
geçen maddeler güçlendirildi. Söz verdiğimiz gibi, basın kartının saygınlığını artırmayı sürdüreceğiz” 
dedi.58 

● Zonguldak Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Halkın Sesi’nin Zonguldak Belediye Başkanı Selim 
Alan ile organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in ilişkilerini konu alan dört habere erişim engeli getirdi. 
Haberlerde, Alan’ın belediye başkanlığı aday adaylığı sürecinde, Peker aracılığıyla Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’ın danışmanı Çengelköy Yıldırım Beyazıt Camii İmamı Mustafa Demirkan’a ulaşarak, icazet istediği 
ve sonrasında aracıların Zonguldak’a gelerek, Alan’dan talepte bulunduğu iddiaları yer alıyordu. Yazı İşleri 
Müdürü Cevdet Akgün, “Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan yaklaşık 15 gün önce katıldığı bir canlı 
yayında Cumhuriyet Savcısı’nın yanına giderek gazetemizde çıkan haberlerle ilgili neden dava açılmadığını 
sorduğunu söyledi. Bu canlı yayından bir gün sonra gazetemizle ile ilgili dava daha açıldı. Yargıya bu kadar 
açık müdahalenin olduğu dönemde alınan erişim yasağını manidar buluyoruz” dedi.59 

22 Mayıs 2021 
● AA, muhabir Musab Turan’ın, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Tarım ve Orman 

Bakanı Bekir Pakdemirli’ye, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ilişkin yönelttiği sorular üzerine iş akdinin 
fesh edildiğini ve hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.60 AA’nın açıklamasında, Turan’ın gri 
pasaportu ve basın kartının iptali için ilgili kurumlara bildirim yapıldığı ve terör örgütü üyeliğinin araştırıl-
ması konusunda savcılığa ihbarda bulunulduğu belirtildi. Açıklamada, “muhabir kriterleri ile basın-meslek 
ilke ve ahlakıyla uyuşmayacak şekilde soru soran ve bu sırada kendi sosyal medya hesabından canlı yayın 
yaparak bu siyasal propaganda eylemini icra eden AA muhabiri Musab Turan’ın iş akdi fesh edilmiştir. Adı 
geçen61 şahıs, bu eylemiyle, AA’nın iş sözleşmesindeki ‘Çalışanlarımız tarafsızlık, doğruluk ve güvenilirlik 
ilkelerini zedeleyecek veya kurumsal bütünlüğüne gölge düşürecek ya da maddi veya manevi kayba uğra-
tacak nitelikteki haber, fotoğraf, görüntü, görüş ve yorumlardan uzak dururlar’ maddesini de ihlal etmiştir. 
Şahıs hakkında herhangi bir terör örgütüne üye olup olmadığının araştırılması amacıyla da nöbetçi cumhu-
riyet savcılığına ihbarda bulunulmuştur” denildi.62 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, 
AA’nın paylaşımını duyurarak63, “Türkiye Cumhuriyeti ciddi bir devlettir. Her kim devletimizin ciddiyetine 
halel getirmeyi amaçlarsa bedelini öder. Terörün, suç örgütlerinin diliyle milli iradenin temsilcisi olan hü-
kümetimizi küçük düşürücü eylemlere girişenler Anadolu Ajansı çatısı altında barınamaz” dedi.64 

● Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği, organize suç lideri Sedat Peker’in65 resmi internet sitesine66 eri-
şimi “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle engelledi.67 

24 Mayıs 2021 
● İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Fatih Tezcan hakkında İstinaf Mahkemesi üyelerine 

ilişkin sosyal medya paylaşımı nedeniyle “terörle mücadele görev almış kamu personelini hedef gösterme” 
ve “yargı görevi yapan kişiyi hukuka aykırı olarak etkilemeye teşebbüs etme” suçlamalarından re’sen so-
ruşturma başlattı.68 Başsavcılık açıklamasında, “Twitter’dan ‘Fatih Tezcan’ kullanıcı ismiyle 23 Mayıs 
2021’de ‘RT 5 Nisan 2021 tarihinde Mehmet Ağar ve diğer sanıkların beraat kararlarını bozan istinaf mah-
kemesi kararına ve heyetin isim listesine ulaştım. Heyet Başkanı hakim M.H.Y’yı ve üye hakimler A.S ve 
A.A’nın bağlantılarını araştırıyoruz. Bilgisi olanlar için İhbar Hattı: 05398629999’ şeklinde bir paylaşım 
yapıldığı” belirtildi.69 Açıklamada, bu paylaşım nedeniyle Başsavcılık tarafından Tezcan hakkında Terörle 
Mücadele Kanunu kapsamında soruşturma başlatıldığı belirtildi. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekiplerince Tezcan’ın evinde yapılan aramada dijital materyallere el konulduğu belirtildi.70 

25 Mayıs 2021 

                                                
58 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/basin-karti-yonetmeliginde-degisiklik-resmi-gazetede-/2249954 
59 https://www.birgun.net/haber/yerel-gazetenin-sedat-peker-haberine-erisim-engeli-345528 
60 https://www.aa.com.tr/tr/kurumsal-haberler/anadolu-ajansindan-kamuoyuna-aciklama/2250544 
61 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/aa-muhabiri-musab-turan-hakkinda-suc-duyurusu-1838249 
62 https://twitter.com/aa_kurumsal/status/1395814107589271556/photo/1 
63 https://twitter.com/fahrettinaltun/status/1395814991970848780 
64 https://www.diken.com.tr/bakanlara-soyluyu-soran-aa-muhabirinin-isine-son-verildi/ 
65 https://ifade.org.tr/engelliweb/sedat-pekerin-web-sitesi-erisime-engellendi/ 
66 http://sedatpeker.com/ 
67 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/sedat-pekerin-internet-sitesine-mahkemeden-erisim-engeli-1838235 
68 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202105241044576307-istanbul-cumhuriyet-bassavciligi-fatih-tezcan-hakkinda-resen-sorusturma-baslatti/ 
69 https://www.haberturk.com/fatih-tezcan-a-mehmet-agar-hakkindaki-karari-bozan-hakimleri-hedef-gosterme-sorusturmasi-3082457 
70 https://www.iha.com.tr/istanbul-haberleri/gazeteci-fatih-tezcan-hakkinda-sorusturma-baslatildi-3006848/ 
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● İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HaberTürk TV’de yaptığı açıklamayı haberleştirmesiyle ilgili 
BBC Türkçe’yi “BBC Türkçe dezenformasyon kanalıdır hem ekonomik hem siyasi dezenformasyon kanalı-
dır” ifadesiyle hedef aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptığı dönemden bu yana BBC’yi takip 
ettiğini belirten Soylu, “Bunun için dostum olan İngiltere İçişleri Bakanı’nı defalarca aramış bir kişiyim, 
‘Bakın burada bir yanlışlık var, bakın dezenformasyon yapıyor’ demişimdir. Ben kendi bakanlıklarıma sok-
madım, ‘Sokmayacaksınız, karşılaşmayacaksınız’, defalarca o dönem demişimdir. Bugün dünyaya gelmişiz 
gibi karşı karşıya kalıyoruz bazen. Kimlerin Türkiye’ye operasyon çektiğini hep beraber biliyoruz” dedi. 
BBC Türkçe’de yayımlanan “Sedat Peker’in iddiaları hakkında hükümette neler konuşuluyor” haberinde bir 
hükümet yetkilisinin “Operasyonda, Peker’in çocuğuna silah doğrultmak gibi aileyi rencide edici olayların 
yaşandığı aslında biliniyor” denilmişti. Haberde ayrıca bir AKP’linin “Parti için çok ciddi bir kriz söz ko-
nusu. Herkes Cumhurbaşkanı'nın takınacağı tutumu bekliyor. Parti içerisinde Tayyip Bey’in daha fazla sus-
kun kalmaması isteniyor. Çünkü bu iddialar doğrudan Cumhurbaşkanını hedef almasa bile hem ona hem de 
AKP’ye zarar veriyor”71 sözleri yer almıştı.72 

● MA muhabiri Lezgin Tekay, Şanlıurfa’dan geldiği Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde 
(AŞTİ) şehir içi servisine bindiği sırada kendilerini “istihbarat” olarak tanıtan beş kişi tarafından alıko-
nuldu.73 Ailesini ziyarete Ankara’ya gelen Tekay, alıkonulduğu sırada gazeteci arkadaşlarına “Gözaltına 
alındım” mesajını iletti. Beyaz arkası kapalı plakasız pikap araca bindirildiğini belirten Tekay, kendisine 
bazı isimler hakkında sorular sorulduğunu ve “Bizimle çalış” teklifinde bulunulduğunu iddia etti. Yaklaşık 
iki saat alıkonulan Tekay, resmi gözaltı işlemi uygulanmadan serbest bırakıldı.74 

● İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Etkin Haber Ajansı (ETHA) editörü İsminaz Temel ve muha-
biri Havva Cuştan ile 25 kişinin “terör örgütüne üye olmak” ve “örgüt üyesi olmak” iddialarıyla yargılan-
dıkları davada, avukat Özlem Gümüştaş hakkındaki ev hapsi tedbiri yerine imza verme ve yurt dışı yasağı 
adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verdi. Dava 12 Ekim’e ertelendi.75 

● Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi, KHK ile kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA) eski muhabiri 
Ramazan Akoğul’un, “örgüt üyeliği” suçlamasıyla yargılandığı davada, Dicle Cumhuriyet Başsavcılığı’na 
yazılan müzekkereye yanıt beklenmesine karar vererek, davayı 26 Ekim’e erteledi. Akoğul, 2014’te haber 
takibi amacıyla görüntülediği Dicle-Hani karayolunu trafiğe kapatma eylemine katıldığı iddiasıyla, Ekim 
2015’te, altı kişi ile birlikte gözaltına alınmıştı. Aralarında belediye meclis üyesinin bulunduğu beş kişi 
tutuklanırken Akoğul ile bir kişi serbest bırakılmıştı. Gizli tanık ifadesine dayanılarak sanıklar hakkında, 
“devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma”, “cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun 
kılma”, “kamu malına zarar verme”, “tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme”, 
“örgüt propagandası yapmak” ve “silahlı örgüte üye olmak” suçlamalarıyla iddianame hazırlanmıştı. Mah-
keme, 2018 yılında “kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı” gerekçesiyle tüm sanıklar hakkında beraat kararı 
vermişti. Savcı ise, Akoğul’un örgüt üyeleriyle “güven ilişkisinin” oluştuğunu ileri sürerek, “örgüt üyeliği” 
suçundan cezalandırılmasını talep etmişti. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, beraat 
kararını bozarak dosyayı yerel mahkemeye göndermişti.76 

● Karadeniz Radyo Televizyon ve Gazeteciler Derneği Başkanı Çakır Medya Genel Yayın Yönet-
meni Cihan Çakır, organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’in 30 Mart Yerel seçimlerinde kendisini 
aradığını ve AKP Ünye Belediye Başkan adayı Hüseyin Tavlı hakkında yaptığı haberin kaldırılmasını iste-
diğini söyledi. Çakır, A52TV’deki açıklamasında, Peker’e “Bakanlıktan kimin adına beni aradınız? 
Ünye’den bakana uzanıp, Peker’e giderek mafyacılık yapmak isteyenler kimlerdir?” sorusunu sordu. İçişleri 
Bakanı Soylu’ya ise, “Bu olaydan haberiniz var mı? Yoksa sizin adınıza bu isteği kim yaptı araştırarak 
kamuoyu ile paylaşır mısınız?” sorularını yöneltti.77 

26 Mayıs 2021 

                                                
71 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-57229634 
72 https://www.evrensel.net/haber/433678/suleyman-soylu-bbc-turkceyi-hedef-alip-dezenformasyon-kanalidir-dedi 
73 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/135847 
74 https://sendika.org/2021/05/dun-beyaz-toros-bugun-pikap-istihbaratin-alikoydugu-gazeteci-lezgin-tekay-birakildi-619676/ 
75 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteciler-isminaz-temel-ve-havva-custanin-yargilandigi-dava-ekim-ayina-ertelendi/ 
76 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-ramazan-akogulun-davasi-ertelendi/ 
77 https://www.unyenethaber.com/pekerin-aramasindan-bakan-soylunun-haberi-var-mi.html 
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● İstanbul Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhuriyet muhabiri Seyhan Avşar’ın “FETÖ dosyası 
bir köşkle temizlendi” haberine getirilen erişim engelinden sonra haberle ilgili 64 paylaşımı da “kişilik hak-
ları ihlali” gerekçesiyle engelledi.78  Haberde adı geçen Çalık Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet 
Taçyıldız’ın avukatı tarafından yapılan başvuru üzerine aralarında gazeteciler Can Dündar, Çağlar Cilara, 
Alican Uludağ’ın bulunduğu sosyal medya paylaşımları engellendi.79  

● İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, Mezopotamya Ajansı (MA) Muhabiri Mehmet Aslan’ın “örgüt 
üyeliği” ve “kitleleri galeyana getirici/kışkırtıcı haber yapma” gerekçeleriyle tutuklu yargılandığı davada, 
denetimli serbestlik şartıyla tahliye kararı verdi. Dava, 14 Ekim’e ertelendi. Antalya Cumhuriyet Başsavcı-
lığı’nın yürüttüğü soruşturmada 5 Ocak’ta İstanbul’da evine yapılan operasyonla gözaltına alınarak, An-
talya’ya getirilerek Aslan ifadesi tamamlandıktan sonra “örgüt üyesi” olduğu iddiasıyla tutuklandı. Alan, 
“Bu haberler Marmara bölgesinden yapılmış. Yaptığım görüşmede ‘sürgün’ kelimesi kullandığım için ‘ör-
güt üyeliği’ ile suçlanıyorum.80 Halk arasında bir tutuklunun başka bir cezaevine götürülmesi sürgün olarak 
tanımlanır. Bunu söylemekle nasıl ‘örgüt üyesi’ oluyorum, anlamıyorum. Bir diğer suçlama ise PKK lideri 
Abdullah Öcalan demem. Bu ifadeyi başkası söylediğinde suç olmuyor ama biz kullanınca mı suç sayılıyor? 
Bizim tutuklanmamızın nedeni, iktidarın bu ülkedeki uygulamaları” dedi.81 

● dokuz8Haber Genel Yayın Yönetmeni Gökhan Biçici, Covid-19 virüs salgını sürecindeki infaz 
düzenlemesinde tahliye edilen ve 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri öncesi Ankara Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Mansur Yavaş’ı hedef gösteren Necmettin Kesgin’in suç duyurusu üzerine hakkında yakalama kararı 
çıkarıldı. Biçici, Kesgin’in ceza aldığı bir dava hakkındaki haber nedeniyle ifade verdi. Savcılık soruştur-
masına konu edinilen haber tweet’inde, Kesgin hakkında “dolandırıcılık suçlaması” ile bir dava daha olduğu 
belirtilmişti. Kesgin’in “bir şirketi usulsüz çek ve senet düzenleyerek borçlandırmakla suçladığı” ifade edil-
mişti. Biçici Twitter’dan, “Yerel seçimlerde iktidarın Mansur Yavaş’ı itibarsızlaştırma çabaları kapsamında 
sahneye sürülen Necmettin Kesgin’in @dokuz8haber’in ekteki haber tweetiyle ilgili suç duyurusu üzerine 
hakkımda yakalama kararı çıkmış. Şaka gibi memleket ama artık gülmüyoruz” mesajını paylaştı.82 

27 Mayıs 2021 
● Erzurum 3. Ağır Ceza Mahkemesi, MA muhabiri Dindar Karataş’ın “silahlı terör örgütü üyeliği” 

suçlamasıyla yargılanmasında yurt dışına çıkış yasağı tedbirinin devamına karar vererek, davayı 7 Eylül’e 
erteledi. Karataş, 26 Kasım 2020’de Van’da, haber kaynakları ve meslektaşları ile yaptığı telefon görüşme-
leri ve yazdığı haberlerle “silahlı örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklanmış, 9 Şubat 2021’de tahliye edilmişti.83 

● Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Xwebûn gazetesi yazarı Mehmet Şahin’in “örgüt kurmak ve 
yönetmek” suçlamasıyla yargılandığı davada, suç unsuru olarak gösterilen ses kayıtlarının tespitine ve Adli 
Tıp Kurumu’nun raporunun beklenmesine karar verdi. Dava 14 Ekim’e ertelendi. Şahin hakkında, 2010-
2013 yılları arasında Demokratik Toplum Kongresinde (DTK) yürüttüğü iddia edilen faaliyetler, katıldığı 
basın açıklamaları ve haber kaynakları ile yaptığı görüşmeler gerekçe gösterilerek, “örgüt kurmak ve yönet-
mek” suçlamaları yapılmıştı.84 

28 Mayıs 2021 
● Osmaniye’de yerel gazeteci Hasan Tolga Balcılar, Osmaniye Belediyesi’nin ihalelerde usulsüzlük 

yapıldığına ilişkin haberi ve paylaştığı videonun ardından İl Emniyet Müdürlüğü talimatıyla evine operas-
yon düzenlendiğini ve darp edilerek tutuklanmaya çalıştığını öne sürdü.85 Belediye ile ilgili yaptığı haberler 
nedeniyle tehdit edildiğini belirten Balcılar, “Gazeteci olarak usulsüz ihaleleri ispatlamıştım. Bunları haber 
yapınca, bu şahıslar önce para teklif ettiler. Kabul etmeyince de tehditler almaya başladım. Belediye Başkanı 
Kadir Kara’nın, İl Emniyet Müdürü ile görüşmesiyle tarafıma emniyet tarafından operasyon düzenlenmeye 
başladı” dedi. Balcılar, evinin üç kez arandığını söyleyerek, “Terör suçlusu ihbarı aldık’ diyerek, evi aradı-
lar. Eşime, kızıma ve bana kötü davranıldı. Hakkımda tutuklama kararı olmamasına rağmen tutuklamaya 

                                                
78 https://ankaragazetecisi.com/2021/05/26/feto-borsasi-haberine-yasak/ 
79 https://t24.com.tr/haber/feto-borsasi-haberinin-64-paylasimina-erisim-engeli,954786 
80 https://tele1.com.tr/mehmet-aslan-hakkinda-tahliye-karari-399614/ 
81 https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/244674-gazeteci-mehmet-aslan-a-5-ay-sonra-tahliye 
82 https://dokuz8haber.net/medya/basinozgurlugu/gazeteci-gokhan-bicici-necmettin-kesginin-suc-duyurusu-uzerine-ifade-verdi/ 
83 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-dindar-karatasin-davasi-ertelendi/ 
84 https://www.mlsaturkey.com/tr/mehmet-sahinin-davasi-adli-tip-raporu-gelmedigi-icin-ertelendi/ 
85 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/yolsuzluk-haberi-yapan-gazetecinin-evine-polis-baskini-darp-edildim-1840017 
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kalktılar. Osmaniye çok kötü durumda. Yerel gazeteciler olarak sürekli tehdit ediliyoruz. Fox Haber’in yerel 
muhabiri bile korktuğu için usulsüzlükleri haber yapamıyor” diye konuştu.86 

● Manisa Alaşehir Sulh Ceza Hakimliği, Cumhuriyet, Gerçek Gündem ve Yurt’ta organize suç ör-
gütü hükümlüsü Sedat Peker’in yayından önce sorulmasını istediği bir soruyu Twitter’dan retweetlemesine 
ilişkin haberlere erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle87 engelledi.88 Peker, MHP MYK üyesi Ali 
Uçak ile ilgili iddiaların bulunduğu soruları paylaşarak, HaberTürk’te katılacağı canlı yayında İçişleri Ba-
kanı Soylu’ya sorulmasını istemişti.89 

● DW Türkçe’den Alican Uludağ’ın ulaştığı BİK’in 2020 faaliyet raporuna göre, hükümet politika-
larını destekleyen yayınlar yapan ulusal gazeteler ilan ve reklamların yüzde 78’ini alırken, muhalif gazeteler 
resmi ilanların yüzde 22’sinden yararlandı.90 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesinin ardından 
faaliyet raporlarını yayınlamayan BİK’in resmi ilan dağıtım bedelleri ve ilan kesme cezalarına ulaşıldı. Buna 
göre, resmi ilanlardan en çok yararlanan medya şirketleri yüzde 36,54 ile Demirören Medya ve yüzde 18,37 
ile Turkuvaz Medya oldu. Turkuvaz’a ait Sabah kamu kaynaklarından 17 milyon 561 bin 539 lira alarak en 
çok destek alan gazete oldu. İkinci sıradaki Hürriyet’e ise, 13 milyon 353 bin 645 lira destek verildi. Posta 
ve Milliyet ise 9,9 milyon lira destek alarak üçüncü ve dördüncü sıraya yerleşti. 9 milyon 662 bin 294 lira 
resmi ilan ve reklam bedeli alan Yeni Şafak, en çok destek alan beşinci gazete oldu. Sözcü, yıl boyunca en 
çok tiraj alan üç gazeteden biri olmasına rağmen 9 milyon 539 bin 776 lira destek ile altıncı sıraya yerleşti. 
Önceki yıllarda resmi ilan için bekleme listesinde olan ve ilan alamayan MHP’nin yayın organı Türkgün’ün 
bir milyon 336 bin 803 lira reklam bedeli aldığı tespit edildi. Evrensel, resmi ilan yayınlama hakkı 2019’da 
durdurulduğu için resmi ilan alamazken, 292 bin 966 resmi reklam aldı.91 BİK’in resmi ilan yayınını engel-
leyen ceza sayısı 2019’da 324 gün iken 2020’de 808 güne çıktı.92 BİK’in ceza bilançosuna göre, Cumhuri-
yet’e 128 gün, Evrensel’e 68 gün, BirGün’e 61 gün, Sözcü’ye 34 gün ve Korkusuz’a 25 gün ceza verildi.93 
Hükümetin politikalarını eleştirmeyen gazeteler arasından ise Hürriyet’e yedi, Türkiye’ye bir gün ceza ve-
rildi.94 Yerel basında ise, Bursa Şehir’e 35 gün, Saray Gözlem’e 30 gün resmi ilan yayınlamama cezası 
verildiği görüldü.95  

● BİK, DW Türkçe’de Alican Uludağ’ın “Türkiye’de hükümete yakın medyaya para aktı” haberinde 
BİK faaliyet raporlarının gizlenmesi ve ilanların ağırlıklı olarak ana akım medyaya aktarılmasına ilişkin 
haberini kınadı. BİK’in açıklamasında, “BİK’e yönelik sorumsuz, taraflı, haksız eleştiri içeren haberler 
maksatlı olarak servis edilmiş, bu haberlerin yine benzer organlar tarafından sahiplenerek kurgulu bir şe-
kilde yayıldığı görülmüştür. Ahlaksızca iddia edildiği gibi ne gizlenen ne de saklanan raporlar vardır ne de 
iltimas geçilerek dağıtılmış ilanlar’ 60 yıldır aleni ve şeffaf bir devlet teşekkülü olan BİK’in faaliyet rapor-
larını ‘gizlenen, saklanan raporlar’ şeklinde servis eden kurumun Türk basınına verdiği destekleri hiçe sa-
yarak, hem ülkemizi hem kurumumuzu zan altında bırakan DW sitesini kınıyor, doğru, tarafsız ve ilkeli 
yayıncılığa davet ediyoruz” denildi.96  

31 Mayıs 2021 
● AHaber muhabiri Halil İbrahim Uğur, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in milletvekili ye-

ğeni Ümit Dikbayır’ın kendisini haber takibi esnasında engellediğini ve tehdit ettiğini bildirdi.97 Uğur, canlı 
yayın esnasında, “Tıpkı diğer gazeteci arkadaşlar gibi sabahın erken saatlerinde Akşener’in ziyaret edeceği 
ilk durak olan Hatay’ın Kırıkhan ilçesine geldik. Ancak geldiğimizde bize küçük de olsa sataşmalar vardı. 
Esnaf ziyaretleri esnasında hem şahsıma hem de kameraman arkadaşıma yönelik saldırılar ve fiziki müda-
haleler oldu. Zaman zaman kamerayı tutup önünü kapatmaya çalıştılar. Zaman zaman da tartaklayarak iş 
yerinin içerisinden bizleri çıkarmaya çalıştılar. Tepki üzerine direnmedik ve dışarıya çıktık” dedi.98 

                                                
86 https://www.medyakoridoru.com/koridor-ozel/osmaniye-belediyesi-ile-ilgili-usulsuzluk-haberi-yapan-gazeteci-polisler-tarafin-24243/ 
87 https://abcgazetesi.com/sedat-pekerin-soyluya-sorulmasini-istedigi-soruya-erisim-engeli-geldi-390301 
88 https://twitter.com/engelliweb/status/1398331510835515399 
89 https://ifade.org.tr/engelliweb/sedat-pekerin-rtledigi-soru-ile-ilgili-haberler/ 
90 https://www.dw.com/tr/türkiyede-hükümete-yakın-medyaya-para-aktı/a-57699280 
91 https://www.t24.com.tr/haber/turkiye-de-hukumete-yakin-medyaya-para-akti,955221 
92 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/bikin-raporu-para-yandas-gazetelere-akmis-1840144 
93 https://www.diken.com.tr/basin-ilan-iktidar-medyasini-ihya-etti-cezalarin-yuzde-97si-muhaliflere/ 
94 https://www.evrensel.net/haber/434017/basin-ilan-kurumu-hukumete-yakin-medyaya-para-akitti 
95 https://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiyede-h%C3%BCk%C3%BCmete-yak%C4%B1n-medyaya-para-akt%C4%B1/a-57699280 
96 https://bik.gov.tr/kurumsal-haberler/basin-ilan-kurumundan-kamuoyu-aciklamasi/ 
97 https://www.ahaber.com.tr/ozel-haberler/2021/05/31/a-habere-yapilan-saldiri-iyi-partinin-geleneksel-tavridir-emin-pazarci-a-haber-muhabiri-halil-ibrahim-ugura-
yapilan-saldiriyi-yorumladi?paging=7 
98 https://www.takvim.com.tr/guncel/2021/05/31/iyi-partili-vekil-umit-dikbayirdan-a-haber-muhabirine-tehdit/6 
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● İstanbul’un Fatih ilçesinde Fatih Dayanışması tarafından yapılmak istenen Gezi Parkı olaylarının 
8. yıldönümü anma etkinliğini takip eden Cumhuriyet muhabiri Ökkeş Taşkın polislerce darp edildi ve te-
lefonu yere atıldı. Taşkın ile beraber 13 kişinin daha darp edilerek gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına 
alınanlar Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.99 

İfade ve Basın Özgürlüğünü Kullanmak İsteyenlere Müdahale 
1 Mayıs 2021 
● İstanbul İstiklal Caddesi’nde polis barikatını aşarak 1 Mayıs konuşması yapmak isteyen Devrimci 

Hareket üyesi eylemci gözaltına alındı.100 
2 Mayıs 2021 
● Van Valiliği, beş yıldır devam eden eylem ve etkinlik yasağını 4 Mayıs’tan 18 Mayıs’a kadar 15 

gün süreyle uzattı.101 
3 Mayıs 2021 
● Emniyet Genel Müdürlüğü, 1 Mayıs’ta izin verilen etkinlikler dışında kanuna aykırı olarak düzen-

lenmek istenen 29 eyleme müdahale edilerek, 394 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınan 
118 kişi hakkında daha önceden Terörle Mücadele Kanunu kapsamında, 169’u hakkında ise diğer suçlardan 
adli işlem yapıldığının tespit edildiği duyuruldu.102 

5 Mayıs 2021 
● İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Savcılığı, ihraç edilen akademisyen Bülent Şık’ın yazı dizisi 

nedeniyle yargılamasında beraat kararına itiraz ederek, cezalandırılması gerektiğini savundu. Savcılıkça 
Yargıtay’a verilen dilekçede, “Bakanlık izni olmadıkça araştırma sonuçlarının hukuki yollara başvurulmak 
suretiyle açıklanmasının sağlanmasının gerektiği, sanığın bu yollara başvurmaksızın sadece bilgilerin ba-
kanlıkça yayınlanmamasını gerekçe göstererek açıklamayı kendisinin yapması halinde müsnet suçun unsur-
ları itibariyle oluşacağı düşünülmekte” denildi. Şık, Sağlık Bakanlığı’nın kanserojen kimyasallarla ilgili 
yaptığı araştırmanın sonuçlarının kamuoyundan gizlendiğini belirten bir yazı dizisi kaleme almıştı.103 Bu 
yazı nedeniyle bir yıl üç ay hapse mahkum edilen Şık’ın Cumhuriyet’te 15 Nisan 2018’de yayınlanan “Tür-
kiye’yi kanser eden ürünleri devlet gizledi biz açıklıyoruz’ İşte listesi” yazısında Akdeniz Üniversitesi ve 
Sağlık Bakanlığı arasında yapılan protokol uyarınca gerçekleştirilen çalışmanın sonuçları hakkında bilgi 
verilmişti.104 Şık, Akdeniz Üniversitesi’ndeki görevinden ihraç edilmişti.105 

● Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun sosyal medya 
hesabından “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. 
Başsavcılık açıklamasında, “27’nci dönem milletvekili Aykut Erdoğdu’nun 04/05/2021 tarihinde Twit-
ter’dan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanına hakaret teşkil eden sözler sarf ettiği iddiasıyla, Cumhurbaş-
kanı Erdoğan vekili tarafından verilen şikayet dilekçesi üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca so-
ruşturma başlatılmıştır” denildi.106 Erdoğdu, “Sizi seçimle indirdikten sonra vatana ihanetten yargılanmanız 
için bütün gücümle çalışacağım” demişti.107  

6 Mayıs 2021 
● Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın danışmanı İsmail Cesur, sanatçılar Cem Yılmaz, Gökhan Özoğuz ve 

Tarkan’ın fotoğrafını paylaşarak “Hazımsızlık, çaptan düşmüşlük, köhneleşmişlik” dedi.108 Cesur’un, sa-
natçı Yılmaz’ı AKP tarafından hazırlanan “Yalan Üretim Merkezi” animasyonunu hafife aldığı için ve Özo-
ğuz’u AKP’nin politikalarını eleştirdiği için hedef aldığı öne sürüldü.109 Tarkan’ı ise, Rize’nin İkizdere il-
çesinde yapılmak istenen taş ocağına karşı çıktığı için hedef aldığı belirtildi.110 

                                                
99 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/istanbulda-gezi-direnisi-anmasina-polis-mudahalesi-muhabirimiz-darbedildi-1840768 
100 https://twitter.com/mehmetzekikaya/status/1388556822366261249?s=1002 
101 http://www.van.gov.tr/02052021-tarihli-yasaklama-karari 
102 https://www.egm.gov.tr/03052021-tarihli-basin-aciklamasi 
103 https://www.diken.com.tr/kanser-raporu-davasi-gida-muhendisi-bulent-sikin-beraatine-itiraz/ 
104 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiyeyi-kanser-eden-urunleri-devlet-gizledi-biz-acikliyoruz-iste-zehir-listesi-958617 
105 https://t24.com.tr/haber/savci-kanser-raporunu-aciklayan-bulent-sik-icin-cezada-israrci-goreve-iliskin-sirri-acikladi,950580 
106 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-56986030 
107 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-56986030 
108 https://halktv.com.tr/gundem/erdoganin-danismani-uc-unlu-ismi-hedef-aldi-456979h 
109 https://www.evrensel.net/haber/432341/erdoganin-danismani-tarkan-gokhan-ozoguz-ve-cem-yilmazi-hedef-aldi 
110 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/erdoganin-danismanindan-unlu-isimlere-hakaret-1833911 
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● Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ı anmak için Karşıyaka Mezarlığı’na girmek isteyen 
Ankara Çankaya CHP111 ilçe teşkilatı üyeleri tarafından pankartlı yürüyüşüne ilk önce izin verilmedi. Ancak 
CHP’nin itirazları üzerine yürüyüşe izin verildiği belirtildi.112  

7 Mayıs 2021 
● Kaos GL yazarı avukat Hatice Demir, bir arkadaşının, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bay-

ramı’nda çocukluk fotoğrafını paylaşması sonrasında ifadeye çağrıldığını duyurdu. Demir’in arkadaşı ol-
duğu belirtilen müvekkili, 2020 yılının sosyal medya kampanyası olan “LGBTİ+ çocuklar vardır” notunu 
yazmış ve ardından CİMER’e yapılan şikayet sonucu çevrimiçi cinsel istismarla mücadele bürosu tarafından 
ifadeye çağrılmıştı. Demir, “çocukların kullanıldığı müstehcenlik” gerekçesiyle soruşturma açıldığını du-
yurdu.113 Demir, “Hepsi geçecek, biz kalacağız” yazısında, “Tabi ki bir CİMER ihbarıyla başlayan, nor-
malde ifade dahi alınmadan soruşturmaya yer olmadığına karar verilmesi gereken bir dosya; eminiz ki sırf 
içinde LGBTİ+ geçtiği için bu aşamaya gelmiş. Odada bulunan herkes durumun anlamsızlığının farkında” 
dedi.114 

8 Mayıs 2021 
● Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) kurucularından ve HDP Parti Meclisi Üyesi Ahmet 

Saymadi, 2016’da yaptığı karikatür paylaşımıyla “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla gözaltına alındı. 
Saymadi, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.115 

10 Mayıs 2021 
● AA kameramanı Fayiz Ebu Rumeyle, İsrail polis kuvvetlerince Mescid-i Aksa’daki eylemlerde 

kıyafetleri yırtılarak darp edildi. AA foto muhabiri Mustafa el-Haruf da plastik mermiyle göğsünden vu-
ruldu. Haruf’a hastanede ilk müdahale yapıldıktan sonra116 ikinci kez plastik mermiyle yaralandı. AA Kudüs 
muhabiri Esat Fırat ise karnından yaralandı.117 

11 Mayıs 2021 
● Yaşamak İstiyoruz İnisiyatifi’nin, İstanbul Sözleşmesi’nin 10’uncu yıl dönümüne ilişkin Tak-

sim’de yapmak istediği açıklamada üç kadın gözaltına alındı. “İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz” 
pankartı açan kadınlar, “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz” sloganı attı. Taksim Meydanı’nda 
açıklama yapan İnisiyatifi üyesi Havva Cuştan, kendilerine müdahale eden polislere, “Kadınlar katledilirken 
neredeydiniz” diye sordu.118 

13 Mayıs 2021 
● İsimsizler Hareketi kurucusu ve aktivist Taylan Kulaçoğlu, sosyal medya paylaşımlarında “Cum-

hurbaşkanı’na hakaret” ettiği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Kulaçoğlu’nun “imzası alı-
nacak” denilerek, Emniyet’e çağrıldığı ancak ifadesi alındıktan sonra tutuklandığı belirtildi.119 Kula-
çoğlu’nun avukatı Tamer Doğan, “Sabahtan beri delil topluyoruz diye diye nur topu gibi yepyeni bir dosya 
oluşturdular. Sekiz 10 sayfalık dosya, bekleyişin ardından oldu koca klasör. Her şey gözümüzün önünde 
cereyan ediyor. Karar baştan verilmiş gibi” dedi. Kulaçoğlu, 2013’te RedHack soruşturması kapsamında iki 
kez gözaltına alınmış ve delil yetersizliğinden serbest bırakılmıştı. Kulaçoğlu’nun gözaltına alınması döne-
min Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın e-posta hesabının çalınması ile ilişkilendiril-
mişti.120 

16 Mayıs 2021 
● Rize Valiliği, İkizdere İlçesi sınırları içerisinde her türlü toplantı ve etkinliğin121 17 Mayıs 2021 

Pazartesi günü saat 00.01’den başlayarak, 15 gün süreyle yasaklanmasına karar verildiğini duyurdu.122 

                                                
111 http://www.chpcankaya.org/haberdetay--1081--chp-cankaya-3-fidan-icin-karsiyaka-da 
112 https://halktv.com.tr/gundem/chpnin-uc-fidan-anmasina-engel-olmaya-calistilar-456998h 
113 https://t24.com.tr/haber/23-nisan-da-bebeklik-fotografinin-altina-lgbti-cocuklar-vardir-yazan-lgbti-ifadeye-cagrildi,951017 
114 https://kaosgl.org/gokkusagi-forumu-kose-yazisi/hepsi-gececek-biz-kalacagiz 
115 https://artigercek.com/haberler/sykp-uyesi-saymadi-cumhurbaskanina-hakaret-suclamasiyla-gozaltina-alindi 
116 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/israil-polisi-mescid-i-aksada-aa-kameramanini-darbetti/2235398 
117 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/aa-nin-kudus-muhabiri-israil-polisinin-mescid-i-aksa-daki-mudahalesinde-yaralandi/2235647 
118 https://www.evrensel.net/haber/432726/istanbul-sozlesmesi-aciklamasina-polis-mudahalesinde-uc-kadin-gozaltina-alindi 
119 https://medyascope.tv/2021/05/13/isimsizler-hareketi-kurucusu-ve-aktivist-taylan-kulacoglu-sosyal-medya-paylasimlari-gerekce-gosterilerek-yeniden-tutuk-
landi/ 
120 https://www.gazeteduvar.com.tr/taylan-kulacoglu-yine-tutuklandi-haber-1522186 
121 http://www.rize.gov.tr/basin-aciklamasi-yasaklama-karari 
122 https://ankahaber.net/haber/detay/rize_valiliginden_ikizdereye_ozel_yasak_3906 
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17 Mayıs 2021 
● Rize İkizdere’deki taş ocağına karşı başlatılan eyleme destek vermek için İstanbul Üsküdar’da 

Cengiz Holding önünde eylem yapmak isteyen Gençlik Hareketi Koordinasyonu’nun 13 üyesi gözaltına 
alındı. İfadesi alınan üyeler serbest bırakıldı.123 Gençlik Hareketi Koordinasyonu sözcüsü Ece Köroğlu, Rize 
Valiliği’nin İkizdere ilçesinde yürüyüş ve basın açıklaması yapılmasını yasaklamasına tepki göstererek, 
“Gerekçe olarak da şunu gösteriyorlar: ‘Covid-19 var.’ Konu İkizdere’ye gelince mi normalleşme bitti? 
Diğer sebebi de provokatif eylemmiş, provokatif eylem dediğiniz şey emekçi halkın doğasına, vadisine, 
ormanına girmek oradaki ağaçları dozerle yıkmaktır. Bir provokasyondan bahsedeceksek emekçi halkın 
vadisine girmeye çalışan Cengiz’de göreceğiz o ihaleyi veren siyasal iktidarda göreceğiz” dedi.124  

18 Mayıs 2021 
● DHA, CHP Genel Merkezi binasına asılan “Zulme sessiz kalan dilsiz şeytandır” yazılı Filistin 

bayrağı görüntüsünü aktarırken, “128 milyar dolar nerede” sorusunun yer aldığı LED ekran görüntüsünü 
vermedi.125 

● Birleşik Gençlik Meclislerinin (BGM), İbrahim Kaypakkaya ve “Mayıs ayı şehitlerini anmak” için 
İstanbul Kadıköy’deki basın açıklamasına müdahale eden polis, 15 üyeyi gözaltına aldı. Polis eyleme katı-
lanları gözaltına alırken, kitle “Önderimiz İbrahim, İbrahim Kaypakkaya”, “Devrimci irade teslim alına-
maz” sloganları attı. Ayrıca polis etkinliği takip eden gazetecilerin de görüntü alması engelledi.126 

19 Mayıs 2021 
● KHK ile 2016’da mesleğinden ihraç edilen sınıf öğretmeni Sümeyya Avcı, bir sokak röportajında, 

“Kul hakkı yiyenlerin memleketinde yaşıyoruz” ifadesi üzerine gözaltına alındı. Avcı’nın Twitter hesabı 
aracılığıyla “Sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle Antalya TEM Şubeden dört sivil polis tarafından gö-
zaltına alındı. 24 saatlik gözaltı olacağı ve hakim karşısına çıkacağı söylendi” paylaşımı yapıldı. Avcı, çı-
karıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.127 Avcı, sokak röportajı sırasında özetle, 
“Hiçbir şey üretmediğimiz, hiçbir şey yetiştirmediğimiz, öğretmenini, doktorunu, mühendisini ihraç ettiği-
miz bir memlekette yaşıyoruz. 44 ay yatacağım, dört çocuğum var. Bugün herkesin dolar zengini olduğu, 
tabanında tamamen fakir olduğu, orta kesimin yok edildiği bir ülkede yaşıyoruz” 128 demişti.129 

● Diyarbakır 3. Sulh Ceza Hakimliği, kizilbayrak50.net’e erişim engeli getirdi.130 Kızıl Bayrak ki-
zilbayrak51.net üzerinden yayınına devam ediyor.131 

20 Mayıs 2021 
● Balıkesir Erdek’te düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı töreninde 

Gençliğe Hitabe’yi okuyan bir öğrenci, duraksayarak, “Memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar, gaflet 
ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler” bölümlerini okumayarak sansür uyguladı.132 

● Şanlıurfa Viranşehir Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut, sosyal medyada yayınladığı “Esenlik Bil-
dirisi” videosunda Covid-19 genelgelerinin hukuki olmadığını belirterek, soruşturma başlatacağını duyur-
muştu. Akbulut, “Bunları söylediğim için muhtemelen işimi kaybedeceğim, başıma bela alacağım fakat 
haysiyetli bir hukukçunun bunu yapması lazım. Hukuk devletine yaraşmayacak uygulamalar görüyoruz ve 
bu büyük mağduriyetlere sebep oluyor. Bugün uygulamada olan, sokağa çıkma yasağı, maske takma zorun-
luluğu, sosyal mesafe kuralı, seyahat kısıtlamaları tamamı hukuka aykırıdır” demişti.133  Bu açıklama nede-
niyle HSY 2. Dairesi; Akbulut’un “bulunduğu hal üzere göreve devamının yargı erkinin nüfuz ve itibarına 
zarar vereceği kanaatine ulaşarak geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı.134 

● Tunceli’de, sivil kıyafetli iki jandarma personelince bir teröristin eşkaline benzediği iddiasıyla bir 
kadının başına silah dayanıp, darp edildiği iddia edildi. Olay yerine ulaşan polislerce iki jandarma 

                                                
123 https://www.diken.com.tr/cengiz-insaat-onunde-ikizdere-eylemine-13-gozalti/ 
124 https://artigercek.com/haberler/ikizdere-icin-cengiz-holding-onunde-yapilmak-istenen-aciklamada-13-kisi-gozaltina-alindi 
125 https://tele1.com.tr/dhadan-128-milyar-dolar-nerede-sorusuna-sansur-393737/ 
126 https://www.evrensel.net/haber/433209/ibrahim-kaypakkaya-anmasina-mudahale-15-kisi-gozaltina-alindi 
127 https://gazetedavul.com/gundem/gozaltina-alinan-khkli-ogretmen-sumeyya-avci-serbest-birakildi-19926.html 
128 https://twitter.com/AvciSumeyya/status/1378499800774103043 
129 https://bianet.org/bianet/insan-haklari/244304-sokak-roportajinda-iktidari-elestiren-avci-ya-gozalti 
130 https://susma24.com/haftanin-erisime-engellenen-icerikleri-17/ 
131 https://kizilbayrak51.net/ana-sayfa/haber/guncel/kizil-bayraka-erisim-engeli-4 
132 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/19-mayis-toreninde-genclige-hitabe-sansuru-6439739/ 
133 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/savci-genelgeleri-elestirdi-muhtemelen-isi-kaybedecegim-demisti-sorusturma-baslatildi-6437665/ 
134 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-viransehir-savcisi-eyup-akbulut-gecici-olarak-gorevden-uzaklastirildi-41814747 
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personelinin emniyete götürüldüğü belirtildi. Bölge halkının müdahalesiyle kurtarılan kadının, jandarma 
personelinden şikayetçi olduğu bildirildi. Tunceli Valiliği ise, olaya ilişkin açıklamasında iki kolluk men-
subunun görevlerinden uzaklaştırıldığını duyurdu.135 Açıklamada, “Bugün saat 16 sıralarında ilimiz merkezi 
Cumhuriyet Caddesi üzerinde kolluk kuvvetlerimizce mensup iki görevli, daha önce kendilerine bildirilen 
şüpheli kişilerin eşkaline benzer bir kadın vatandaşımızla karşılaşmış ve ilgiliye kimlik sormak istemişler-
dir. Olay üzerine kadın vatandaşımızla kolluk mensubu iki görevli arasında yaşanan sözlü tartışma etrafta 
bulunan vatandaşlarımızca taciz olarak algılanmış ve vatandaşlarımızdan tepkiye sebebiyet vermiştir” de-
nildi.136 

● İstanbul Taksim Meydanı’nda, Birleşik Gençlik Meclisleri (BGM), Kaldıraç ve Sosyalist Öğrenci 
Hareketi’nin (SÖH) İsrail’i protesto eyleminde, 15 kişi darp edilerek gözaltına alındı. Grup, “Nehirden de-
nize Filistin özgür olacak” yazılı pankart açarak, Filistin bayrakları taşıyıp, İsrail’i protesto etti.137 BGM 
üyesi Arda Yüksel, Türkiye’nin İsrail ile kurmuş olduğu askeri, ticari, diplomatik ve her türlü ilişkinin Fi-
listin halkına dönük saldırıları katmerleştirdiğini öne sürdü. Yüksel, Ortadoğu’da yaşananlara karşı birleşik 
mücadelenin önemine vurgu yaparak, “Bu sömürü sistemini parçalayacak olan halkların mücadelesi olacak-
tır” dedi.138 

21 Mayıs 2021 
● İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi Davası kapsamında İstinaf Mahkemesi’nin dokuz sanık 

hakkında verilen beraat kararını bozması üzerine başladığı yeniden yargılamada iş adamı Osman Kavala’nın 
tutukluluğuna devam kararı verdi.139 Mahkeme Başkanı Sercan Karagöz ise, tutukluluğun devamı yönün-
deki karara şerh düşerek, karşı oyu tutanağa “adli kontrol tedbiri yeterli denetim sağlar, tahliye edilmeli” 
notuyla geçti. Sanıklar Pınar Öğün, Mehmet Ali Alabora, Meltem Arıkan, İnanç Ekmekçi, Hanzade Hikmet 
Germiyanoğlu, Can Dündar, Gökçe Tüylüoğlu ve Henri J. Barkey hakkındaki yakalama emirlerinin infazı-
nın beklenmesine karar verildi. Ekmekçi’nin savunmasının yurt dışından istinabe ile alınması talebi redde-
dildi. Mahkeme, tutuksuz sanıklar hakkında uygulanan tüm adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi. 
Mahkeme, ayrıca Çarşı Davası dosyasının İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nden istenmesine ve birleş-
tirmeye ilişkin muvafakat sorulmasına karar verdi. Yargıtay’ın iki dosyayı birleştirme yönündeki önerisi 
ilerleyen aşamada değerlendirilecek. Dava 6 Ağustos’a ertelendi.140  

23 Mayıs 2021 
● Kırklareli Valiliği, 23 Mayıs’tan itibaren 15 gün boyunca her toplantı ve gösteri yürüyüşlerini 

yasakladığını duyurdu.141 
24 Mayıs 2021 
● HDP’li Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, Edirne Cezaevi’nde tutuklu eşinin yeni kimlik 

kartı alma isteğinin “fotoğrafta gülümsediği” gerekçesiyle reddedildiğini iddia etti.142 Demirtaş, “Yeni kim-
lik kartı için cezaevinde fotoğraf çekmişler. Nüfus müdürlüğü, fotoğrafta gülümsüyor diye kimlik kartı ver-
meyi reddetmiş. Evet, aynen böyle olmuş” mesajını paylaştı. Demirtaş eşinin söz konusu fotoğrafını payla-
şarak, “Bu fotoğraf temsilidir, gülümseme ise gerçek” dedi.143 

● Turkuaz Medya Grubu CEO’su Serhat Albayrak, akademisyen Yaman Akdeniz hakkında Paradise 
Papers için açılan davanın reddi ile ilgili haberlerin erişime engellemesini duyurması gerekçesiyle 100 bin 
liralık manevi tazminat davası açtı.144 Paradise Papers ile ilgili haberlere erişim engeli geldiği esnada, Para-
dise Papers davası devam ediyordu. Sonrasında Albayrak’ın Paradise Papers haberleri için açtığı tazminat 
davası reddedilmişti. Albayrak, bu haberlere de erişim engeli getirtmişti. Akdeniz de bu erişim engellerini 
sosyal medya hesabından duyurmuştu.145 

                                                
135https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/tuncelide-vahim-iddia-iki-jandarma-aciga-alindi-6441977/ 
136 https://twitter.com/TunceliValiligi/status/1395404081380925450 
137 https://t24.com.tr/haber/taksim-de-israil-protestosuna-polis-mudahalesi-cok-sayida-gozalti-var,953603 
138 https://www.evrensel.net/haber/433364/taksimdeki-filistin-eylemine-mudahale-cok-sayida-gozalti 
139 https://www.haberturk.com/son-dakika-gezi-parki-davasinda-basladi-3079276 
140 https://www.mlsaturkey.com/tr/gezi-davasi-yeniden-mahkeme-baskani-kavalanin-tutukluluguna-serh-koydu/ 
141 http://www.kirklareli.gov.tr/kurumlar/kirklareli.gov.tr/duyuru-belgeler/2021/05-MAYIS/20210523/karar-son-.pdf 
142 https://bianet.org/bianet/insan-haklari/244574-demirtas-a-kimlik-kartinda-gulucuk-sansuru 
143 https://twitter.com/Basak__Demirtas/status/1396812144868528136 
144 https://www.evrensel.net/haber/433635/serhat-albayrak-prof-yaman-akdenize-100-bin-liralik-tazminat-davasi-acti 
145 https://twitter.com/cyberrights/status/1396762657634590721?s=1002 
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● Adalet Bakanlığı, “Barış için Akademisyenler” imzacısı Cenk Yiğiter’in, ihraç edildikten sonra 
aldığı avukatlık ruhsatının iptal edilmesi talebiyle Türkiye Barolar Birliği’ne karşı Ankara 2. İdare Mahke-
mesi’nde dava açtı.146 Bakanlık, Yiğiter hakkında yürütülen bir soruşturma olduğunu, bir davada ise beraat 
etmesine karşın istinaf süreci tamamlanmadığını ileri sürdü. 2018 yılında Yiğiter’in Ankara Barosu’ndaki 
avukatlık stajı, bitimine sekiz gün kala iptal edilmişti. AYM’nin, KHK ile görevinden ihraç edilenlerin avu-
katlık yapabilmesini sağlayan karar ile Yiğiter yeniden staja başlamıştı. Aralık 2020’de Ankara Barosu ve 
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Yiğiter’in ruhsat başvurusunu kabul etmişti. Adalet Bakanlığı ise, Yiğiter’in 
devam eden kovuşturması ve soruşturması olduğu gerekçesiyle ruhsat başvurusunu reddetmişti. Bakanlığın 
reddinin ardından TBB, Yiğiter’e ruhsatının verilmesi kararı almıştı. Yiğiter Nisan 2021’de ruhsatını alarak 
avukatlık yapmaya başlamıştı.147 

● Kırklareli’de Pınarhisar ilçesine bağlı Evciler köyünde, taş ocağına karşı yapılan eylemlerden kay-
naklı toplantı ve gösteri, yürüyüş yasağının getirildiği belirtildi. Aynı şekilde Rize İkizdere’de de eylem ve 
etkinlikler valilikçe yasaklanmıştı.148 

25 Mayıs 2021 
● İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi, “İzinsiz” lakaplı sokak sanatçısı Ömürcan İ. hakkında Ka-

bataş’taki inşaat alanı çevresindeki tablolara yaptığı çizimler ve sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle 
yargılanmasında Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden bilirkişi heyeti kurulmasına karar 
verildi.149 Dava 14 Ekim’e ertelendi. Sanatçı, “Devletin egemenlik alametlerini aşağılamak” ve “Cumhur-
başkanı’na hakaret” suçlamalarıyla yargılanıyor. Sokak sanatçısı Ömürcan İ., Şubat 2020’de ressam Devrim 
Erbil’in Kabataş’taki reklam panosunda sergilenen İstanbul resmine, geçim sıkıntısından dolayı yaşanan 
intiharlarla ilgili çizim yapmıştı.150 İzinsiz’in reklam panosundaki ay-yıldıza asılı bir insan silueti çizdiği iş, 
A Haber, Show TV, Akit, Takvim gibi medya kuruluşlarında “bir garip provokasyon” başlığıyla haberleşti-
rilmişti. Olaya ilişkin beş kişi gözaltına alınmıştı. İzinsiz ise tutuklandığı Silivri Cezaevi’nden tahliye edil-
mişti. İzinsiz hakkında bu işten dolayı “Devletin egemenlik alametlerini aşağılama”, daha önce Cumhur-
başkanı Erdoğan’la ilgili yaptığı grafitiler nedeniyle ise “Zincirleme şekilde alenen cumhurbaşkanına haka-
ret” suçlamalarıyla dava açılmıştı. İzinsiz’in tutuksuz yargılanmasına devam ediliyor.151 

● “Jahrein” ismiyle tanınan Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu ile yayını sonrasında ifadeye çağrıldı. Sonuç, ifadeye çağrılma gerekçesini henüz bilmediğini pay-
laştı.152 Kılıçdaroğlu ve Jahrein, 22 Mayıs’ta 320 bin kişinin izlediği bir yayın yapmış, organize suç örgütü 
lideri Sedat Peker’in iddiaları, HDP, Cumhurbaşkanlığı seçimi, gençlik politikaları gibi konularda konuş-
muşlardı.153 

● Aksaray 1. Sulh Ceza Hakimliği, Sarıyahşi Belediye Başkanı Fatih Ünsal’ın belediye imkanlarını 
kendi lehine kullanmasına ilişkin haberlere erişimi “kişilik haklarının ihlali” gerekçesiyle engelledi.154 

● Ankara’da polis kuvvetleri, Halkevleri Derneği’nin AKP Ankara İl Başkanlığı önünde düzenlediği 
mafya-siyaset ilişkisine yönelik protesto eyleminde beş kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar ifadeleri 
alındıktan sonra serbest bırakıldı. Polisin, eylemin görüntüsünü çeken Halkevleri üyesi başka bir kadına 
“Kapat telefonu” sözleri ile engel olduğu belirtildi.  Eylemciler, “Bu pisliği devrim temizler” yazılı pankart 
açmıştı.155 

26 Mayıs 2021 
● Diyarbakır Bağlar’da yaşayan 55 yaşındaki Kevser Demir’in, 18 Mayıs 2021 tarihinde, madde 

bağımlısı oğlunun gözaltına alınması sırasında polis tarafından darp edildiği, kolunun ve üç dişinin kırdığı 
öne sürülmüştü. Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’nden darp raporu alan Demir, Türkiye İn-
san Hakları Vakfı (TİHV) ve İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi ile CİMER’e şikayette bulunmuştu. 
Demir, üç polisin oğlunu yere yatırdığını söyleyerek, “Biri kelepçe takmaya çalışıyor, biri üstüne oturmuş, 
                                                
146 https://www.gazeteduvar.com.tr/adalet-bakanligi-cenk-yigiterin-ruhsatinin-iptali-icin-dava-acti-haber-1523225 
147 https://www.birgun.net/haber/adalet-bakanligi-cenk-yigiter-in-ruhsatinin-iptali-icin-dava-acti-345846 
148 https://www.evrensel.net/haber/433603/tas-ocagina-karsi-mucadelenin-surdugu-kirklarelide-de-eylemler-yasaklandi 
149 https://www.sozcu.com.tr/hayatim/kultur-sanat-haberleri/erdogana-hakaret-davasi-hakimi-sanatcilara-danisabilirim/ 
150 https://www.sondakika.com/haber/haber-turk-bayragindaki-hilale-asilmis-insan-silueti-14154129/ 
151 https://www.mlsaturkey.com/tr/sokak-sanatcisi-izinsizin-davasinda-olay-yeri-goruntuleri-izlenecek/ 
152 http://www.krttv.com.tr/gundem/kilicdaroglu-ile-twitch-yayini-yapan-jahrein-ifadeye-h78447.html 
153 https://bianet.org/1/19/244618-kilicdaroglu-yla-yayin-yapan-jahrein-ifadeye-cagrildi 
154 https://ifade.org.tr/engelliweb/aksaray-sariyahsi-belediye-baskaninin-belediye-imkanlarini-kendisi-icin-kullandigi-haberleri/ 
155 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ankarada-akp-binasi-sedat-peker-protestosu-5-kisi-gozaltina-alindi-1839153 
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diğeri de boynunu tutuyor. Oğlum da ‘anne, anne öldürdüler beni’ diye bağırıyor. Ben de koştum içeri ve 
‘Allah için oğlumu vurmayın, suçu neyse götürün’ dedim. Bunun üzerine polislerden biri saçımdan tutup 
sürükleyerek dışarı çıkardı. Tekme attı, üç dişimi ve kolumu kırdı. Her tarafım morardı. Diğer iki polis ise 
onu durdurmaya çalışıyordu beni dövmesin diye” demişti. Demir, İçişleri Bakanı Soylu ve Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’a “Sanki ben Filistin’dim, onlar İsrail’di. Ben sanmıyorum, bu polisler bizim Türk polislerimizdir” 
diye seslendi. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Demir’in polis tarafından darp edilmesine iliş-
kin Soylu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.156 

● Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu157, “temiz siyaset çağrısı” yapmak için gittiği 
TBMM önünde polis engeliyle karşılaştı. Davutoğlu, “Milletin iradesinin nihai tecelli makamı olan 
TBMM’nin bu kez Gelecek Partisi heyeti ile geldiğimizde karşılaştığımız tavır ve tutum açıkçası milletimi-
zin Meclis’inin itibarına yakışmamıştır.158 Son günlerde milletin itibarını sarsan olaylar yaşanıyor. Bir suç 
örgütü lideri ağır suçlamalar yapıyor. İçişleri Bakanı kendisine yönelik iddialara cevap vermek yerine bana 
açık hakaretlerde bulunmuştur. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soylu’nun eğer suçsuz olduğuna inanıyorsa, bunu 
ilk gün söylemeliydi. 25 gün sonra değil” dedi.159 

● Van 3. Sulh Ceza Hakimliği, çocuk gelişimci Agit Demirkan’ın İpekyolu İlçe Kaymakamı Sinan 
Aslan’ın karşısında ayağa kalkmadığı için korumaları tarafından darp edilerek gözaltına alındığına ilişkin 
haberlere erişimi “kişilik haklarının ihlali” gerekçesiyle engelledi.160 

27 Mayıs 2021 
● Artvin Hopa’da, Çaykur tarafından açıklanan günlük dönüm başına 17 kilogram çay alımı kota-

sına yönelik protestolara polis biber gazıyla müdahale ederek, 34 çiftçiyi gözaltına aldı. Polis müdahalesi 
sırasında baygınlık geçiren iki kişi de hastaneye kaldırıldı. Üreticiler, gözaltına alınan arkadaşları serbest 
bırakılıncaya kadar meydandan ayrılmayacaklarını söylediler. Sağlık kontrollerinin ardından Hopa İlçe Em-
niyet Müdürlüğü’ne götürülen 34 çay üreticisinden 12’si savcılığa sevk edilirken, diğerleri serbest bıra-
kıldı.161 

● Manisa Alaşehir Sulh Ceza Hakimliği, organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’in İçişleri Ba-
kanı Soylu’nun katıldığı Habertürk yayınında Soylu’ya sorulmasını istediği MHP MYK üyesi Ali Uçak ile 
ilgili iddialara ilişkin haberlere erişimi “kişilik haklarının ihlali” gerekçesiyle engelledi.162 

● Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu aleyhine “Cumhurbaşkan-
lığı koltuğunu işgal eden zat” ifadesi nedeniyle “Kişilik haklarını zedelediği” gerekçesiyle 500.000 liralık 
manevi tazminat davası açtı. Dilekçede, “Yaşadığımız ülkenin yüzde 50 oranından fazla oy alarak seçilmiş 
bir Cumhurbaşkanı’nı yok saymak ve işgalci olarak tanımlaömak, milletin iradesini yok saymaktır” ifade-
lerine yer verildi.163 

● Van – Gürpınar’ın Yurtbaşı köyünde yapılması planlanan mermer ocağına yönelik eylem sırasında 
asker ve korucular havaya ateş açarak, yürüyüşe katılan dört köylüyü gözaltına aldı. Yurtbaşı’ndaki bir yurt-
taş, köyde yaşananlara ilişkin “Birkaç kişi gözaltında, onlar için uğraşıyoruz. 10 yıl önce bu şirket geldi, 
izinsiz gelip buralara kondu, üç ay gibi bir süre çalışma başlattı. O dönem Ankara’ya şikayet ettik ve dur-
durduk. Üç, beş ay önce valilik ve kaymakamlığı devreye sokmuşlar. Ocak hem köyün orta yerinde bütün 
köy işgal ediliyor olacak. 50’ye yakın ahır ve samanlık vardı, dün gelip yıktılar. Köylüler bu duruma tepki 
gösterince asker ve korucular ateş açtı havaya” dedi. Bugün çalışmalara ara verildiğini belirten köylü, “Bun-
dan 10 yıl önce ocağın açılması karşılığında köylüye teklifte bulunmuşlardı. Köylüler kabul etmemişti. Bun-
lar ‘Artık biz hiçbir şey vermeden gelip ocağı açacağız. Zaten valilik, kaymakamlık kararı var’ diyerek ocağı 
açmaya çalışıyorlar” diye konuştu.164 

28 Mayıs 2021 

                                                
156 https://tele1.com.tr/kevser-demire-iskence-sanki-ben-filistin-onlar-israildi-399521/ 
157 https://www.amerikaninsesi.com/a/davutogludan-erdogana-devletin-uzerindeki-saibe-artmistir-/5905527.html 
158 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/davutogluna-meclis-onunde-polis-engeli-1839389 
159 https://tr.euronews.com/2021/05/26/soylu-nun-iddialar-na-kars-ac-klama-yapmak-isteyen-davutoglu-na-tbmm-kap-s-nda-polis-engel 
160 https://ifade.org.tr/engelliweb/van-ipekyolu-kaymakaminin-karsisinda-ayaga-kalmadigi-icin-darp-edilen-gorevli-haberleri/ 
161 https://dokuz8haber.net/gundem/hopada-cay-ureticilerine-polis-mudahalesi/ 
162 https://ifade.org.tr/engelliweb/sedat-pekerin-rtledigi-soru-ile-ilgili-haberler/ 
163 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/erdogandan-kaftanciogluna-500-bin-tllik-manevi-tazminat-davasi-6453776/ 
164 https://www.evrensel.net/haber/433893/vanda-mermer-ocagi-protestosunda-koylulere-karsi-havaya-ates-acildi 
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● İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, YSK başkanlığı tarafından yapılan suç duyurusunda 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin 
ardından 4 Kasım 2019’daki basın açıklamasında kurul üyelerine hakaret içeren beyanda bulunması nede-
niyle “alenen hakaret” gerekçesiyle dört yıl bir aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.165 Başlatılan 
soruşturma kapsamında, YSK Başkanlığına müzekkere yazılarak, seçimin iptaline ilişkin karar tarihi olan 6 
Mayıs 2019 itibarıyla kurulda görev yapan başkan ve üyelerinin kimlik bilgilerinin istendiği, verilen cevap 
doğrultusunda dönem YSK Başkanı olan Sadi Güven ve 10 kurul üyesinin “mağdur” sıfatıyla soruşturma 
dosyasına kayıtlarının yapıldığı kaydedildi. İmamoğlu’nun açıklama yaparken kullandığı söylemle YSK 
üyelerine alenen hakaret ettiğinin anlaşıldığı belirtilen iddianamede, bu sözün kurul üyelerinin onur, şeref 
ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğu ifade edildi. İddianamede, toplanan deliller ve tüm dosya 
kapsamına göre Ekrem İmamoğlu'nun üzerine atılı suçu işlediği ve kamu davası açılması için gereken yeterli 
şüphe seviyesine ulaşıldığı belirtilerek, Güven ile 10 YSK üyesine yönelik zincirleme şekilde “kurul halinde 
çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret” suçunu işlediği kaydedilerek, bir yıl 
üç ay 15 günden dört yıl bir aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.166 

30 Mayıs 2021 
● Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Naci İnci’nin, Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasını 

protesto eylemlerine destek veren akademisyenlerden Feyzi Erçin’in, Yaz Okulu’nda “Film Music” isimli 
dersi vermesini onaylamadığı öne sürüldü. Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’nün, yazılı olarak gerekçeyi 
talep ettiği halde bölüme herhangi bir yazılı belgenin gönderilmediği belirtildi. Rektörlüğün EBYS sistemi 
üzerinden fakülte dekanına gönderdiği ret notunda, gerekçe olarak Erçin’in 2020-2021 birinci döneminde 
verdiği iki dersin not ortalamalarının gösterildiği ve  “Boğaziçi Üniversitesi’nde ders vermesi uygun değil-
dir” denildiği ayrıca “Feyzi Erçin isimli kişinin öğrencilere verdiği harf notlandırmasında sorun görünmek-
tedir. Ya adaletli olarak notlandırma yapılmıyor veya ders içeriği üç kredilik ders yükünü yansıtmıyor. BÜ 
standartlarına uygun ders verilmediği kanaati hasıl olmuştur. Bu nedenle bu kişinin kurumumuzun eğitim 
ve öğretim kalitesini olumsuz yönde etkilediği değerlendirilmiştir. Bu nedenle, kurumumuzda ders vermesi 
uygun değildir”167 ifadeleri kullanıldı.168 

31 Mayıs 2021  
● Van Valiliği, kentteki her türlü etkinlik ve gösteri yürüyüşlerinin 15 gün süreyle yasaklandığını 

duyurdu.169 
● ODTÜ Rektörlüğü, kampüsteki merdivenleri gökkuşağı renklerine boyayarak “Kayyumsuz 

ODTÜ” yazısını yazan öğrenciler ve bir akademik personel hakkında soruşturma başlattı.170 Soruşturma 
gerekçesi tebligatta, “merdivenlerde izinsiz olarak toplam 45 kişilik grubun basketbol sahası yanındaki mer-
divenlere giden yola sprey ve plastik boyalarla yazı yazmaları” şeklinde belirtildi.171 

● Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, Güney Kampüs’te akademisyen Feyzi Erçin’in yaz okulunda 
ders vermesinin engellenmesini protesto için “Feyzi Erçin yalnız değildir” sloganıyla çadır nöbeti başlattı. 
Kampüs abluka altına alınarak gece saatlerinde öğrenciler kampüsten çıkarılmaya başlandı. Boğaziçi Daya-
nışması, “Akademik özgürlüğümüz için başlattığımız çadır direnişimiz sürerken kampüs kapısındaki polis 
ablukası sürüyor. Gezi’deki gücümüzle mücadeleye devam edeceğiz! Kayyumlarınızı da baskılarınızı da 
tanımıyoruz”172 mesajını paylaştı.173 

● İstanbul Beyoğlu Kaymakamlığı, İpek Sokak’ta 31 Mayıs 2021’de saat 19.00’da Gezi Parkı olay-
larının 8. yıldönümü anması için yapılacak her türlü etkinliği yasakladığını duyurdu. İstanbul Valiliği de, 
Taksim’deki metro istasyonunu ikinci bir emre kadar kapattığını duyurdu. Açıklamada “İstanbul Valiliği 
kararınca M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı 

                                                
165 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/ekrem-imamoglu-hakkinda-4-yil-1-aya-kadar-hapis-istemiyle-dava-41820404 
166 https://www.amerikaninsesi.com/a/imamoglu-hakkinda-hapis-istemiyle-iddianame/5908523.html 
167 https://twitter.com/boundayanisma/status/1398648746641080320 
168 https://medyascope.tv/2021/05/30/bogazici-universitesi-protestolarina-katilan-ogretim-gorevlisi-av-feyzi-ercinin-ders-vermesi-engellendi-ercin-kararin-gerek-
cesi-ogrencilere-hukuki-destek-vermem-ise-bu-kan-dondurucu/ 
169 http://www.van.gov.tr/31052021-tarihli-yasaklama-karari 
170 https://www.birgun.net/haber/odtu-lulere-merdiven-sorusturmasi-346616 
171 https://www.evrensel.net/haber/434133/odtu-rektorlugunden-merdiven-boyama-sorusturmasi 
172 https://twitter.com/boundayanisma/status/1399452920173809669 
173 https://www.evrensel.net/haber/434237/bogazici-universitesinde-cadir-nobeti-baslatan-ogrencilere-polis-mudahale-etti 
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bugün 16.00 itibarıyla ikinci bir emre kadar kapatılacaktır. M2 Hattı trenlerimiz, Taksim istasyonunda dur-
madan seferlerine devam edecektir” denildi.174 

● Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) İstanbul İl Örgütü, binasına astığı pankartların gece yarısı indiril-
mesine ilişkin olayda yetkililer hakkında “siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi”, “nitelikli hırsız-
lık”, “suçun gece vakti işlenmesi”, “görevi kötüye kullanma” ve “kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta 
kullanma” iddialarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. HKP İstanbul İl Yö-
neticisi Doğan Çıngı’nın Bakırköy Adliyesi önünde açıklama yaptığı sırada, polisler müdahale etti. Sonra-
sında vinçle kaldırılan pankartlarda, “Diploma Nerede?”, “128 Milyar Dolar ve 208 Ton Altın Nerede?” ve 
“Kolombiya’da Yakalanan Beş Ton Kokaini İzmir Limanı’nda Alacak Kimdi?” yazılıydı.175 

RTÜK ile İlgili Gelişmeler 
1 Mayıs 2021 
● RTÜK, Türkiye Haber-İş Sendikası ile 2021-2022 yıllarını kapsayan ve Üst Kurul’un daimi işçi-

lerini ilgilendiren toplu iş sözleşmesini imzaladı.176 
2 Mayıs 2021 
● RTÜK, televizyon kanalları Ankara temsilcilerine, yayınlarda kalabalık görüntülerin kullanılma-

sından kaçınılması gerektiğini bildiren bir metin gönderdi. Metinde, “Televizyonlarda yayınlanan bazı gö-
rüntülerin arşiv niteliğinin belirtilmeden yayınlandığı tespit edilmiştir. Özellikle tam kapanma döneminde, 
başta haber bültenleri olmak üzere birçok programda arka planda kalabalık görüntülerin yer alması, insan-
ların kurallara uymadığına ve kolluk kuvvetlerinin de görevlerini yerine getirmediğine dair bir yanlış anla-
şılmaya sebebiyet vermektedir” denildi. Üst Kurul’un metninde, “Bu sebeple tüm milletçe büyük fedakar-
lıklarla yürüttüğümüz tam kapanma dönemini sağlıklı bir şekilde sonuçlandırmak için yapılan yayınlarda, 
kalabalık görüntülerin yerine boş cadde ve sokak görüntülerinin kullanılması hususunda hassasiyet göste-
rilmesi ve zaruri durumlarda ise görüntülerin arşiv niteliğinde olduğunun mutlaka belirtilmesi gerekmekte-
dir” denildi.177 RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, “Görevimiz gereği çok açık ve sade bir dille yaptığımız 
yapıcı hatırlatmayı çarpık zihniyetle manipüle etmek tam da sahibine yakıştı. Sokaklar ve gündem boş 
olunca malum art niyetli zihniyet de mal bulmuş mağribi gibi üzerine atladı. Çok yazık.178 Hatırlatmamızın 
amacı, sağlığımız için milletçe büyük emek verdiğimiz tam kapanma dönemini hakkıyla sonlandırmaya 
katkıda bulunmaktır. Tüm yıldırma çabalarına rağmen işimizi layıkıyla yapmaya devam edeceğiz” 179 
dedi.180  

● RTÜK üyesi İlhan Taşcı ise181 RTÜK Başkanı Şahin’in televizyon kanallarının yöneticilerine “le-
balep” görüntüleri kullanmamalarına ilişkin özel talimat gönderdiğini iddia etti. Taşcı, “Şahin, bugün tele-
vizyon kanallarının yöneticilerine özel hattan bir ‘talimat’ gönderdi. Televizyonların lebalep görüntüleri 
kullanmamaları; bunun yerine ‘boş cadde ve sokak görüntülerinin kullanılması istendi! Statlar, kongreler 
gösterilmeyecek” mesajını paylaştı. Buna karşı Şahin,182 “Görevimiz gereği çok açık ve sade bir dille yap-
tığımız yapıcı hatırlatmayı çarpık zihniyetle manipüle etmek tam da sahibine yakıştı. Sokaklar ve gündem 
boş olunca malum art niyetli zihniyet de mal bulmuş mağribi gibi üzerine atladı. Çok yazık. Hatırlatmamızın 
amacı, sağlığımız için milletçe büyük emek verdiğimiz tam kapanma dönemini hakkıyla sonlandırmaya 
katkıda bulunmaktır. Tüm yıldırma çabalarına rağmen işimizi layıkıyla yapmaya devam edeceğiz” dedi.183 

5 Mayıs 2021 
● RTÜK, uluslararası müzik platformu Spotify’ın184 başvurusunu değerlendirerek, kuruluşa lisansını 

verdi. Spotify RTÜK’ten aldığı isteğe bağlı yayıncılık lisansıyla 10 yıl süreyle Türkiye’de faaliyetlerini sür-
dürebilecek. RTÜK ayrıca geçen yıl yayıncıların ödemek durumunda oldukları reklam Üst Kurul paylarını 

                                                
174 https://www.birgun.net/haber/beyoglu-kaymakamligi-gezi-anmasini-covid-19-tedbirleri-gerekcesiyle-yasakladi-346700 
175 https://www.gazetekritik.com/gunun-haberleri/kolombiyada-yakalanan-5-ton-kokaini-izmir-limaninda-alacak-h143359.html 
176 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/rtuk-ile-turkiye-haber-is-sendikasi-arasinda-toplu-is-sozlesmesi-imzalandi/2226333 
177 https://www.evrensel.net/haber/432089/rtukten-televizyon-kanallarina-kalabalik-goruntuleri-gostermeyin-talimati 
178 https://twitter.com/ebekirsahin/status/1388874565712060419 
179 https://twitter.com/ebekirsahin/status/1388874567377199105 
180 https://t24.com.tr/haber/rtuk-uyesi-tasci-rtuk-baskani-tv-yoneticilerine-ozel-hattan-lebaleb-goruntuleri-kullanmamalari-talimati-gonderdi,949853 
181 https://twitter.com/ilhantasci/status/1388809284276867075 
182 https://twitter.com/ebekirsahin/status/1388874565712060419 
183 https://t24.com.tr/haber/rtuk-uyesi-tasci-rtuk-baskani-tv-yoneticilerine-ozel-hattan-lebaleb-goruntuleri-kullanmamalari-talimati-gonderdi,949853 
184 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202105071044443758-rtuk-baskani-sahin-spotify-iceriklerini-yasalarimiza-uygun-olarak-duzenlemek-zorunda/ 
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üç ay erteleyen ve medya kuruluşlarının RTÜK’e ulaştırma yükümlülüğü bulunduğu Yeminli Mali Müşavir 
Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosu gönderme süresini öteleyerek, zor durumdaki yerel yayıncılar için her 
yılın Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere dört eşit taksitte ödenen frekans ücretinin yaz 
ödemesini dört ay erteledi. Korona virüs salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden olumsuz etkilenen 
yerel yayıncıların ekonomik yüklerini hafifletmek amacıyla son ödeme tarihi 31 Temmuz 2021 olan Tem-
muz ayı kanal/frekans taksit ücretlerinin son ödeme tarihi 30 Kasım 2021’e ertelendi.185  

7 Mayıs 2021 
● RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, lisansını alan uluslararası müzik platformu Spotify’ın içeriklerinin 

Türkiye’deki yasalara uygun olarak düzenlenmesi gerektiğini bildirdi. Şahin186, “Spotify artık 6112 sayılı 
kanunda açıkça belirtilen yayıncılık ilkelerine uymak zorunda. Bunun dışında yayın yaparlarsa RTÜK olarak 
gerekeni yaparız. Bu tarz platformların lisans almasındaki en büyük yararlardan biri de hukuki ve mali so-
rumluluk altına girmeleridir. Türkiye’ye vergi ödeyecekler. Lisans sahibi olmadan önce vergi ödemesinden 
kaçıyorlardı, şimdi bunun da önüne geçilmiş oldu.187 Gerekli durumlarda yasal muhatap bulunduracaklar. 
Ülkemizde temsilcilik açmaları yine son derece önemli bir nokta. Benzeri uluslararası markaların lisans 
başvuruları RTÜK’e devam ediyor. Gün geçtikçe global ölçekte yayıncılık yapan platformların sayısı artı-
yor” dedi.188 

● Anayasa Mahkemesi189 (AYM), internet üzerinden yapılan radyo ve televizyon yayınlarının, yö-
netmelikle RTÜK iznine bağlanması ve RTÜK tarafından denetlenmesine ilişkin yasal düzenlemenin iptali 
talebini oy çokluğu ile reddetti. AYM Başkanı Zühtü Arslan, Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan ve eski 
Başkanvekili Engin Yıldırım dahil beş üye, usul ve esasların kanunla değil yönetmelikle belirlenmesinin 
“ifade ve basın özgürlüğünün ancak kanunla sınırlandırılabileceği” gerekçesiyle Anayasa’ya aykırı oldu-
ğunu belirtti. Netflix, Amazon Prime, BluTV, PuhuTV, Tivibu, Digitürk-Dilediğin Yerde, D-Smart Go, Turk-
cell TV+, Vodafone TV gibi milyonlarca abonenin takip ettiği online TV platformları ile internet radyoları, 
internet televizyonlarına RTÜK denetimi getiren düzenleme, CHP tarafından iptali istemiyle AYM’ye ta-
şınmıştı.190 

● Ankara 1. İdare Mahkemesi, RTÜK’ün, Fox Life kanalındaki eşcinsel sahne sebebi ile kanala ver-
diği beş günlük yayın durdurma cezasına ilişkin, “Eşcinsellik ahlaksızlık değildir” değerlendirmesinde bu-
lunarak, kararın iptaline hükmetti. Mahkeme, “Cinsel bir yönelim ‘ahlaksızlık’ olarak değerlendirilmeme-
lidir. Lezbiyenlik olgusunun var olduğu bir dizinin izlenmesi toplumun bütün kesimleri için ‘ahlaksızlık’ 
olarak değerlendirilemez” görüşüne yer verdi.191 

11 Mayıs 2021 
● RTÜK,192 Doğu Kudüs’teki Mescid-i Aksa çevresinde İsrail polisinin Filistinlilere saldırısına, “İn-

sanlık ayıbına dur demek için Türk medyası olarak topyekûn dimdik ayaktayız” açıklaması yaptı.193 
15 Mayıs 2021 
● RTÜK, Türkiye’nin ilk trans güzeli seçilen oyuncu Çağla Akalın’ın katıldığı Acun Ilıcalı’ya ait 

Exxen platformunda yayınlanan “Katarsis” programının194 11. bölümünü yayından kaldırdı. Akalın, “Ço-
cukluğumu, gençliğimi, yaşadığım acıları anlatmaktan başka bir şey yapmadığım ve birçok kişinin yüreğine 
dokunan programın benim olduğum bölümü RTÜK tarafından ceza yemiş. Son iki gün takipçilerimden ge-
len mesajlar üzerine programın Exxen’den kaldırıldığını fark ettim. Program sunucusu Gökhan Çıra’ya du-
rumu sorduğumda ‘kendisinin de programın yayından kaldırıldığını yeni öğrendiğini ve üzgün olduğunu’ 
söyledi. Yapılan açıklamada benim konuk olduğum “Katarsis” yayını için RTÜK tarafından platforma para 
cezası verildiğini ve yayının kaldırılması istendiği söylendi” dedi.195 

17 Mayıs 2021 
                                                
185 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202105051044429937-rtuk-yerel-radyo-ve-televizyonlarin-kanalfrekans-taksit-ucretlerini-4-ay-erteledi/ 
186 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202105071044443758-rtuk-baskani-sahin-spotify-iceriklerini-yasalarimiza-uygun-olarak-duzenlemek-zorunda/ 
187 https://www.sabah.com.tr/yazarlar/gunaydin/tuba-kalcik/2021/05/07/spotify-iceriklerini-yasalarimiza-uygun-sekilde-duzenlemek-zorunda 
188 www.demokrathaber.org/internet-dunyasi/spotify-iceriklerini-yasalarimiza-uygun-olarak-duzenlemek-h144612.html 
189 https://normkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/ND/2021/14 
190 https://www.birgun.net/haber/rtuk-un-internete-sansur-yetkisi-aym-oy-coklugu-ile-davayi-reddetti-5-uyeden-itiraz-geldi-343948 
191 https://www.ozenlihaber.com/haber/1212/rtuk-ceza-kesti-mahkeme-bozdu-escinsellik-ahlaksizlik-degildir.html 
192 https://www.rtuk.gov.tr/haberler/3787/8574/israilin-mescid-i-aksa-saldirisini-lanetliyoruz.html 
193 https://www.aydinlik.com.tr/haber/rtuk-ten-kudus-tepkisi-tum-dunya-basinini-harekete-gecirmek-uzere-elimizden-gelen-gayreti-surdurecegiz-243856 
194 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/trans-oyuncu-cagla-akalinin-katildigi-program-rtukun-cezasiyla-kapatildi-1836369 
195 https://www.birgun.net/haber/trans-oyuncu-cagla-akalin-in-katildigi-program-rtuk-un-cezasiyla-kapatildi-344781 
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● Radyo Televizyon Üst Kurumu Başkanı Ebubekir Şahin, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan 
Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi’nin196 RTÜK’ün cezalarına ilişkin yayımladığı rapora dayalı yapılan 
“RTÜK iktidarın sopası” içerikli haberlerin halkı manipüle etmeye yönelik yalanlardan ibaret olduğunu öne 
sürdü.197 Muhalefet partisi temsilcilerince RTÜK’e yönelik karalama kampanyası başlatıldığı suçlamasında 
bulunan Şahin, “CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi’nin raporuna dayandırılarak bazı 
basın ve yayın organlarında yer alan ‘RTÜK iktidarın sopası’ ve benzeri başlıklı haberler halkımızı manipüle 
etmeye yönelik yalanlardan ibarettir. Üst Kurulumuzun vermiş olduğu tüm müeyyidelerin sonuna kadar 
arkasındayım” dedi. Şahin, bahse konu haberlerde geçen rakamların büyük çoğunluğunun “yalan beyanlarla 
sahte ürün satarak halkı kandıran, dini duygularını istismar edenleri kapsadığını” öne sürdü. Radyo Televiz-
yon Üst Kurumu Başkanı Şahin, “Daha açık ifade etmek gerekirse söz konusu haberlerdeki cezalar muha-
lefet yapan medya kuruluşlarına değil, yayınlarında sağlık beyanıyla sahte bitkisel ürün ve cinsel gücü artı-
rıcı etkisi olduğu iddia edilen sahte ilaç pazarlayanlara, sahte cep telefonu gibi kalitesiz taklit ürünler satan-
lara ya da ekranlarda halkın dini duygularıyla oynayarak muska yazan sahtekarlara yöneliktir” açıklama-
sında bulundu.198 

18 Mayıs 2021 
● RTÜK, trans oyuncu Çağla Akalın’ın Exxen’de katıldığı “Katarsis” programında sansüre uğrama-

sına ilişkin programa ceza vermediğini ve programı kaldırma yetkisinin bulunmadığını açıkladı. Söz konusu 
programın Exxen tarafından kaldırıldığı anlaşıldı. RTÜK, Journo tarafından yapılan bilgi edinme başvuru-
suna, “Başvurunuza konu yayın sebebiyle Exxen platformuna Üst Kurulumuz tarafından uygulanan her-
hangi bir müeyyide bulunmamaktadır. Hangi programları yayınlanacağı ve hangi programların yayından 
kaldırılacağı hususu yukarıda da açıklandığı üzere tamamen medya hizmet sağlayıcıların kendi inisiyatifle-
rine bırakılmıştır. Bu konuda Üst Kurumumuzun herhangi bir şekilde müdahale etme yetkisi bulunmamak-
tadır” yanıtını verdi.199 

23 Mayıs 2021 
● Radyo Televizyon Üst Kurumu üyesi İlhan Taşcı, izleyicilerin televizyon yayınlarındaki şikayet-

lerinde, T.C. kimlik numarası ve açık adres bilgilerinin istenmeye başlandığını açıkladı. Düzenlemeye göre, 
kimlik numarasını vermek istemeyen vatandaşların, yayınlara ilişkin şikayetlerinin sisteme işlenmediği be-
lirtildi. Taşcı, söz konusu zorunluluktan önce 15 bin ila 25 bin arasında şikayet ulaşırken, yeni düzenleme 
ile üç dört bin civarında şikayetin ulaştığını söyledi. Taşcı, “düzenlemenin fişleme anlamına gelebilecek 
nitelikte bir yöntem” olduğunu ifade ederek, “yapılan şikayetlerle görüşülen dosyalar arasındaki rakamsal 
uçurumu kapatmak ve iktidara yakın olup haklarındaki şikayetlere rağmen düzgünce rapor yazılmayan yan-
daş kanalların yasaya aykırı yayınlarını perdelemek” dedi.200 

31 Mayıs 2021 
● RTÜK Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığı’nca hazırlanan “2020 Vatan-

daş Bildirimleri Yıllık Raporu”na göre, geçen yıl 283 bin 498 kişi, e-devlet, RTÜK web sitesi, ALO 178, 
RTÜK Mobil uygulaması ve çeşitli kanallar üzerinden TV yayınlarıyla ilgili şikayetçi oldu. Raporda, RTÜK 
İletişim Merkezi’ne yapılan bildirimlerin 280 bin 931’i şikayet, 1455’i öneri ve talep, 1112’si ise beğeni 
içerikli bildirimlerden oluştuğu belirtildi. Vatandaşlar, en çok 94 bin 795 bildirimle dizi filmleri şikayet 
etti. Dizi filmlerden sonra en çok şikayet alan program türü, 75 bin 774 bildirim ile “reality show” oldu. 
Bunu 68 bin 51 bildirim ile “haber programları”, altı bin 109 ile “yorum programları” ve beş bin 989 bildirim 
ile “beceri ve direnç yarışmaları” takip etti. RTÜK Başkanı Şahin, salgın dönemindeki televizyon izleme 
süresindeki artışın, vatandaş bildirimlerinde de ciddi bir yükselişe neden olduğunu, geçen yıl RTÜK İletişim 
Merkezi’ne gelen vatandaş bildirimlerinde bir önceki yıla göre yüzde 164 oranında dikkat çekici bir artış 
yaşandığını söyledi.201 

                                                
196 https://www.gazeteciler.com/haber/rtuk-baskani-sahinden-flas-aciklama-bizi-iktidarin-savunucusu-ilan-etmek-aymazliktir/410533 
197 https://www.turktime.com/haber/rtuk-baskani-sahin-den-chp-li-ilgezdi-ye-tepki/578267 
198 https://www.birgun.net/haber/rtuk-baskani-sahin-muhalefete-yuklendi-bize-iktidar-savunucusu-demek-aymazliktir-345021 
199 https://journo.com.tr/cagla-akalin-exxen-rtuk 
200https://ankahaber.net/haber/detay/rtuk_tv_sikayetlerinde_kimlik_numarasi_ve_acik_adres_bilgisini_sart_kostu_rtuk_uyesi_tasci_fisleme%E2%80%9D_dedi_si-
kayet_sayisi_yuzde_80_dustu%E2%80%9D_39775 
201 https://www.trthaber.com/haber/turkiye/rtuke-salginda-sikayetler-artti-ilk-sirada-diziler-var-584900.html 
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İfade ve Basın Özgürlüğüne Yönelik Yurtiçi ve Yurtdışından Gelen Tepkiler 
1 Mayıs 2021 
● Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, 1 Mayıs Emek ve Daya-

nışma Günü’nde haber takibi yapan gazetecilere yönelik polis müdahalesine, “Yüzlerce haberci basın kar-
tından mahrumken şimdi de genelgeyle, alanlarda polis müdahalelerini görüntüleme yasağı ile karşı karşıya. 
Gazeteci ‘kamu yararı’ ve ‘suç’ olduğu müddetçe her şeyi görüntüler” tepkisini gösterdi. Türkiye Gazeteci-
ler Sendikası (TGS), “Polis, sahada işini yapan muhabiri engelleyemez. Halkın haber alma hakkını ve can 
güvenliğini tehdit eden, sokakta işkencenin önünü açmak için çıkartılmış bu genelgeyi tanımıyoruz” açık-
lamasını yaptı.202 

 
 
2 Mayıs 2021 
● Geziyi Savunuyoruz Twitter hesabı, yedi Gezi Davası sanığının dosyasını iş adamı Osman Ka-

vala’nın da içinde bulunduğu ana dava dosyasıyla birleştirilmesine karar verilmesinin ardından bir videoyla, 
“Gezi; adalet, özgürlük ve demokrasi talebiyle birleşmiş halk hareketiydi. Bugün artık itirazlarımız daha 
çok, talebimiz: Acil Demokrasi! Gezi biziz, hal buradayız. Birleştirin davaları, bize yakışır çünkü” mesajını 
paylaştı. Videoda Gezi olaylarının görüntüleri ve dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşma-
ları da yer alıyor.203 

● Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı genelge 
ile gazetecilerin görev sırasında emniyet mensuplarının ses ve görüntülerinin alınmasını yasaklamasını, “ka-
bul edilemez bir sansür emri” olarak değerlendirdi. Bilgin, “Esas olan emniyet güçlerinin toplum düzenini 
koruma çalışmalarını ülkemiz kanunları çerçevesinde, aşırı şiddet uygulamadan, anayasal gösteri ve ifade 
hakkını engellemeden yerine getirmesi olmalıdır” dedi. Gerek Türkiye’de gerekse tüm demokrasilerde kol-
luk kuvvetleri çalışmalarında kişisel hak ve özgürlüklerine büyük önem verildiğini hatırlatan Bilgin, “El-
bette emniyet güçlerimizin mensupları da çalışmaları sırasında görüntülerinin, ses kayıtlarının alınmasıyla 
kişilik haklarının çiğnendiği düşüncesinde olabilir. Ancak, emniyet güçlerinin de bu gibi nahoş durumları 
yasaklama gibi sansürcü bir yaklaşımdan önce, demokratik yönetimin gereği olan hesap verilebilirlik ve 
şeffaflık ilkeleri çerçevesinde çalışmalarında kendilerini o utanılacak görüntülerden, ifadelerden uzak tut-
maları gerekir” diye konuştu.204 

3 Mayıs 2021 
● Avrupa Konseyi Gazeteciliğin Korunması ve Gazetecilerin Güvenliği Platformu, “Aranıyor! Av-

rupa’da Basın Özgürlüğü için Gerçek Eylem” raporunda, Covid-19 salgını nedeniyle gazetecilere baskıların 
arttığını belirtti. Rapora göre, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu Rusya, Slovenya, Ukrayna, Polonya, 
Fransa ve Macaristan’da şiddet ve taciz vakaları arttı. Gazetecilere yönelik 70 taciz vakası kaydedildi. Fi-
ziksel saldırılar ise son dört yılda iki katına çıkarak, 52 fiziksel saldırı tespit edildi.205 

● Gazetecilikte Kadın Koalisyonu’nun (CFWIJ), yayımladığı “First Quarterly Report Janurary to 
April 2021” raporunda206 2021 Ocak-Nisan ayları arasında 2020 yılına göre kadın gazetecilere yönelik va-
kalarda yüzde 130,34 oranında artış gözlemlendiği kaydedildi.207 Raporda, 2021’in ilk çeyreğinde kadın 
gazetecilere yönelik şimdiye kadar 348 vaka kaydedildiği ve söz konusu döneme ait en çok vaka, yazdıkları 
haber veya sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek hakim karşısına çıkan 74 kadının gazeteci ol-
duğu belirtildi. Ocak en az 60 olan fiziksel saldırı, yasal yolla taciz, gözaltı, tutuklama ve çevrimiçi saldırı-
ları Şubat’ta 97’ye yükseldi.208 Raporda en çok şiddet vakası kaydedilen ülkenin Türkiye olduğu vurgula-
narak, “Toplamda 114 kadın gazeteciye dair yargı yoluyla taciz, saldırı ve tehdit vakası kaydettik. 2021’in 
başından bu yana 50 kadın gazeteci sosyal medya paylaşımları ya da yazdıkları haberler nedeniyle hakim 
karşısına çıktı. Haklarında en çok tazminat ve ceza davaları görüldü. Üç kadın gazeteci hapis cezasına 

                                                
202 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/243406-gazetecilerin-polis-siddetini-goruntulenmesine-engel 
203 https://twitter.com/gezisavunmasi/status/1388811737068183564?s=1002 
204 https://gc-tr.org/gazeteciler-cemiyetinden-kamunun-bilgilenme-hakki-vurgulamasi/ 
205 https://www.amerikaninsesi.com/a/avrupa-konseyinden-basin-ozgurlugu-raporu/5875903.html 
206 https://womeninjournalism.org/reports-2/2021-first-quarterly-report 
207 https://www.birgun.net/haber/kadin-gazetecilere-yonelik-siddet-vakasi-en-cok-turkiye-de-yasandi-343456 
208 https://bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/243583-cfwij-kadin-gazetecilere-en-yuksek-siddet-turkiye-de 
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çarptırıldı” denildi.  Van’daki ‘işkence’ haberi nedeniyle tutuklanan JinNews muhabiri Şehriban Abi ve 
gazeteci Nazan Sala’nın yaklaşık altı ay cezaevinde kaldıktan sonra yapılan ilk duruşmalarında tahliye edil-
dikleri anımsatıldı. Açıklamada, “Türkiye’de sahada haber takibi yapan kadın gazeteciler de bu yılın başın-
dan beri giderek artan bir baskı ve polis şiddetiyle karşı karşıya kaldı. Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne 
Prof. Dr. Melih Bulu’nun atanması protestoları, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda salgın gerekçe gösterilerek plan-
lanan etkinliklere getirilen kısıtlamalar, İstanbul Sözleşmesinin feshedilmesi gibi ülkedeki kritik gelişme-
lerle birlikte oluşan kitlesel hareketleri de beraberinde getirdi. Söz konusu gelişmeleri takip eden 14 kadın 
gazeteci polis şiddetine maruz kalarak gözaltına alındı” denildi.209 

● Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF), DİSK Basın-
İş, Avrupa Gazeteciler Birliği (AEJ) ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) aralarında yer aldığı basın 
meslek örgütleri 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla yaptıkları açıklamalarla basın özgürlü-
ğüne yönelik baskı ve müdahalelere karşı ortak tutum alınması gerektiğine dikkat çekti. TGS’nin “Basın 
Belada” açıklamasıyla yayınladığı rapora göre,210 43 gazeteci tutuklu, 322 basın kartı iptal edildi. Son bir 
yılda 44 gazeteci fiziksel saldırıya uğradı. 57 gazeteci toplam 144 gün gözaltında kaldı, altı gazeteci gözal-
tındayken darp edildi. 128 farklı davada yargılanan 274 gazeteciye toplam 226 yıl sekiz ay 25 gün hapis 
cezası verildi. 23 gazeteci ise, sözlü olarak tehdit edildi. Güvencesiz ve sigortasız çalışanların da dahil edil-
mesiyle gazetecilik mesleğinde işsizlik oranının yüzde 35-40 seviyesine çıktığı ifade edildi. 62 haber site-
sine ve 1411 haber içeriğine erişimin engellenmesine karar verildi. RTÜK, toplam 7 milyon 488 bin 851 lira 
idari para cezası ve 41 defa yayın durdurma cezası verdi. Basın İlan Kurumu (BİK) gazetelere toplam 212 
gün ilan kesme cezası verdi.211 TGC açıklamasında, “Medya kuruluşlarının yüzde 90’ının iktidarın denetimi 
altında olduğu, 12 bin gazetecinin işsiz bırakıldığı, 43 gazetecinin hapishanede olduğu Türkiye’de özgür bir 
basından söz edemiyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün genelgesi kapsamında 1 Mayıs eylemlerini takip 
eden gazetecilerin telefonlarına ve kameralarına el konulup görüntüler sildirilmiştir” denildi. Avrupa Gaze-
teciler Birliği (AEJ) Türkiye Temsilciliği, Çağdaş Gazeteciler Derneği ve DİSK Basın-İş’in ortak açıkla-
masında ise, “Temel hak ve özgürlüklerin cezalandırılması, Covid-19 virüsü salgını sürecinde daha çok 
meşruluk kazandı. Düşünce ve ifade özgürlüğünün asli alanlarından basın özgürlüğü, bu süreçte en çok 
baskı ve saldırıya uğrayan özgürlüklerin başında yer almıştır” sözlerine yer verildi. Sınır Tanımayan Gaze-
teciler Örgütü’nün 2021 yılı Basın Özgürlüğü Endeksi’ne göre Türkiye, 180 ülke arasında 153’üncü sırada 
yer aldı. 212 Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, yaptıkları haberler gerekçesiyle, 
2020’nin Kasım ve Aralık aylarında 55 günlük ilan kesintisi cezası aldıklarını söyledi. İki aylık cezanın, 
gazetenin aylık giderlerini karşılayabileceğini ancak ilan kesme cezaları ekonomik bir sopa niteliğinde kul-
lanıldığını vurguladı.213 

● Gazeteci Hayri Demir,214 Gazeteciler Cemiyeti’nin M4D projesi desteğiyle yürüttüğü “Haberin 
Bedeli”215 başlıklı Nisan ayı raporunda, İstanbul, Van, Mardin, Batman, Kars, Adıyaman, Edirne, Ağrı ve 
Diyarbakır’da görülen 21 ayrı davada 49 gazetecinin yaptıkları haberler nedeniyle yargılandığını duyurdu. 
Demir’in raporunda, “Türkiye’deki medya özgürlüğü üzerindeki baskıların en somut örneği olan gazeteci 
yargılamaları, Nisan 2021’de de hız kesmeden sürdü. Duruşmaları görülen 48 gazeteci hakkında hapis ce-
zası istendi. Bir gazeteci hakkında ise 50 bin lira tazminat talep edildi. Davaların 10’u ağır ceza mahkeme-
lerinde görüldü. Bu mahkemelerde, 18 gazeteci hâkim karşısına çıktı” denildi.216 

● DİSK’e bağlı Basın-İş Sendikası, Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla yaptığı “Kişilik hak-
larına saygılıysanız gazetecileri fişlemeyin” başlıklı açıklamada kişisel verilerin korunması kanunu çerçe-
vesinde gazetecilerin telefonlarının dinlenmesi, internet hatlarının izlenmesine son verilmesi konusunda 
çağrıda bulundu. Açıklamada, gazetecilerin görevleri icra ederken emniyet mensuplarının seslerini ve gö-
rüntülerini almasını yasaklayan genelgeye tepki gösterilerek, “Basın özgürlüğünü hedef alan genelgenin 
yaratacağı sonucu bakan da polisler de bizler de gayet iyi biliyoruz. Genelge aslında bizler için malumun 

                                                
209 https://gazetekarinca.com/2021/05/gazeteci-kadinlara-yonelik-en-cok-siddet-vakasi-turkiyede/ 
210 https://tgs.org.tr/basinbelada/ 
211 https://www.evrensel.net/haber/432125/tgsden-dunya-basin-ozgurlugu-gununde-basin-belada-kampanyasi 
212 https://www.evrensel.net/haber/432093/basin-orgutlerinden-dunya-basin-ozgurlugu-gunu-aciklamalari 
213 https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-56959551 
214 https://twitter.com/HayriDemir_/status/1389104800252452866 
215 https://twitter.com/HaberinBedeli 
216 https://drive.google.com/file/d/1WrpG1j8LnVWIsLLZ0ai-foq4rDwGb89T/view 
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ilamından başka bir şey değil. Daha önce de türlü türlü yasaklar koydular, hapsettiler, kapattılar ama su her 
defasında çatlağını buldu. Yine bulacağından kimsenin şüphesi olmasın. Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde 
iktidara sesleniyoruz, kişisel verilerin korunması konusunda madem hassassınız, gazetecilerin telefonunu 
dinlemekten vazgeçin, internet hatlarını izlemeye son verin, gazetecileri fişlemeyin” denildi.217  

● Ankara Barosu218, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 27.04.2021 tarih ve 2021/19 sayılı basın men-
suplarının polislerin ses ve görüntülerinin alınmasını engelleyen genelgenin iptali için Danıştay’da dava 
açtı. Dava dilekçesinde219, genelgenin Anayasa’nın 36’ncı maddesi uyarınca herkesin meşru vasıtalarla hak 
arama hürriyetine sahip olduğu hatırlatılarak, “Kişilerin hak arama hürriyetlerinin bir parçası olarak, işlenen 
suçu ispat amacı, kişisel veriler hukukunun istisnası olmanın ötesinde, hukuken korunması gereken bir üstün 
değerdir. Öncelikle her bir yurttaş, üstelik de kamusal bir alanda gerçekleşen bir olayı, suç şüphesiyle delil-
lendirmek ihtiyacı hissedebilir. Bu toplum halinde yaşamanın ve dayanışmanın doğal bir sonucudur. Ses ve 
konuşmaların kayıt edilmesinin suç olarak değerlendirilebilmesi için öncelikle özel hayat ve özel hayatın 
gizliliği kavramlarının açıklanması gerekmektedir. TCK m.134’ün gerekçesinde ‘başka suretle başkaları 
tarafından görülmesi mümkün olmayan bir özel yaşam olayı’ denilmektedir. Buna göre, herkes tarafından 
bilinebilecek durumdaki olayların ve olaylar esnasında yapılan konuşmaların ses kaydının alınması, özel 
hayatın ihlali suçunu oluşturmamaktadır” denildi.220 

● Diyarbakır Barosu, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 27 Nisan 2021 tarihli 2021/19 sayılı basın 
mensuplarının polislerin ses ve görüntülerinin alınmasını engelleyen genelgenin bireysel ve kolektif temel 
hak ve özgürlükleri ihlal edici ve yasal dayanaktan yoksun olması nedeniyle yürütmenin durdurularak iptali 
istemiyle Danıştay’a dava açtıklarını duyurdu. Dava dilekçesinde221, “Kamu hizmeti, yasalarda belirtilen 
istisnai haller dışında şeffaf yürütülmeli ve yurttaşlar tarafından denetime açık pozisyonda olmalıdır. Kamu 
gücünün ölçüsüz ve hukuka aykırı olarak kullanımı esnasında bu gücü kullanan kamu personeli hakkında, 
keyfi ve suç teşkil edebilecek davranışının ortaya çıkarılması, kamuya duyurulması ve yargısal süreçlerde 
delil mahiyetinde değerlendirilmesi kamusal nitelikte bir görevdir. Kamu hizmetinin yürütülmesinde korun-
maya muhtaç olan özne, kamu görevlisi değil daha zayıf durumdaki yurttaştır. Her bir sivil yurttaşın yaşa-
nabilecek olay/ların mağduru veya tanığı olarak hareket edebilme veyahut her bir yurttaşın haber verme ve 
alma hakkı kapsamında, kamusal görev ve sorumluluğun gereği olarak ses ve görüntü kaydı alma hakkının 
bulunduğu açık olup, söz konusu genelge hukuka aykırıdır” denildi.222 

● CHP ve bazı barolar, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün kamusal alanda güvenlik güçlerince yapılan 
müdahalelerde görüntü alınmasını yasaklayan genelgenin iptali için Danıştay’da dava açtı. CHP Genel Baş-
kan Yardımcısı Muharrem Erkek’in Danıştay’a sunduğu dilekçede, genelgeyle haberleşme ve savunma hak-
kının ihlal edildiği, yetki aşımı olduğu belirtildi. Ankara Barosu genelgeyi, “Temel hak ve özgürlüklere 
kolayca müdahale etme imkanı olan kolluk personelinin de denetlenebilir olması gerekir. İdari kolluğun 
böyle bir ‘toplum mühendisliği’ görevi yoktur” şeklinde eleştirdi. Diyarbakır Barosu ise, “Kamu hizmeti, 
istisnai durumlar dışında şeffaf yürütülmeli ve denetlenmelidir. Kamu hizmetinin yürütülmesinde korun-
maya muhtaç olan kamu görevlisi değil yurttaştır” dedi. DİSK’e bağlı Basın-İş Sendikası dahil pek çok 
gazetecilik meslek örgütü, basın mensupları tarafından kamusal alanda toplumsal eylemleri görüntülemenin 
anayasal hak olduğunu açıkladı. Çağdaş Gazeteciler Derneği de, “Genelge hukuk dışı olup, kamu görevlileri 
eliyle işlenecek suçları örtbas etmeyi amaçlamaktadır” dedi. Belgesel Sinemacılar Birliği223, “Basın yayın 
araçları suç aleti değildir. Herkes haberleşme ve yayım araçlarından yararlanma hakkına sahiptir. Halkın 
haber alma ve olaylar hakkında bilgi ve kanaat sahibi olması hakkı vardır. Kimsenin görüş edinme hakkı 
sınırlandırılamaz. Kaldı ki yukarıda belirttiğimiz gibi özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması 
ilkesi esasen kamusal alanda kamu gücünü kullananları gözetmek amacıyla uygulanan bir ilke değildir” 
dedi.224  

                                                
217 https://www.diskbasinis.org/index.php/tr/basin-aciklamalari/1219-kisilik-haklar-na-sayg-l-ysan-z-gazetecileri-fislemeyin 
218 http://www.ankarabarosu.org.tr/HaberDuyuru.aspx?DUYURU&=12223 
219 http://www.ankarabarosu.org.tr/upload/HD/Donem65/2021/Diger/20210503egm.pdf 
220 https://www.birgun.net/haber/ankara-barosu-emniyet-genelgesinin-iptali-icin-dava-acti-her-yurttas-sucu-delillendirme-ihtiyaci-hissedebilir-343432 
221 https://www.diyarbakirbarosu.org.tr/public/uploads/document/emniyet-dava-1620026105.pdf 
222 https://www.diyarbakirbarosu.org.tr/haberler/hukuka-aykiri-genelgenin-iptali-icin-dava-acildi 
223 https://www.indyturk.com/node/354051/medya/belgesel-sinemac%C4%B1lar-birli%C4%9Fi-genelge-yok-h%C3%BCkm%C3%BCndedir%E2%80%A6-bura-
day%C4%B1z-ve-kay%C4%B1ttay%C4%B1z 
224 https://www.gazeteduvar.com.tr/belgesel-sinemacilar-birligi-genelge-ile-ifade-ozgurlugu-engellenemez-haber-1521188 
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● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “ABD’de polis, George Floyd adlı vatandaşın boynuna 
basarak ölümüne yol açtı. Olaya ilişkin fotoğraf, Floyd’un yakınlarının hak talebinde bulunmalarını sağladı. 
Şimdi adaleti tecelli ettirecek fotoğrafları engelliyorlar” tepkisini gösterdi. Türkiye İnsan Hakları Vakfı 
(TİHV) ise açıklamasında, “Kolluk güçleri sadece 2020’de 745 toplantı ve gösteriye zor kullanarak müda-
hale etti. Bunun sonucunda en az 2014 kişi işkence ve kötü muameleye maruz kalarak gözaltına alındı, en 
az 65 kişi de yaralandı” bilgisini verdi.225 

4 Mayıs 2021 
● PEN Amerika’da Risk Altındaki İfade Özgürlüğü Programı Direktörü olan Karin Deutsch Karle-

kar, Türkiye’de basın ve iade özgürlüğüne ilişkin, “Darbe girişiminin ardından basın özgürlükleri konusun-
daki durum daha da kötüleşti” değerlendirmesinde bulundu. Karlekar, “Son beş yıla baktığımız zaman öz-
gürlüklerin çok daha kötüye gittiğini düşünüyorum. Hükümet medya dışında her türlü ifade özgürlüğüne de 
çok büyük baskı uyguluyor. İnsan hakları savunucuları, aktivistler, kültür üzerindeki baskılar son beş senede 
yoğunlaşarak arttı. Türkiye’de umutlu olduğum tek şey tüm bu hükümet baskılarına her alanda insanlar 
ümitlerini kaybetmeyerek mücadelelerini sürdürüyor olmaları” dedi.226 

● Gazeteciler Cemiyeti, İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın (TGS) 3 
Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü panelinde, Türkiye’deki basın ve ifade özgürlüğü atmosferi tartışıldı. Gaze-
teciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, “Demokrasi ve özgürlük için basın özgürlüğünün, doğru bilgi alma 
hakkının sağlanması gerekiyor. Basın özgürlüğünü memleketimiz için savunmaya devam edeceğiz” dedi. 
İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, “Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı ses ve 
görüntü kaydı alınmasını yasaklayan genelge, kolluk kuvvetlerinin yasalara aykırı eylemlerini gizleme ça-
basıdır. Yasal düzenlemeler dikkate alındığında genelgenin bir tür sansür uygulaması olduğu açıkça görül-
mektedir” dedi. TGS Başkanı Gökhan Durmuş, “Meslektaşlarımıza örgütlenme çağrısında bulunuyoruz. 
Geçen yıl Türkiye Gazeteciler Sendikası olarak beş iş yerinde daha örgütlendik. Sendikal dayanışmayla 
yaşadığımız sorunları aşabiliriz” sözlerine yer verdi.227 

● Press in Arrest, “Türkiye’de Gazeteci Yargılamalarının Anatomisi” raporunda, her 10 gazeteci 
soruşturmasından birinde savcıların ömür boyu hapis cezası talep ettiği ve davaların yüzde 61’inde mah-
keme heyetinin en az bir kez değiştiği vurgulandı.228 Rapora göre, yargılanan gazetecilerin yüzde 58’i yük-
sek güvenlikli cezaevlerinde tutuldu.229 58 gazetecinin yargılandığı 22 davada, kamuya açık duruşma ilkesi 
ihlal edildi.230 Cezalandırmada “basın yayın yoluyla işlenmesini” ceza artırımı olarak tarif ederek, ek mad-
delere başvurulduğu belirtildi.231 Bunun yanı sıra 240 davada ise, Terörle Mücadele Kanunu’nun maddele-
rine 299 kez başvuruldu.232  

5 Mayıs 2021 
● RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, MHP’nin HaberTürk’ü hedef almasına ilişkin “Tür-

kiye’de hakim siyasi çevrelerin, kamuoyunu yönlendirmek için, artık tanınan yüzleri bile tehdit etmekten, 
sözlü saldırıya boğmaktan çekinmediklerine tanık oluyoruz. Ellerini artık gazetecilerin yakasından çeksin-
ler” dedi. Önderoğlu, “Birtakım siyasi çevrelerin gazetecilerle olan ilişkilerinde, demokratik veya medeni 
tartışma üslubunu ne yazık ki mumla arar olduk. Saldırı ve tehditler karşısında susulması da bizlerde, siya-
setin daha da ısınmasıyla meslektaşlarımızın hiç de güvende olmadıkları düşüncesini yaygınlaştırıyor. Ga-
zeteciler tehditlerinizle kanaat değiştirecek değiller” ifadesini kullandı. TGS Genel Başkanı Genel Başkanı 
Gökhan Durmuş da “İki gün evvel Devlet Bahçeli 100 maddelik anayasa taslağı açıkladı. Henüz açıklama-
nın mürekkebi kurumamışken anayasaya ilişkin yorum yapan, eleştirilerde bulunan gazeteciler hedef gös-
terildi. Bir tweeti ile HaberTürk’ün gazete binasının yeniden dizayn edildiği bir atmosfer yaşıyoruz, nasıl 
bir basın özgürlüğünden bahsedilebilir şimdi? Anayasaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan gazeteciler de 
Bahçeli’nin tutumu dolayısıyla işlerinden oluyor. Sadece bu olay bile Bahçeli’nin otoriter iktidarı 

                                                
225 https://www.amerikaninsesi.com/a/t%C3%BCrkiye-de-k%C3%B6t%C3%BC-muamele-mi-g%C3%B6r%C3%BCnt%C3%BClemesi-mi-su%C3%A7-
tart%C4%B1%C5%9Fmas%C4%B1/5876483.html 
226 https://www.amerikaninsesi.com/a/turkiye-de-ozgurluklere-yonelik-baskilar-genisleyerek-artiyor-/5878059.html 
227 https://www.medyaege.com.tr/gazeteciler-basin-ozgurlugu-icin-bir-araya-geldi-169489h.htm 
228 https://www.evrensel.net/haber/432249/turkiyede-gazeteci-yargilamalarinin-anatomisi-raporu-yayimlandi 
229 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/243532-turkiye-de-gazeteci-yargilamalarinin-anatomisi 
230 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/gazetecilerin-yargi-raporunda-hukuksuzluk-gun-yuzune-cikti-1833478 
231 https://tr.euronews.com/2021/05/04/turkiye-de-yarg-lanan-her-on-gazeteciden-birinin-omur-boyu-hapsi-isteniyor-rapor 
232 https://media-cdn.t24.com.tr/files/Turkiyede_Gazeteci_Yarg%C4%B1lamalarinin_Anatomisi_Raporu.pdf 
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güçlendirmek, kendilerinden başka hiç kimsenin söz sahibi olmasını istemediği bir ortam yaratmak için 
anayasa hazırlamak istediğini ortada koyuyor” dedi. Basın Konseyi de, “MHP Genel Başkan Yardımcısının 
sözlü saldırısı, basına karşı yeni bir ‘hiza verme’ gayretkeşliğidir” değerlendirmesinde bulundu. Açıkla-
mada, “Siyasetçilerin, gazetecileri hedef alması, politikanın çirkin yüzüdür” denilerek “Basın mensuplarına 
‘sözde gazeteci’ diyerek, basın mensuplarına saldırmayı alışkanlık haline getirenlerin bu davranışlarını şid-
detle kınıyoruz” denildi.233 

● Dicle Fırat Gazeteciler Derneği’nin (DFG) gazetecilere yönelik 2021 yılı Nisan ayı hak ihlalleri 
raporuna göre, Nisan ayı boyunca dokuz gazeteci gözaltına alındı.234 Dört gazeteci haber takibi sırasında 
engellendi, iki gazeteci hakkında soruşturma başlatılırken, beş gazeteci hakkında dava açıldı, 60 gazetecinin 
24 dosyada yargılamasına devam edildi. Cezaevinde bir gazeteciye yönelik hak ihlali yaşanırken, beş RTÜK 
cezası tespit edildi. 19 haber ve 17 internet sitesine erişim engeli getirildi. 5 Nisan itibariyle tutuklu gazeteci 
sayısı ise 70 oldu. Raporda, “Türkiye’nin tek kadın haber ajansı JinNews’in haberlerini paylaştığı internet 
sitesine sadece Nisan ayı içerisinde tam dokuz kez erişim engeli getirildi. Yine MA’nın sitesi de bir ay 
içerisinde beş kez erişime engellenerek hukuksuz bir uygulamaya imza atıldı. Daha da ilginci bir alan adının 
erişime kapatılması için bazen iki ayrı mahkeme farklı günlerde, farklı kararlar alarak hukuksuzluğun bo-
yutunu başka bir yere taşımışlardır” denildi.235 

● Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) Hukuk Birimi, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 
kolluk kuvvetlerine kamusal alanda görüntü almayı engelleme yetkisi veren genelgenin iptali için Danış-
tay’a dilekçe sundu. Dilekçede, genelge ile basın ve ifade özgürlüğüne müdahale edildiği, haber alma ve 
verme özgürlüğüne sansür uygulandığı vurgulandı.236 

● Ankara’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü eylemlerini takip ettiği sırada, Emniyet Genel Mü-
dürlüğü’nün genelgesi gerekçe gösterilerek, polisler tarafından görüntü alması engellenen ve cep telefonu 
yere atılan Yol TV muhabiri Özge Uyanık, TGS aracılığıyla Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve po-
lisler hakkında suç duyurusunda bulundu.237 Uyanık, müdahaleye ilişkin “Genelgede söylenen özel hayatın 
gizliliği. Polisler kamusal alanda bir kamu görevlisi olarak oradalar ve kimsenin özel hayatı ihlal edilmedi. 
Yerde sürüklenen, boynuna basılan, slogan dahi atılmasına izin verilmeden apar topar gözaltına alınan, Ana-
yasal hakkını kullanan insanların uğradığı hak ihlalini görüntülüyoruz. İçişleri Bakanı, ‘Basını engellemez 
bu genelge basın kapsamıyor’ dedi ancak bir gün öncesinde İstanbul, Ankara gibi pek çok yerde basın men-
suplarının uğradığı müdahaleler bu açıklama ile çok çelişiyor” dedi.238 

6 Mayıs 2021 
● DİSK Basın- İş Sendikası, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Habertürk TV’de gazetecileri 

hedef göstermesine ilişkin “Sloganı ‘Gücü Özgürlüğünde’ olan Habertürk’ün özgürlüğü yine ‘Alo Fatih’ 
duvarına çarptı” tepkisini gösterdi. Açıklamada, “Bu sefer telefonun bir ucunda MHP lideri Devlet Bahçeli 
var. İktidarın küçük ortağı AKP çizgisinde medyayı tehdit geleneğini sürdürüyor. İstiyorlar ki kimse eleş-
tirmesin, kimse konuşmasın hatta kimse düşünmesin. Bülent Aydemir’in gazeteciliğe sahip çıkan konuşma-
sının ardından görevinden alınması kurumun sorumluluğunu bir kez daha hatırlatıyor. Aydemir’in MHP 
Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in özür dilemesi çağrısına katılıyor, basına yönelik her türlü 
tehdidi reddediyoruz” denildi.239 

● Aydın Nazilli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ümit Özmen240, Covid-19 virüs salgını kapsamındaki 
tedbir ve kısıtlamalar nedeniyle abone ve reklam gelirleri düştüğü için, yerel basın giderlerinin karşılana-
madığını açıkladı. Özmen, gazete sahiplerinin vergi ve SGK borçlarını ödeyemediğini belirtti. Özmen, 
“BİK, gazetelerde yedi çalışan bulundurma şartını ‘altı’ya indirebilirsin’ dedi. İlçelerde bu rakam beşten 
dörde düşürüldü. Aydın genelinde sekiz tane gazeteci işinden ayrılmak zorunda kaldı. BİK, aracılık yaptığı 
ilanlarda yüzde 14’lük bir komisyon alıyor. Bu oran yüzde dörde veya beşe düşürülebilirdi. Reklamlardan 

                                                
233 https://www.evrensel.net/haber/432280/mhpnin-hedef-aldigi-haberturk-tvnin-genel-yayin-yonetmeni-kursad-oguz-istifa-etti 
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237https://ankahaber.net/haber/detay/1_mayista_goruntu_almasi_engellenen_gazeteciden_emniyet_genel_muduru_hakkinda_suc_duyurusu_37793 
238 https://www.evrensel.net/haber/432271/gazeteciler-duymayacaksin-gormeyeceksin-konusmayacaksin-genelgesi 
239 https://www.diskbasinis.org/index.php/tr/basin-aciklamalari/1220-alo-fatih-hatt-yine-devrede 
240 http://gazetecilerplatformu.com/2021/05/06/can-cekisen-yerel-basina-bir-darbe-de-pandemi-vurdu/ 
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aldığı yüzde 15’lik aracılık komisyon ise en azından yüzde 10’a düşürülebilirdi. Ayrıca birçok gazeteci 
mesleği bıraktı” sözlerini ekledi.241 

 
7 Mayıs 2021 
● ÇGD Nisan ayı Medya İzleme Raporu’na göre, 48 gazeteci 17 davada hakim karşısına çıktı, bir 

gazeteci ise bir yıl iki ay yedi gün hapis cezasına çarptırıldı. Haber ve köşe yazılarından kaynaklı ise, üç 
basın çalışanı hakkında 23 yıl dört ay hapis isteminde bulunulan üç yeni iddianame hazırlandı. Yargılama 
süreçlerini AİHM’e taşıyan 10 gazeteciye Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin toplam 155.500 Euro tazminat 
ödemesine ilişkin karar çıktı.242 Açıklamada, “Türkiye’de, basın kuruluşları ve basın emekçilerine yönelik 
baskıların sistematikleştiği ve de kanıksatılmaya çalışıldığı bir dönemden geçtiğimiz, rapor arşivlerimizden 
de görülmektedir. Bunun yanı sıra Türkiye’nin, Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde son yıllardaki yerini 
benimseme hali, yaşadığımız sorunların kronikleştiğinin ifadesidir” denildi.243 

● CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Ka-
raca, Denizli’deki basın emekçilerinin salgın döneminde yaşadığı sıkıntılar itibariyle resmi ilanların dağıtı-
mında adil olunması çağrısında bulundu.244 

13 Mayıs 2021 
● İngiltere Parlamentosu’nda 53 milletvekili, “Britain’s relationship with Turkey”245 başlığıyla Tür-

kiye’deki gelişmelerden kaygılı olduklarını belirterek, Dışişleri Bakanı Dominic Raab’a bir mektup yazdı. 
Mektupta, Türkiye’nin Birleşik Krallık ile olan ilişkileri ve NATO üyesi olduğuna dikkat çekilerek, son 
yıllardaki insan hakları ihlallerinin ve hukuksuzlukların ciddi boyutlara ulaştığı belirtildi. Mektupta, gaze-
tecilerin tutuklanması, politikacılara siyaset yapma yasağının getirilmesi, insan hakları savunucularının tu-
tuklanması, HDP gibi yasal bir partinin kapatılmaya çalışılması ve son olarak milletvekilliği düşürülerek 
cezaevine konulan HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ile İnsan Hakları Derneği Eş Başkanı Öztürk 
Türkoğlu’nun gözaltına alınmasının büyük yanlışlar olduğu ve bu büyük yanlışların bir faturasının olması 
gerektiği belirtiliyor. Metinde, “Parlamenterler olarak, başta insan hakları mücadelesinden gelen milletve-
killeri olmak üzere, cezaevine milletvekillerinin konulması oldukça kaygı vericidir” uyarısında bulunan 
milletvekilleri, farklı görüş ve inançlara saygı gösterilmediği ve Türkiye hükümetinin baskıcı politikaları 
sonucu demokrasinin ciddi tehdit altında olduğunu belirttiler. Raab’a ulaştırılan mektupta, iki hafta içinde 
parlamentoda Türkiye konulu bir oturum talep edildi. Ayrıca milletvekillerinin oluşturacakları bir heyetle 
Türkiye ziyaretlerine de başlayacakları, özellikle Doğu Anadolu illerinin yanı sıra bazı cezaevlerinde de 
incelemelerde bulunacakları kaydedildi.246 

14 Mayıs 2021 
● Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Türk yetkililere gazeteci Deniz Yücel’e yönelik “adli tacizin 

sona erdirilmesi ve ilgili davaların düşürülmesi” konusunda çağrıda bulundu.247 CPJ’in New York’ta bulu-
nan Avrupa ve Orta Asya Program Koordinatörü Gulnoza Said, “Türkiyeli yetkililer tek suçu bir basın men-
subu olarak işini yapmak olan gazeteci Deniz Yücel’i taciz edecek yeni suçlamalar çıkarmak için büyük 
çaba harcıyorlar” dedi. Said, yetkililerin Yücel aleyhine getirilen asılsız suçlamaları düşürmesi gerektiğini 
belirterek, “Ayrıca onu ve ülkenin diğer muhabirlerini bastırmak için yürüttükleri kindar kampanyaya bir 
son vermeliler” dedi.248 

15 Mayıs 2021 
● CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun hazırladığı Nisan Ayı Hak İhlalleri Raporu’na 

göre, 233 işkence ve kötü muamele iddiası, 16 kadın cinayeti, 249 iş cinayeti, 135 düşünce ve ifade özgür-
lüğü ihlali, 308 basın açıklaması ve etkinlik yasağı gerçekleşti. Nisan ayı içerisinde dört kişi cezaevinde 
yaşamını yitirdi, dört şüpheli asker ölümü yaşandı. Bir kişi kara mayınları ve sahipsiz bomba ve patlayıcılar 

                                                
241 https://t24.com.tr/haber/buyuk-zorluklar-yasayan-yerel-basina-bir-darbe-de-pandemiden,950854 
242 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/-1834291 
243 http://www.cgd.org.tr/index.php?Did=3902&Page=1 
244 https://www.evrensel.net/haber/432386/chpli-karaca-soyleside-basin-ozgurlugunde-sendikalasmanin-onemine-dikkat-cekti 
245 https://twitter.com/CrispinBlunt/status/1392796858725044229 
246 https://www.evrensel.net/haber/432913/ingilterede-53-milletvekili-turkiye-ile-ilgili-kaygi-belirten-mektuba-imza-atti 
247 https://cpj.org/2021/05/turkish-journalist-deniz-yucel-charged-with-degrading-the-country/ 
248 https://cpj.org/tr/2021/05/turkiyeli-gazeteci-deniz-yucele-ulkeyi-asagilama-suclamasi/ 
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sonucunda yaşamını yitirdi. Eylem ve gösterilerde de en az 174 kişi polis şiddetine maruz kaldı. Sosyal 
medya paylaşımları nedeniyle en az 12 kişi gözaltına alındı, iki kişi tutuklandı. Basın açıklaması, bildiri 
dağıtma, protesto eylemi gibi en az 32 etkinlik ve eylemde en az 308 kişi gözaltına alındı. Ay içinde en az- 
16 etkinlik, basın açıklaması, toplantı, gösteri, festival, tiyatro ya da film gösterimi valilikler, kaymakam-
lıklar tarafından engellendi, yasaklandı. Toplantı ve gösteriler nedeniyle açılan davalarda en az 51 kişi hapis 
cezasına mahkum edildi, en az 14 kişiye para cezası verildi.249 

● “Osman Kavala’ya Özgürlük” isimli Twitter hesabında Silivri Cezaevi’nde tutuklu Osman Ka-
vala’nın bir beraat, iki tahliye ve bir de AİHM’in serbest bırakılması yönündeki kararına rağmen cezaevinde 
tutulması eleştirildi. Videoda, AYM’nin yedi üyesince verilen hak ihlali kararında yazılı görüşlerine yer 
verildi.250 Paylaşımda, “Bunu kim söylemiş? Casuslukla suçlanan Osman Kavala hakkında ‘Gizli kalması 
gereken hangi bilgileri temin etmiştir’ sorusunun iddianamede yanıtlanmadığını kim söylemiş” denildi. Vi-
deoda, Kavala için özgürlük talep edildi.251 

17 Mayıs 2021 
● Baran Tursun Vakfı’nın, “Kolluk Güçlerinin Orantısız Güç Kullanımı Sonucunda Yaşam Hakkı 

İhlalleri Raporu-Ölmek Zorunda Değillerdi”252 başlıklı raporunda, polislerin kullandığı orantısız güç sonucu 
14 yılda 93’ü çocuk 404 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi. Rapora göre, 2007-2017 tarihleri arasında 29 
kişinin gözaltında iken hayatlarını kaybettikleri kaydedildi. Raporda, sivil yerleşim alanlarında gerekli özeni 
göstermeyen polis gücünün, aşırı hızlı ve trafik kurallarına aykırı bir şekilde kullandığı zırhlı araçların çarp-
ması sonucu 2016-2020 yılları arasında 32 sivilin yaşam haklarının ihlal edildiği vurgulandı. Raporda, “Po-
lis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nda 2007 ve 2015 yıllarında yapılan değişikliklerle, polisin ateşli silah kul-
lanma konusunda arttırılan yetkilerine tereddüt göstermeden başvurmaları sonucu, yaşam hakkı ihlallerinin 
önemli ölçüde arttığı gözlenmektedir” denildi. Raporda, kanunun barındırdığı muğlaklıkların bu duruma yol 
açtığı belirtilerek, “Yasanın öngördüğü gibi ‘son seçenek’ olarak silahını kullanması gereken polis, makul 
şüphe, öngörü ve takdir gibi yeterince eğitimini almadığı soyut kavramlara kendince bazı anlamlar yükle-
yerek, neredeyse ‘ilk seçenek’ olarak silahını ölümcül sonuç verecek şekilde kullanmaktadır” ifadeleri kul-
lanıldı.253 Baran Tursun Vakfı, “Dur ihtarına uymadığı” gerekçesiyle polis kurşunuyla ölen oğlunu kaybet-
tikten sonra, silahsızlanma ve yaşam hakkı konularında çalışmaya başlayan Mehmet Tursun’un tarafından 
kurulmuştu.254 

18 Mayıs 2021 
● Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri, Evrensel’e Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 

polislerin görev başında ses ve görüntülerinin alınmasını yasaklayan genelgeyi “basın özgürlüğüne vurul-
muş bir darbe olarak” değerlendirdi.255 

● Evrensel yazarı Ceren Sözeri, Basın İlan Kurumu’nun (BİK), “Vatan destan yazmış halk nefes 
alamıyor” yazısı gerekçesiyle verilen ilan kesme cezasına “Basın İlan ve Terbiye Kurumu” yazısıyla tepki 
gösterdi. Sözeri, “Gazetelere kendi cebinden değil bizzat kamu kaynaklarından sağlanan ilan gelirlerini adil 
biçimde dağıtmakla görevli BİK’in polisi korumak gibi bir görevi var da biz mi bilmiyoruz? Yasama, yü-
rütme ve yargı BİK’in koruması altındaysa, bu üç erke yönelik eleştirileri bir yaptırım konusu yapacaksa 
gazetecilik nasıl yapılacak? İfade özgürlüğünü kim sağlayacak? Yazıda, ‘polislerimiz’ hakkında ‘toplumu-
muzda’ olumsuz bir algı yarattığım belirtildi, ancak görüntüler ortada” tepkisini gösterdi.256 

● TGS, eylemler sırasında görüntü alınmasını yasaklayan Emniyet Genel Müdürlüğü genelgesinin 
yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile Danıştay’da dava açtı.257 TGS açıklamasında, “Yayınlandığı 
ilk günden itibaren gazetecilere karşı kullanılan söz konusu genelge, gerek usul yönünden Anayasa’ya göre 
kanunla yapılması gereken sınırlamanın bir genelge ile yapılmış olması nedeniyle fonksiyon gaspına yol 

                                                
249 https://t24.com.tr/video/chp-li-tanrikulu-dan-nisan-ayi-hak-ihlalleri-raporu-233-iskence-ve-kotu-muamele-16-kadin-cinayeti-135-dusunce-ve-ifade-ozgurlugu-
ihlali,38876 
250 https://twitter.com/FreeOsmanKavala/status/1393264855600275459 
251 https://t24.com.tr/video/osman-kavala-icin-aym-nin-hak-ihlali-kararina-dikkat-ceken-video-bunu-kim-soylemis,38872 
252 http://www.baransav.com/?pnum=768&pt=RAPOR%3A+Kolluk+ 
253 https://www.evrensel.net/haber/433113/polisin-kullandigi-orantisiz-guc-sonucu-14-yilda-404-kisi-hayatini-kaybetti 
254 https://t24.com.tr/haber/baran-tursun-vakfi-nin-raporundan-dehset-tablosu-cikti-orantisiz-guc-kullanimi-ile-404-kisi-olduruldu,952406 
255 https://www.evrensel.net/haber/433154/kou-gazetecilik-ogrencileri-sansur-genelgesi-basin-ozgurlugune-vurulmus-bir-darbedir 
256 https://www.evrensel.net/haber/433181/basin-ilan-ve-terbiye-kurumu 
257 https://tgs.org.tr/polis-siddetine-sansur-genelgesini-yargiya-tasidik/ 
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açarak yetki ve şekil unsuru bakımından, gerekse de esası itibarıyla basın ifade özgürlüğüne yönelik kamu 
yararına aykırı sansür niteliğinde bir düzenleme olması nedeniyle hukuka aykırıdır” denildi.258 

19 Mayıs 2021 
● Basın meslek örgütleri, Anıtkabir’de gerçekleşen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor 

Bayramı etkinliklerinde haber takibi yapmak isteyen gazetecilerin içeri alınmamasına tepki gösterdi. TGS 
Ankara Şubesi’nin açıklamasında, “Aşı olmayan vatandaşların rahatlıkla girebildiği Anıtkabir’e gazetecile-
rin alınmamasını kabul etmiyoruz. Görevlerini yapmak için zorluklarla baş etmeye çalışan meslektaşları-
mıza yönelik bir de ‘aşı olmadınız’ baskısını anlamıyoruz” denildi. Türkiye Foto Muhabirleri Derneği, 
“Anıtkabir’de yapılan törenlere Covid-19 sebebiyle gazeteciler alınmıyor. Gazeteciler aşı yaptırdı, gerekirse 
test vermeye de her zaman hazırız. Anıtkabir’e gazetecilerin alınmaması hem bizlerin görev yapmasını hem 
vatandaşın haber alma özgürlüğünü kısıtlıyor. Ayrıca her geçen gün giderek artan pool uygulamaları ile 
giderek kan kaybeden mesleki istihdamın daha da daralmasına fırsat veriyor” açıklamasında bulundu.259 
Foto muhabiri Selahattin Sönmez de “Anıtkabir’e, törenlere aşı yapılmış gazeteciler alınmıyor. Korona vi-
rüs tamam. Ama tören harici vatandaşın girebildiği Anıtkabir’e neden gazeteciler alınmaz. Biz önce bu 
ülkenin vatandaşıyız sonra gazeteci” dedi.260 

20 Mayıs 2021 
● CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Balıkesir Erdek’te düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü 

Anma, Gençlik ve Spor Bayramı töreninde Gençliğe Hitabe’yi okuyan bir öğrencinin bazı kısımları atladığı 
görüntüleri paylaşarak “Bu nedir?” sorusunu sordu. Görüntüler itibariyle öğrenci, Atatürk’ün hitabındaki 
“Memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler” bölü-
münü okunmadı. Aytekin, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasa-
poğlu’na sorular yönelterek, “Bu görüntüler bugün 19 Mayıs bayramı törenlerinde Balıkesir Erdek’te çe-
kildi. Öğrencimizin elindeki Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni sansürleme küstahlığını sergileyenlere söylü-
yorum, o sansürlediğiniz yerler sizi anlatır: Gaflet dalalet, hıyanet” dedi.261 CHP Genel Başkan Yardımcısı 
Ahmet Akın da, “Savcılığa intikal eden olayda Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni okuyan genç kardeşimize 
metni veren tören komisyonu yetkililerinin, sorumluluklarının bilincinde hareket ettiğine inanarak, ‘gaflet 
ve dalalet ve hatta hıyanet içinde’ olmadıklarını inanmak istiyorum” dedi.262 

● DİSK Basın-İş Sendikası, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün “görüntü ve ses alma” yasağına ilişkin 
genelgeyi Kamu Denetçiliği Kurumu’na (ombudsman) şikayet etti. Genelgeyle ilgili Anayasa, AİHS, yasa-
lar, insan hakları ve hukuk devleti, iyi idare ilkeleri ile Cumhurbaşkanlığı İnsan Hakları Eylem Planı yö-
nünden incele yapılması istenildi. Başvuru sonucunda, Bakanlığın ve EGM’nin uyarılması, hatalı davranıl-
dığının kabulü, genelgenin geri alınması/ mevzuatın değiştirilmesi yönünde tavsiye kararı alınması ve bun-
ların kamuoyuna duyurulması talep edildi.263 

21 Mayıs 2021 
● Cumhuriyet, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun TRT Haber yayınında gazetenin eski manşetle-

rini göstererek yaptığı açıklamalara, “Cumhuriyet’in çizgisi apaçık bellidir; demokrasiden, laiklikten, öz-
gürlüklerden, bağımsızlıktan ve ulusal bütünlükten yanadır” yanıtını verdi.264 Açıklamada, “Soylu, TRT Ha-
ber’deki programda, Cumhuriyet’i suçlarken verdiği örneklerin çoğunluğu, Can Dündar’ın başında bulun-
duğu İkinci Cumhuriyetçi bir ekibin Cumhuriyet yönettiği döneme denk gelmektedir. Oysa, bugün Cumhu-
riyet, bu ekibin yayın çizgisi ve tutumlarına karşı Cumhuriyet okur ve emekçileri ile birlikte dört yıl yürüt-
tüğü hukuksal mücadele ve Yargıtay’ın da onadığı bir mahkeme kararı sonucu yönetime gelen Cumhuriyetçi 
kadro tarafından yayımlanmaktadır” denildi.265 

● Basın Konseyi, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Diplomasi Muhabirleri Derneği, DİSK Basın-İş Sen-
dikası, Gazeteciler Cemiyeti, İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Parlamento Muhabirleri Derneği ve Türkiye 

                                                
258 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/244228-tgs-polis-siddetine-sansur-genelgesini-dava-etti 
259 https://www.gazeteduvar.com.tr/gazetecilere-19-mayista-anitkabir-yasagi-iceri-alinmadilar-haber-1522756 
260 https://ankaragazetecisi.com/2021/05/19/19-mayista-gazetecilere-yasak/ 
261 https://twitter.com/EnsarAytekin10/status/1394991610258149376/video/1 
262 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/19-mayis-toreninde-genclige-hitabe-sansuru-6439739/ 
263 https:// www.diskbasinis.org/index.php/tr/haberler/1221-di-sk-bas-n-i-s-halk-n-haber-alma-hakk-n-engelleyen-emg-genelgesini-kamu-denetciligi-kurumu-na-
sikayet-etti 
264 https://www.birgun.net/haber/cumhuriyet-suleyman-soylu-ya-can-dundar-cumhuriyet-e-yanit-verdi-345485 
265 https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/cumhuriyet/aciklama-1837933 
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Gazeteciler Sendikası’nın aralarında bulunduğu Medya Dayanışma Grubu, basın kartı yönetmeliğinde ya-
pılan değişikliğe yönelik ortak açıklamasında İletişim Başkanlığı’nın hukuka meydan okuduğunu vurguladı. 
Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği basın özgürlüğüne “darbe” olarak nitelendirildi. Açık-
lamada, “14 Aralık 2018 tarihli Basın Kartı Yönetmeliği’nde, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 
yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle yapılan değişiklik, Danıştay’ın öngördüğü hukuki belirlilik ve öngö-
rülebilirlik kriterlerini yok saymıştır. İktidara yönelik eleştiri, görüş ve yorumda bulunan gazetecilerin basın 
kartlarının öznel ve keyfi yakıştırmalarla iptal edilebilmesinin yolu genişletilmiştir” denildi. Danıştay’ın 
yönetmeliğin iptaline ilişkin Mart ayında yürütmeyi durdurma kararı verdiğine dikkat çekilen açıklamada, 
buna karşın İletişim Başkanlığı’nın Danıştay’ın hukuki itirazına neden olan muğlak ve keyfi maddeleri ko-
ruduğu ve genişlettiği belirtilerek, “İletişim Başkanlığı, muğlak ve keyfi maddeleri korudu. Gerekçesinde 
de ‘Taşıdığı sıfatın saygınlığına gölge düşürebilecek yöntem ve tutumlar sergilemek suretiyle basın meslek 
onurunu zedeleyecek faaliyette bulunması’ dedi. Bu maddeler mahkeme kararı aranmadan, savunma hakkı 
verilmeden, masuniyet karinesi gözetilmeden kart iptaline karar verebileceğini yönetmelik değişikliğine ek-
ledi” denildi. Açıklamada, “Tüm RTÜK daire başkanlarına, yardımcılarına ve uzmanlarına, Cumhurbaşkan-
lığı’na bağlı tüm birimlerin basın ofisi personeline, bakanlıklarda basın müşaviri ve iki personeline, İletişim 
Başkanı özel kalem müdürüne, başkanlığın tüm teşkilatında ‘fiilen enformasyon hizmetinde görev yapan’ 
tüm personeline basın kartı verilmesi düzenlenmiştir. Basın Kartı’nın basın meslek örgütü temsilcileri tara-
fından oluşturulacak komisyonca verilmesi ve kurallarının kanunla belirtilmesi zorunlu hale gelmiştir” de-
nildi.266 

22 Mayıs 2021 
● Cumhuriyet’in Can Dündar’ın genel yayın yönetmenliği yaptığı döneme ilişkin açıklaması nede-

niyle iktisatçı Erinç Yeldan ve Uğur Mumcu’nun kızı Özge Mumcu Aybars gazetedeki köşe yazılarına son 
verdiklerini duyurdu.267 Yeldan, “Cumhuriyet’te dün yer alan ‘açıklama’ yazısının içeriği ne gazetenin ilke-
leriyle ne de demokrasi mücadelesinin gerekleriyle bağdaşmaktadır. Cumhuriyet’teki köşe yazılarıma son 
veriyorum” açıklaması yaptı.268 Mumcu ise, “Cumhuriyet’e duyduğum ‘manevi bağlılık’ nedeniyle başladı-
ğım ve bir yılı aşkın süredir yazdığım Pazar Eki’ndeki yazılarıma son verme kararı aldım” dedi.269 

● Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, AA muhabiri Musab Turan’ın iki bakana sorduğu 
sorunun ardından iş akdinin feshedilmesine ilişkin, “Bir fedainin soracağı soruydu. O soru, özellikle AKP 
içindeki artık açığa çıkmış güç mücadelesinin son yansımalarından bir tanesi. Bu soru bir gazetecilik sorusu 
değil. Utanılacak bir Türkiye yaşıyoruz şüphesiz. Ben bu arkadaşa gazeteci gözüyle bakmıyorum” dedi. 
Bilgin devamla, “Evet soru gazetecilik ile bağdaşlaştırılamaz ancak içinde doğru olan bölümler var. Oyna-
nan şeylerin bir maskeli balo olduğu, AKP’li insanların çarşıya, pazara çıkamayacak kadar utandığı bölüm-
leri doğru. Gazetecilik görevi yapılmadığı için bunların yasal tarafını irdelemek, bu kişinin iş akdinin fes-
hedilmesi, gazeteci midir değil midir soruları yanlış sorulardır. Bundan daha büyük hatalar yapıldı. Seçim 
sonuçlarını saat dokuzdan sonra yayınlamayan meslek etiğine ihanet eden arkadaşlar hala görevlerinde. Ha-
zine ve Maliye Bakanı’nın istifasını 24 saat veremeyenler, saklayanlar, mesleğine ihanet edenler hala gö-
revde. Eğer gazetecilik etiği ararsak önce bunların görevden alınması lazım. Daha büyük ihanetler var onlar 
araştırılmalı. Hain ararsak geçmiş 20 yıl içinde çok büyük hainler var. Bir gazeteci olarak utanıyorum, bütün 
bunlar olurken adı cumhuriyet savcısı olanların bunları görmezden gelmesi utanç vericidir” dedi.  

23 Mayıs 2021 
● DİSK Basın-İş Sendikası, organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’in gazeteci Uğur Mumcu 

ve Kutlu Adalı cinayetlerine ilişkin iddialarına tepki gösterdi. Paylaşımda, “Biz bu cinayetlerin faillerini 
hep söyledik. Hep katile katil dedik. İpekçi’nin, Mumcu’nun, Göktepe’nin, Adalı’nın, Dink’in, Anter’in 
katilleri aynı. Şimdi içeriden itiraf geliyor. Artık susan herkes suç ortağıdır” denildi.270 

24 Mayıs 2021 

                                                
266 https://www.evrensel.net/haber/433452/gazeteci-orgutleri-iletisim-baskanligi-hukuka-meydan-okuyor 
267 https://www.birgun.net/haber/alp-erinc-yeldan-ve-ozge-mumcu-aybars-cumhuriyet-teki-yazilarina-son-verdi-345599 
268 https://www.evrensel.net/haber/433498/erinc-yeldan-ve-ozge-mumcu-aybars-cumhuriyetteki-yazilarina-son-verdi 
269 https://www.gazeteduvar.com.tr/cumhuriyette-aciklama-krizi-alp-erinc-yeldan-ve-ozge-mumcu-aybars-yazilarina-son-verdi-haber-1523000 
270 https://twitter.com/Disk_Basin_is/status/1396418517965197312 
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● KKTC Basın-Sen Genel Başkanı Ali Kişmir, organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’in, Kıb-
rıslı gazeteci Kutlu Adalı ve gazeteci Uğur Mumcu cinayetleri ile ilgili iddialarına ilişkin “Artık bazı tabu-
ların yıkılma ve aydınlanma zamanıdır. Bu Sedat Peker ile alakalı değil, meslek onurumuz ile alakalıdır” 
dedi. Kişmir, “Peker’in açıklamalarını sendika olarak yakından takip ettik. Peker’in açıklamaları bize göre 
elbette muteber değildir, ancak açıklama yaptığı için bu gündemin ana maddesi durumuna geldi. Hem Kutlu 
Adalı hem de Uğur Mumcu ilgili cinayetlerin aydınlatılması için yeniden bir soruşturma başlatılması gere-
kiyor” dedi.271 

25 Mayıs 2021 
● Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Kampanyalar ve İletişim Direktörü Tarık Beyhan, Haber-

Türk’te “Türkiye’de işkenceyle ilgili tespit yok” diyen İçişleri Bakanı’na “Soylu’nun iddiasının aksine iş-
kence, kötü muamele ve zorla kaybetme iddialarımız var”272 yanıtını verdi.273 Beyhan, işkence, kötü mua-
mele ve zorla kaybetme iddialarını paylaşarak, “Uluslararası Af Örgütü olarak uzun yıllardır bırakın tesisleri 
gezmeyi, sorularımıza zamanında cevap alabildiğimizi söyleyemem. Şu konuda ise bakanın hakkını vere-
yim, açıklayıcı olmasa ve geç de olsa çoğu sorumuza cevap verildi. Ayrıca zorla kaybedilen dört kişi aylar 
sonra emniyet müdürlüklerinde ortaya çıktı. Bunu da söyledik. Ne söylememiz gerek daha” paylaşımını 
yaptı. Soylu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in hakkındaki iddiaları değerlendirdiği canlı yayında, 
“Uluslararası Af Örgütü’nün muhatabıyız. Biz acayip de mücadeleler yaptık. Özellikle FETÖ’nün, salonda 
şey yapılan fotoğrafları vardı ya, bu insanlığa aykırıdır falan. Burada biz bu Af Örgütü’yle ilgili her sefe-
rinde karşı karşıya geliriz, onlar Türkiye’ye gideceği yeri söylerler, göndeririz, her yeri ziyaret ederler” 
demişti.  Dört buçuk yıldır işkenceyle ilgili herhangi bir verinin önüne gelmediğini belirten Soylu, “İnsan 
hakları derneklerinin hepsi siyasal gözlükle bakarlar. Türkiye’de işkenceyle ilgili tespit yok. Kötü muame-
leyle ilgili tespit vardı. O da nerede biliyor musun? Uyuşturucu satıcılarından. Uyuşturucu satıcısına kötü 
muamele yapıyorsun diyor” demişti.274 

● Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu yargılanan 
MA muhabiri Mehmet Aslan’ın duruşmasına katılım çağrısı yaparak, “Aslan’ın davasında da doğru ve cesur 
habercilik yapan gazetecilerin yargı eliyle cezalandırılmaya çalışıldığına tanıklık ediyoruz” açıklamasını 
yaptı.275 DFG’nin açıklamasında, “Haberler, haber kaynaklarıyla yapılan görüşmeler, televizyonlara haber 
aktarmak. Tüm bunlar hazırlanan iddianamede de Aslan’a suçlama olarak yöneltildi. Buradan da anlaşıla-
cağı üzere ortada bir suç yok. Baştan sona mesleki faaliyetler var” denildi.276 

● Gazeteci Uğur Mumcu’nun ailesinin avukatı Halil Sevinç, organize suç örgütü hükümlüsü Sedat 
Peker’in Mumcu’ya 24 Ocak 1993’te suikast düzenlenmesiyle ilgili arkasında Mehmet Ağar’ın olduğunu 
iddia etmesi üzerine “havada duran iddiaların bulunduğunu ancak hiçbir iddianın altının doldurulmadığını” 
söyledi. Sevinç, “İkisinde de suyu bulandırmak istiyorlar. Devlet, hukuk devletiyse, bu iddiaların hepsini 
araştırıp ortaya koyması gerekiyor. Davada son sözümüz vardı, ‘Tetikçiler bunlarsa, tetiği çektirenler kim’ 
diye. O soru halen askıda duruyor” dedi. Sevinç, “MİT’in, cinayeti MOSSAD’ın işlediğine dair bilgisi ol-
duğu” iddiası ile Peker’in iddiasına dikkat çekti. Sevinç, Oğuz Demir’in Türkiye’de olduğuna yönelik ihbara 
ilişkin de, “Türkiye’deyse, devletin Emniyet güçleri niye bunu çıkarmıyor? Bir sürü soru işareti. Hukuk 
devleti miyiz, aşiret devleti miyiz belli değil” diye konuştu.277 

● Kıbrıs Postası yazarı Ulaş Barış, gazeteci Kutlu Adalı’nın 6 Temmuz 1997’da öldürülmesinin 
soruşturulması için Türkiye’nin adım atması gerektiğini savunarak, “Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri’ne bağlı, 
burası da Türkiye’nin Genelkurmay’ına bağlı. Dolayısıyla bir soruşturma yapılacaksa ilk başta Türkiye’de 
başlaması lazım” diye konuştu. Barış, cinayetin Kıbrıs halkının gönlünde bir “yara” olduğunu söyleye-
rek, “Faili meçhul bir cinayet, 25 yıl oldu. Bu noktada olayın gündeme gelmesi aslında bir heyecan da ya-
rattı, Kıbrıs kamuoyu açıkçası en azından faili meçhul durumunda çıkması için oldukça ciddi emareleri 

                                                
271 https://ankahaber.net/haber/detay/kktc_basin_sen_faili_meshur_kutlu_adali_cinayeti_aydinlatilsin_39891 
272 https://twitter.com/tarikbeyhan/status/1396913150964944899 
273 https://www.amnesty.org.tr/icerik/turkiye-diyarbakir-cezaevindeki-iskence-iddialari-arastirilmali-haber 
274 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/iskenceyle-ilgili-tespit-yok-diyen-soyluyu-af-orgutu-yalanladi-1838983 
275 https://diclefiratgazeteciler.org/basin-aciklamalari/mehmet-aslan-gazetecidir-derhal-serbest-birakilmalidir 
276 https://www.gazeteduvar.com.tr/adalet-bakanligi-cenk-yigiterin-ruhsatinin-iptali-icin-dava-acti-haber-1523225 
277 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/mumcu-ailesinin-avukati-halil-sevinc-suyu-bulandirmak-istiyorlar-1838909 
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olduğunu düşünüyor. Ancak bu soruşturmanın ileriye götürülmesi için Türkiye’nin adım atması gerektiği 
konusunda herkes hemfikir. Zaten bunu (Susurluk komisyonu üyesi) Fikri Sağlar da bunu söyledi” dedi.278 

26 Mayıs 2021 
● Bağımsız Gazetecilik Platformu (P24) bünyesindeki Expression Interrupted tarafından hazırlanan 

“İfade ve Basın Özgürlüğü Gündemi” raporuna göre,279 2021’in ilk dört ayında, en az dokuz gazeteci fiziksel 
saldırıya uğradı. Bu dönemde, 20 gazeteci hakkında en az bir kez gözaltı işlemi uygulandı, bir gazeteci ise 
tutuklandı. 14 gazeteci haklarında açılan yeni soruşturmalar nedeniyle ifade verdi. Tutuklu gazeteci sayısı-
nın 2016’dan beri ilk kez 70’in altına düştüğü belirtildi. Cezaevindeki gazeteci sayısı 68, sene başında ise 
87’ydi. Ancak rapora göre, bunun nedeni “gazeteciler üzerindeki yargı baskısının hafiflemesi değil yılın 
başından beri tahliye edilen gazetecilerin çoğu beş yıla yaklaşan tutukluluk sürelerinin ardından ve infaz 
sürelerinin dolması sonucunda serbest kalışı” oldu. Rapora göre toplam 213 gazeteci haklarında açılan en 
az bir davada hakim karşısına çıktı. Aynı dönemde gazetecilerin sanık olarak yargılanmaya devam ettiği 
dava sayısı en az 107 olurken, 16 gazeteci hakkında yeni dava açıldı.280 

27 Mayıs 2021 
● Fransa’da, Strasbourg Institute for Diplomacy and Economy (instituDE) tarafından Dışişleri Ba-

kanlığı’nın KHK ile ihraç edilen eski diplomatlara işkence uyguladığı iddiasıyla cezaevlerindeki hukuk dışı 
uygulamaların durdurulması konusunda çağrıda bulunuldu. Açıklamada, Ankara Barosu’nun söz konusu 
işkenceleri araştırmaya yönelik raporu281 hatırlatıldı.282 

28 Mayıs 2021 
● Türkiye İnsan Hakları Vakfı Akademi’nin hazırladığı “Sokağı Kapatmak: Toplanma ve Gösteri 

Özgürlüğüne Yönelik İhlaller (2015-2019)” araştırmasına göre, toplantı ve gösteri özgürlüğüne yönelik 4 
bin 771 ihlal yaşandı. Araştırmaya göre, toplantı ve gösterilere yönelik müdahaleler sonucu, 20 bin 71 kişi 
gözaltına alındı, 662 kişi tutuklandı. Aynı dönemde, toplantı ve gösteri özgürlüğünün kullanımından kay-
naklanan nedenlerle dört bin 907 kişi hakkında dava açıldı. 999 kişiye toplam 13 bin 370 ay hapis cezası 
verildi. 63 kişiye de toplam 268 bin 235 lira para cezası verildi. Ayrıca dört bin 450 kişi kolluk güçlerinin 
fiziksel şiddetine maruz kalırken, 90 kişinin kolluk güçlerinden açılan ateş sonucu yaralandığına dikkat çe-
kildi. Araştırmada, toplantı ve gösterilere yönelik saldırılarda 19’u kolluk güçlerinin zor kullanımı, 141’i 
ise bombalı saldırılar sonucu, toplam 160 kişi yaşamını yitirdi. TİHV’den yapılan açıklamada, “Yaşanan 
ihlallerin 3 bin 983’ü protesto eylemlerine yönelik olurken, 358’i siyasi etkinliklere, 124’ü kültür, sanat ve 
spor etkinliklerine, 77’si ise cenaze ve taziyelere yönelik olarak gerçekleşti. Genel etkinlik yasakları nede-
niyle de 229 hak ihlali yaşandı. Söz konusu ihlallerin yüzde 98’i sokakta ve açık alanlarda yapılan toplantı 
ve gösterilere yönelik olarak yaşandı. Toplantı ve gösteri özgürlüğüne yönelik hak ihlalleri en fazla KHK 
ihraçlarına karşı protestolar ve Kürt sorunuyla ilgili toplantı ve gösterilerde yoğunlaştı” denildi.283 

29 Mayıs 2021 
● MA muhabiri Mehmet Erol, haber takibi sırasında polis tarafından engellenmesi ve tehdit edilme-

sine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na görevli personelin “tehdit” ve “kamu görevini kötüye 
kullanma” gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Erol, 10 Mart’ta Diyarbakır’da cezaevlerinde devam 
eden açlık grevine ilişkin yapılan eylemin haberini takip ettiği sırada polis tarafından çembere alındığını ve 
fiziksel olarak engellendiğini söylemişti.284 Erol, İHD Diyarbakır Şubesi’nden hukuki destek alarak hazır-
lanan suç duyurusunda, basın mensuplarının haber takibi yapma ısrarına tehditle karşılık verildiğini be-
lirtti.285 

31 Mayıs 2021 
● Osmaniye’de yolsuzluk iddialarını haberleştirmesinin ardından bir haftada üç kez evine operasyon 

düzenlenen gazeteci Hasan Tolga Balcılar, “Hakkımda hiçbir karar yok. Ters kelepçe yaptılar, eşime silah 

                                                
278 https://tr.sputniknews.com/seyir-hali/202105251044582430-kuzey-kibrisli-gazeteci-baris-turkiye-kutlu-adali-cinayetinin-sorusturulmasi-icin-adim-atmali/ 
279 https://expressioninterrupted.com/tr/uploader/uploader/ifade-ve-basin-ozgurlugu-gundemi-2021-1 
280 https://www.evrensel.net/haber/433844/turkiyede-2021in-ilk-dort-ayinda-213-gazeteci-yargilandi 
281 http://www.ankarabarosu.org.tr/HaberDuyuru.aspx?BASIN_ACIKLAMASI&=3099 
282 https://tr.euronews.com/2021/05/27/khk-l-eski-turk-diplomatlardan-strasbourg-da-iskence-protestosu 
283 https://www.evrensel.net/haber/434000/toplanti-ve-gosteri-ozgurlugunde-4-yilda-4-bin-771-hak-ihlali-yasandi 
284 https://politikahaber.org/polisin-tehdit-ettigi-gazeteci-erol-suc-duyurusunda-bulundu/ 
285 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/136274 
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doğrulttular. Mesleği bırakıyorum, aileme bunları yaşatamam artık” dedi.286 RS FM’de “Atilla Güner’le 
Akşam Postası”na konuşan Balcılar, “Üç kez evim basıldı yaptığım haber yüzünden. Osmaniye çok küçük 
bir yer olduğu için bu tür haberleri burada hiçbir basın mensubuna yaptırmıyorlar. Ya tehdit ederler ya da 
para teklif ederler. Bana önce para teklif ettiler ben de ekran görüntülerini yayınladım. Para teklif edenler, 
ihaleyi alan şahıslardı. Bu konuyu kapat sana reklam verelim, para verelim dediler” dedi. Balcılar, “Ortada 
bir sorun var diyoruz, ‘niye sorun çıkartıyorsun’ diye devlet bana soruyor. Sorun ne diye sormuyor, sorunu 
neden çıkartıyorsun, arkanda kim var, neye hizmet ediyorsun, amacın ne gibi sorular soruyor devlet. Ben 
bu şehirde doğmuş bir insanım, bugüne kadar kimseye en ufak bir yanlışımız olmadı ama anlamak istemi-
yorlar çünkü dönen paranın ve dönen işlerin haddi hesabı yok Osmaniye’de. Dün bisikletle belediyeye giden 
kişinin bugün milyon dolarlık servetleri var ve bununla ilgili haber yaptığımız zaman bizi suçluyorlar. Dava 
açın diyorum varsa bir iftiramız, araştırılsın haksızsam her şeye razıyım” dedi.287 

● Almanya’da yaşayan gazeteci Can Dündar, organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’in Su-
riye’ye silah sevkiyatına ilişkin iddialarıyla ilgili “En önemli tanıklardan biri ciddi bir itirafta bulundu. Şimdi 
arkasının çorap söküğü gibi gelmesi lazım, normal demokratik bir ülkede. Birçok ayrıntı belki biliniyordu 
daha önceden ya da tahmin ediliyordu. Ancak hiç kimse bunun Erdoğan’a uzanan bağlantılarının üzerine 
gitmeye cesaret edemiyordu. Halbuki Peker doğrudan ilgili isimleri vererek ve para kaynaklarının nereye 
yöneldiğini açıkça isim vererek Saray’ı işaret etti” dedi. Dündar, MİT TIR’ları davasına yönelik etkisini 
henüz kestiremediğini belirterek, “Normal koşullarda henüz bizim mahkumiyet kararımız kesinleşmedi. Şu 
an Yargıtay’da. MİT TIR’ları denilen davadan 27,5 yıllık bir hapis cezası vermişti mahkeme. Yargıtay de-
ğerlendirecek. Sonrasında bu veriler ışığında yeniden yargılama talebi elbette gündeme gelebilir. Ancak şu 
anda hukuktan ciddi bir şey beklememek gerektiğini, bütün bu iddialara rağmen harekete geçmeyen savcı-
lıklar nedeniyle biliyoruz. Ama şunu söylemek isterim, bütün bunların, bu konuşulanların, bu yapılanların 
mutlaka hukuki ağır sonuçları olacaktır” diye konuştu. Cumhuriyet eski genel yayın yönetmeni Can Dündar, 
MİT TIR’larıyla Suriye’deki cihatçılara silah taşındığına ilişkin 2015’te Cumhuriyet’te yayınlanan haber 
nedeniyle 35 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.288 

Diğer Gelişmeler  
1 Mayıs 2021 
● Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 373 can kaybı yaşanmasıyla toplam can kaybını 

40.504 ve 28.817 yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısını 4.849.408 olarak açıkladı.289 
2 Mayıs 2021 
● Kırklareli, Bolu, İzmir ve Aydın büyükşehir belediyeleri, il hıfzısıhha kurullarınca oybirliğiyle 

alındığı duyurulan “sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde açık290 kalmasına izin verilen her 
türlü market, bakkal gibi iş yerlerinde sokağa çıkma kısıtlaması süresince291 alkollü içecek satışı yapılma-
ması” kararında belediye başkanlarının imzasının bulunmadığını bildirdi.292 

● İzmir Barosu, 17 günlük tam kapanma süreci kapsamında içki satışıyla ilgili yasaklama kararı 
alınmasını Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle yargıya taşıdıklarını açıkladı. 293 Açıklamada, Ana-
yasa’nın 13’üncü maddesinde yer alan temel hak ve hürriyetlerin özlerine dokunulamayacağı hatırlatılarak, 
“Ülkemiz bugünlerde alışılmamış yöntemlerin, alışılmamış kararların ülkesi olmayı sürdürüyor. Tweetlerle 
sokağa çıkma yasaklarının ilan edilip kaldırıldığı, kararda yer almayan yasakların İçişleri Bakanının iki du-
dağı arasından televizyon ekranlarından dökülüverdiği, hukuk ve kanun güvenliğinin yok sayıldığı, hiçbir 
yurttaşın yasalar karşısındaki durumunu belirleyemediği bir ülkeyiz artık biz. Anayasa mı? Bırakın kalsın 
tozlu raflarda. Kanunlar mı? Uygulanmasalar da olur. Yetkisiz kararlar mı? Boş verin canım, vardır bir 
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bildikleri diye diye geldiğimiz nokta bu” denildi. 294 Ankara Barosu ve Tugay Bek de yasaklama iptali için 
Danıştay’da dava açtı.295 Çanakkale İdare Mahkemesi Başkanlığı’na başvuran tekel dükkanı sahibi Deniz 
Öztürk de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun alkollü içki satışı yasağını, yürütmenin durdurulması talebiyle 
dava dilekçesini sundu. Alkol satış yasağının bilimsel ve tıbbi dayanağı olmadığını belirterek, iptalini iste-
yen Öztürk “İçki satış yasağı çalışma ve teşebbüs hürriyetine aykırıdır, iktisadi krizin etkisini yaşayan esnafı 
zor durumda bırakmıştır” dedi.296 

● İçişleri Bakanı Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün “kamusal alanda güvenlik güçlerince yapı-
lan müdahalelerde görüntü almayı yasaklayan” genelgesinde Anayasa’ya aykırılık olmadığını söyledi. 
Soylu, “Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun görüşleri ve özel hayatın gizliliğini esas alarak karar alındı. 
Genelge İçişleri Bakanlığı’nın değil, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün genelgesidir. Bu basın özgürlüğünü 
engellemez. Basın çekme özgürlüğüne sahiptir ve çeker” dedi.297 

● Organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker, “Reis” lakabını kullandığı Youtube’daki kanalında 
yayımladığı birinci videoyla298 İçişleri eski Bakanı Mehmet Ağar’ı kendisine komplo kurulmasıyla suçla-
yarak hedef aldı.299 Peker, organize suç örgütüne yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla 
Mücadele Şubesi denetiminde 9 Nisan’da beş ilde düzenlenen operasyonda Beykoz’daki evinde eşi ve iki 
kız çocuğuna yönelik muameleye tepki göstererek, Ağar’ın “derin devlet” olarak algılanmasıyla ilgili it-
hamlarda bulundu. “Şahsıma yapılan kanunsuzlukların taşeronu Mehmet Ağar ve Pelikancılardır” diyen 
Peker, üç ay içinde toplam 12 video yayınlayarak Türkiye’de siyasetçiler ve yolsuzluklarla ilgili açıklamalar 
yapacağını beyan etti.300 

3 Mayıs 2021 
● TÜİK’in301 açıkladığı Nisan ayı enflasyon rakamlarına göre enflasyon Nisan’da yüzde 1,68 artar-

ken, yıllık bazda yüzde 17,14 oldu.302 
4 Mayıs 2021 
● AİHM, HDP’li Filiz Kerestecioğlu’nun 2016 yılında düzenlediği bir toplantıda katılımcılar tara-

fından “kışkırtıcı sloganlar” atıldığı gerekçesiyle Mayıs 2016 yılında savcılıkça hazırlanan fezleke doğrul-
tusunda TBMM’de milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasını hak ihlali olarak değerlendirdi. AİHM, 
Kerestecioğlu’na 5.000 Euro manevi tazminat, 4.000 Euro da masraf ve giderler olmak üzere toplam 9.000 
Euro ödenmesine karar verdi.303 

● Hattat Holding, Bartın’ın Amasra ilçesinde yapılmak istenen termik santrale karşı çıkan Amasra 
Belediye Başkanı Recai Çakır’a “şirketin itibarının zedelenmesi” suçlamasıyla bir milyon liralık tazminat 
davası açtı.304 Hattat Holding’in İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimliği’ne verdiği dilekçede, “Mü-
vekkilimin uğramış olduğu manevi zararın her ne kadar karşılığı olmasa da bir milyon liralık manevi taz-
minatın haksız fiil tarihinden itibaren faiziyle birlikte tahsiline karar verilmesini talep ederim” denildi.305 
Çakır’ın avukatının dilekçesinde ise, “Davacıların zehirli termik santral yoluyla para kazanma sevdasına 
karşı çıkılmaya devam edilecektir” denildi.306 Bartın Platformu Eş Sözcüsü de olan Çakır, Kasım 2020’de, 
platform adına Çinli ortak şirkete, “Amasra-B Sahası’nın yerli ve milli olarak işletilmesini, istihdamın 
Amasra ve Bartın’da yaşayan işsiz gençlerin işe alınması suretiyle gerçekleşmesini, ülke ve bölgenin değeri 
olan taşkömürün yabancılara teslim edilmemesini” belirten bir mektup göndermişti.307 

5 Mayıs 2021 
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● HaberTürk yönetimi, HaberTürk TV Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir’in yerine Show TV An-
kara Temsilciliği görevini yürüten Sibel Demirci Erdem’in, Habertürk TV ve Show TV Ankara temsilcilikler 
birleşmesiyle oluşan yeni yapıda Fevzi Çakır’ın da Ankara Temsilci Yardımcısı olarak atandığını açık-
ladı.308 

● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 2.414 yeni hasta tespit edildiğini309 ve 26.476 yeni vaka ile birlikte 
toplam vaka sayısını 4.955.594 ile son 24 saatte 356 can kaybıyla toplam can kaybını 41.883 olarak açık-
ladı.310 

● Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun Twitter’dan he-
sabından yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” teşkil eden sözler sarf ettiği iddiasıyla311 Cum-
hurbaşkanı Erdoğan vekili tarafından verilen şikayet dilekçesi üzerine soruşturma başlatılmıştır” denildi.312 

6 Mayıs 2021 
● Habertürk TV’de Politika Haberleri Koordinatörlüğü’ne Çimen Çetin, Prime Time Haber Prog-

ramları Koordinatörlüğüne ise Faruk Demirel getirildi.313  
● Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC)314 yönetim kurulu, MHP’li Ulvi Yönter’in HaberTürk TV’de 

program yapan gazeteci Ebru Baki’yi hedef almasına, “Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünü yok sayan 
anlayış şimdi de ‘haber sunarken gülümsedi’ iddiasıyla meslektaşlarımızın can ve iş güvenliğini hedefe 
koymuştur. İktidarı ve ortaklarını hukuka davet ediyoruz” açıklamasıyla tepki gösterdi.315 Açıklamada, “Ga-
zetecileri suçlu, haberi suç olarak gören siyasi anlayış artık hukuk tarihine geçecek yeni suçlar icat etme 
dönemini başlatmıştır. ‘Haber sunarken gülümsedi’ iddiasıyla meslektaşlarımızın can ve iş güvenliği hedefe 
konulmuştur. Siyasetçilerin gazetecileri hedef gösterme, fiziksel saldırıya uğramalarına neden olma, 'gü-
lümsedi' diye suçlama, işten atılmalarına yol açma, medya organları izlenmesin diye kampanya yapma öz-
gürlükleri olduğunu görüyoruz. Hukukta olmayan bu özgürlük her an bir gazeteci cinayetine yol açacak 
kadar tehlikeli bir özgürlüktür” denildi.316 

● Sermaye Piyasası Kurulu317 (SPK), 33 internet sitesine, yurt dışında “kaldıraçlı işlem” yaptırıldığı 
gerekçesiyle erişim engeli getirilmesine ilişkin hukuki işlem yapılmasına karar verdi.318 

● Organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker, bugün yayımladığı ikinci videosunda319, İçişleri eski 
Bakanı Mehmet Ağar’ı Mübariz Mansimov adlı iş insanına tehditte bulunarak, sahibi olduğu Bodrum Yalı-
kavak’taki yat limanına el koymakla suçladı. Kolombiya’dan Türkiye’ye gönderilecek 4.900 kilo kokainin 
Mehmet Ağar vasıtasıyla Türkiye’ye sokulması öngörülmüş iken bunun Kolombiya kolluk güçlerince dur-
durulduğunu iddia etti.320 Ağar’ın oğlu olan AKP Elazığ Milletvekili Tolga Ağar hakkında Kanal23 çalışanı 
Yeldana Kaharman adlı genç kadına tecavüz ettiği ve ölümünden sorumlu olduğunu iddialarını gündeme 
getirdi.321 Peker, KKTC - Lefkoşa’da evinin önünde 6 Temmuz 1996’da öldürülen Yeni Düzen yazarı, ga-
zeteci Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili de açıklamalarda bulunacağını söyledi.322  

● İçişleri Bakanlığı’na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı’ndan Sedat Peker’in “şüpheli ölüm” id-
diasıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.323 Açıklamada, “Suç örgütü lideri ve halen yurt dışında kaçak olarak 
bulunan S.P. isimli şahsın sosyal medya hesaplarından 6 Mayıs 2021 günü yayımlanan videolar ile bazı 
internet sitelerinde ‘Yeldana Kaharman isimli Kırgız ya da Kazak uyruklu bir kadının jandarmaya giderek 
Tolga Ağar'ı şikayet ettiği, daha sonra kadının helikopterle aldırıldığı, ertesi gün ise ölü bulunduğu' şeklinde 
haberler yer almıştır. Yeldana Kaharman isimli kadının, jandarmaya herhangi bir müracaatının kesinlikle 
söz konusu olmadığı gibi, helikopterle aldırılması iddiası da tamamen gerçek dışıdır” denildi.324 Buna 
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karşılık Sedat Peker ise, “Jandarma Genel Komutanlığı gibi nadide bir kurumun kamuoyunda yapılan bu tip 
tartışmalara savcılık yazısı olmadan dahil olması bence çok doğru bir davranış değil. Ben öldürülen kız 
kardeşimizin helikopterle alındığını iddia etmedim. Derin devletimizin başı Mehmet Ağar’ın oğlunu heli-
kopterle aldığını söyledim” dedi.325 Peker, ayrıca “Yeşil’in jandarma karakolundan altı sivili alıp yok ettiği 
gerçeği ve bunun gibi birçok olay ortadayken öldürülmüş bir kızın bir gün önce verdiği şikayet dilekçesinin 
yırtılarak yok edilemeyeceğine inanmak safdillik olur (hele ki Mehmet Ağar gerçeği ortadayken)” ifadesini 
kullandı.326 

● Ankara Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü’ne yapılan isimsiz ihbarda, 24 Ocak 
1993’te öldürülen gazeteci Uğur Mumcu’nun aracına bombayı koyan Cihan kod adlı Oğuz Demir’in kimlik 
değiştirerek Türkiye’ye döndüğü iddia edildi. İhbarda, Demir’in İran’a kaçtığı ardından Türkiye’ye geri 
döndüğü belirtilerek, “E.D. adlı arkadaştan duydum. E.D., Uğur Mumcu suikastı faillerinden biri olan De-
mir’in kuzenidir. Demir’in nerede olduğunu E.D. biliyor. Umarım E.D. akrabasının yerini söyler, Mumcu 
ailesinin uzun yıllardır devam etmekte olan acısına son verir. E.D. iyi bir insandır. Terörle suçla işi de olmaz. 
Umarım vicdanlı şekilde gerçeği anlatır ve Demir’in yerini söyler ve onu yargıya teslim eder” denildiği 
kaydedildi. Ankara Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatı üzerine ifadesi alınan E.D., Demir’in üvey amcası 
A. D.’nin oğlu olduğunu belirterek, “Ben üvey amcam A. D. ve oğlu Demir’i henüz ilk okula dahi başlama-
mışken, Demir evlenirken düğününde bulunmuştum. Bu onu ilk ve son görüşüm olmuştu. Kendileriyle aile 
yakınlığımız da yoktur. Ailelerimiz de kendi aralarında görüşmez. Demir’i şu an yolda dahi görsem tanı-
mam. Demir hakkında bir bilgi edinirsem ilk ihbar edecek kişi benim” dedi. E.D. ihbarcı davacı olacağını 
ifade etti. Başsavcılık ihbarı ve belgeleri Demir’in yargılamasını yapan Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne 
gönderdi. Öte yandan Terörle Mücadele Bilgi Sistemi (TEMBİS) Sorgulama Raporu’nda yer alan bilgiye 
göre, “Açık kimlik ve adres kayıt sistemi bilgileri” sorgulamasında Demir’in adresinin “Avustralya” olarak 
yazıldığı, Ulusal Yargı Ağı Projesi’ndeki (UYAP) sorgulamasında ise “anayasal düzeni zorla değiştirmeye 
kalkışmak” suçundan iki ayrı araması olduğu bilgisi yer aldı. TEMBİS raporuna “Bu bilgilerin gizliliğine 
riayet edilerek, üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşmayın” notu düşüldü.327 

8 Mayıs 2021 
● Bursa Kestel’de bir fabrikada, “Sokağa çıkma yasağında izin belgesi çıkarılacak” gerekçesiyle 

işçilerin e-devlet şifrelerinin toplandığı ve Türk-İş’e bağlı TEKSİF Sendikası’na üye olanların istifaya zor-
landığı belirtildi. Sendikalı işçilerden Serap Yumuşak, fabrikada fotoğraf çektiği gerekçesiyle işyerine alın-
madığını ve Kod-29 ile işten atılmakla tehdit edildiğini iddia etti. Kod-29 ile işten çıkarıldığını belirten işçi 
Yakup Mayda, “Kovulduğum gün buranın işvereni soyunma odasında gelip, tutanak imzalatmaya çalıştı” 
dedi. TEKSİF Sendikası Bursa Şube Başkanı Nihat Şeker ise, işçilerin anayasal haklarını kullanarak sendi-
kaya üye olduklarını, ancak işverenlerin işçiler üzerinde baskı kurduğunu söyledi. Sendika fabrikada toplu 
iş sözleşmesi imzalamak için gerekli olan çoğunluğu sağlayıp Çalışma Bakanlığı’na 22 Nisan’da yetki baş-
vurusunda bulunmuştu.328 

9 Mayıs 2021 
● Organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker329, bugün yayımladığı üçüncü ve “Derin devletçiler, 

pelikancılar bir tripoda ve bir kameraya yenileceksiniz” başlıklı videosunda330, Kanal23 muhabiri Yeldana 
Kaharman’ın ölümüyle ilgili AKP’li Tolga Ağar’ı suçlarken, Jandarma’nın olayı örtbas ettiğine ilişkin id-
dialarını yineledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın abisi Serhat Albayrak’ın Turkuvaz 
grubu sahipliğiyle ilgili “Eşkıya dizisi var ATV’de oynuyor. Turkuvaz grubunda, Serhat Albayrak, Berat 
Albayrak beyin abisi. Esas tehlikeli beyin hep o derler. Dizinin içine bir karakter sokmuşlar. Kim bu karak-
ter? Adını Peker koymuşlar. Oradan birisi bir şey diyor, diğeri de diyor ki ‘Bırak onu o hep boş konuşur’ 
öyle mi? Şimdi dolu konuşacağım. Bizim Anadolu’da söz vardır. Havlayacağını bilmeyen köpek eve kurt 
çağırır derler” ifadesi dikkat çekti. Peker, MİT Başkanı Hakan Fidan’ın desteğiyle Mehmet Ağar’ı suçladığı 

                                                
325 https://twitter.com/sedat_peker/status/1390534737857372161 
326 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/sedat-pekerden-jandarmaya-yesil-hatirlatmali-yanit-buna-inanmak-safdillik-olur-1834206 
327 https://www.dw.com/tr/u%C4%9Fur-mumcu-cinayetinde-%C3%A7arp%C4%B1c%C4%B1-geli%C5%9Fmeler/a-57446524 
328https://ankahaber.net/haber/detay/sendikanin_iddiasi_patron_izin_belgesini_bahane_etti_edevlet_sifresiyle_sendikali_iscileri_tespit_etti_38204 
329 https://www.dw.com/tr/susurluku-aşan-bir-durum-ortaya-çıktı/a-57485428 
330 https://www.youtube.com/watch?v=1d91mi40ol8 
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iddiasını yalanladı. Peker, eski AKP milletvekili Feyzi İşbaşaran’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’nın eşine ha-
karet ettiği için gözaltındayken dövdürdüğünü söyledi.331 

● İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada332, “Hakkında kırmızı bülten talep edilen organize suç 
çetesi sözde yöneticisi S.P., dönem dönem çeşitli iletişim mecraları aracılığıyla ‘iş insanıyım, bu işlerden 
çekildim’ demesine rağmen, yine organize suça yönelik faaliyetleri tespit edilmiştir. Konu adliyeye sevk 
edilmiş ve neticesinde bu süreç, operasyona dönüştürülmüştür. Anılan kişinin, yurt dışından sosyal medya 
üzerinden gerçekleştirdiği yayınlardaki iftira ve ithamları, güvenlik güçlerimiz ve devletimiz üzerine yeni 
bir organize suç faaliyeti olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle, anılan kişi ülkemize getirilip adalete 
teslim edilinceye kadar sürecin takibi sağlanacaktır” denildi.333 

10 Mayıs 2021 
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 2.102 yeni hasta tespit edildiğini334 ve 14.497 yeni vaka ile birlikte 

toplam vaka sayısını 5.059.433 ile son 24 saatte 282 can kaybıyla toplam can kaybını 43.589 olarak açık-
ladı.335 

● Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici336, “Sabah337, Cumhuriyet338 ve Sözcü339’nün internet sitele-
rinde yayınlanan “Migros’tan asılsız iddialara cevap” başlıklı ilanı “Migros ve Tuncay Özilhan’ın evinin 
önünde yaşananlar bir ilan değil, haber konusu” sözleriyle eleştirdi. Bildirici, “Sabah, Cumhuriyet ve 
Sözcü’yü aynı çizgide buluşturan ilan” başlıklı yazısında, “Metni açınca Migros’un, Kod-29’a dayanarak 
işten çıkardığı işçilerin eylemlerine ilişkin açıklamasıyla karşılaşıyordunuz. Migros yönetimi, işten attığı 22 
çalışanı ‘işi yavaşlatma, iş düzenini bozma, işverene hakaret’ ile suçluyordu. İşten atılan çalışanlar ve sen-
dikaları suçlanıyor, işten çıkarmanın haklılığı savunuluyor ama metnin sonunda da işçiler, Migros’un taşe-
ron şirketi olan Us-Grup ile hazırladıkları ‘teklifi’ görüşmeye çağrılıyordu. İşten çıkarma ilan değil haber 
konusudur. Sözcü bu gelişmeleri haber yapmak yerine bu sürecin bir tarafının ilanını, üstelik de haberlerin 
arasında yayımlaması gazetecilik açısından sorunluydu. Meğer aynı ilanı, aynı biçimde Sabah ve Cumhuri-
yet de yayımlamıştı. Bu kadar süredir Migros’ta olup bitenler ve eylemlerle ilgili ayrıntılı haber yayımlan-
mamış ve işçiler ile sendikalarının görüşü topluma aktarılmamışken şirketin görüşünün yayımlanması tek 
taraflı yayıncılık anlamına gelir. İki tarafın görüşlerini ve sorunun tüm boyutlarını içeren haberler yapmak 
yerine Migros’tan para alıp ilanlarını yayımlamak parayla haber yapmakla eşdeğer. Bu durumda işten atılan 
işçiler ve sendikaları, paralı ilan veremedikleri için sorunlarının haber yapılmaması gibi bir sonuç ortaya 
çıkar” dedi. Migros’un340 Kocaeli/Çayırova ilçesinde çalışan 22 işçi, sendikalı oldukları gerekçesiyle önce 
ücretsiz izne çıkarıldı ardından Kod-29 ile işten çıkarıldı. İşten çıkarıldıkları günden itibaren direniş başlatan 
işçiler, eylemlerinin 95. günü olan 9 Nisan’da Migros’u boykot kampanyası başlatmıştı.341 

● Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici,342 “Organize suç lideri Sedat Peker’in videolarıyla döndük 
yine devlet-siyaset-mafya üçgenine” başlıklı yazısında, “Derin devletçiler, Pelikancılar, bir tripoda bir ka-
meraya yenileceksiniz’ demiş Sedat Peker. Bu kadar iddialı konuşmakta haklı da. Zira YouTube’daki ‘Reis 
Sedat Peker’ hesabından yayınladığı üç videonun izlenme sayısı şimdiden beş milyonu aşmış durumda” 
dedi. Bildirici, “Ama ne manşetlerde ne de televizyon ekranlarında görebiliyoruz iktidarın gözünden yeni 
düşmüş bu ismin açıklamalarını. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Peker’in videolarda söylediklerini ‘or-
ganize suç örgütü yöneticisinin, güvenlik güçlerimize yönelik iftira ve akla sığmayan ithamları’ olarak ni-
telendiriyor. Bakanlık açıklamasında ‘anılan kişi ülkemize getirilip adalete teslim edilinceye kadar sürecin 
takibi sağlanacaktır’ deniliyor. Devleti yönetenler ve medya görmezden gelmeye çalışsa da Peker’in söyle-
dikleri önemli” görüşünü aktardı.343 

                                                
331 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/sedat-peker-1834751 
332 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-haberleri-icisleri-bakanligindan-sedat-peker-aciklamasi-organize-suc-faaliyetleri-tespit-edilmistir-41807451 
333 https://www.yenisafak.com/gundem/icisleri-bakanligindan-sedat-peker-aciklamasi-3622523 
334 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html 
335 https://www.haberturk.com/10-mayis-koronavirus-tablosu-aciklaniyor-son-dakika-koronavirus-vaka-sayisi-bugunku-korona-tablosu-3067320 
336 https://farukbildirici.com/sabah-cumhuriyet-ve-sozcu-yu-bulusturan-ilan/ 
337 https://www.sabah.com.tr/ekonomi/2021/04/09/migrostan-asilsiz-iddialara-cevap 
338 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/migrostan-asilsiz-iddialara-cevap-1826969 
339 https://www.sozcu.com.tr/2021/ilan-2/migrostan-asilsiz-iddialara-cevap-6364015/ 
340 https://www.migroskurumsal.com/medya/bizden-haberler/migrostan-asilsiz-iddialara-cevap-13839 
341 https://ilerihaber.org/icerik/medya-ombudsmani-faruk-bildirici-migrosta-yasananlar-bir-ilan-degil-haber-konusu-125064.html 
342 https://farukbildirici.com/sedat-peker-in-videolari/ 
343 https://www.yurtgazetesi.com.tr/guncel/faruk-bildirici-sedat-pekerin-videolariyla-donduk-yine-devlet-siyaset-mafya-h181072.html 
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● AYM’ye344 23 Eylül 2012 - 31 Mart 2021 tarihleri arasında 308 bin 672 bireysel başvuru yapıldığı, 
bunlardan 265 bin 300’ünün sonuçlandırılmasıyla yapılan başvuruları karşılama oranının yüzde 85,9 olduğu 
kaydedildi. En fazla başvurunun 80 bin 756 ile 2016’da yapıldığı, bu yılın ilk üç ayında ise 13 bin 634 
bireysel başvuru alındığı belirtildi. Sonuçlandırılan başvuruların 769’u için hakkın ihlal edilmediğine, 
1347’si için düşme, kapama gibi sebeplerle reddine karar verildi. 14 bin 204’ü için en az bir hakkın ihlal 
edildiğine, 12 bin 318’i için idari ret ve 236 bin 662’si için kabul edilemezlik kararı verildi. İhlal kararlarının 
hak ve özgürlüklere göre dağılımında en çok yüzde 62,9 ile adil yargılanma hakkı yer aldı. İkinci sırada ise, 
yüzde 19,3 ile mülkiyet hakkı, üçüncü sırada yüzde 4,2 ile ifade özgürlüğü hakkı yer aldı.345 

11 Mayıs 2021 
● Danıştay 10. Daire, CHP, barolar ve kadın örgütlerinin başvurusuyla İstanbul Sözleşmesi’nden 

çekilen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davada, 
Cumhurbaşkanlığı’ndan savunma talep etti.346 Danıştay, Cumhurbaşkanlığı’na sözleşmenin neden iptal 
edildiğini hem usulü hem de esas yönünden gerekçelerini sordu. Cumhurbaşkanlığı’nın göndereceği savun-
manın ardından Danıştay 10. Daire, önce yürütmeyi durdurma, ardından ise iptal talebini karara bağlaya-
cak.347 

● CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Peker’in iddialarıyla ilgili TBMM Araştırma Komisyonu 
kurulması önerisinde bulunacaklarını açıkladı. Özel, Susurluk araştırma komisyonu gibi bir araştırma ko-
misyon kurularak devlet-mafya ilişkisinin araştırılmasını istedi.348 

12 Mayıs 2021 
● Afyonkarahisar’da sokağa çıkma uygulaması esnasında polisle tartışma yaşayan bir kişi, olayı cep 

telefonu ile görüntülemek istediği gerekçesiyle beraberindekilerle birlikte karakola götürüldü.349 
● Halkın Kurtuluş Partisi (HKP)350, Kanal 23 muhabiri Yeldana Kaharman351 ölümü nedeniyle İçiş-

leri Eski Bakanı Mehmet Ağar ve AKP Elazığ Milletvekili Tolga Ağar hakkında352 suç duyurusunda bu-
lundu.353 

● Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek, Sedat Peker’in iddialarıyla ilgili 
“Videoları seyreden, gazetede okuyan ilgili savcı ya da savcıların harekete geçip gereğini yapmaları lazım. 
Savcılar araştıracak, gerçek neyse ortaya çıkartacaktır. Konular şikayete bağlı suçlar değil. Yargının göre-
vini yerine getirmesi gerekir” dedi.354   

13 Mayıs 2021 
● Gazeteci Ömer Şan ve Yeni Viçe Yazı İşleri Müdürü gazeteci Filiz Şan, İkizdere vadisinde 80 

günden beri yaşam alanlarını savunan yurttaşları provokatör ilan eden 11 STK ve meslek örgütleri arasında 
imzacı olan 53 Gazeteciler Derneği’nden istifa ettiklerini duyurdu. Ömer ve Filiz Şan imzasıyla yapılan 
açıklamada, “Bizler, gazeteciliğin etik, sosyolojik, sosyokültürel ve halkın haber alma özgürlükleri çerçe-
vesinde görevini sürdürme mücadelesi veren yerel ve bağımsız, tarafsızlığa özen gösteren, ‘gazeteci/muha-
bir’ diye tanımlananlarız! Toplumsal ve yaşamsal sorumluluk ve yükümlülüklerin bilinciyle bulunduğumuz 
ülke, memleket, coğrafya ve dünyamıza dair her soruna duyarlılıkla yaklaşıp; doğa/yaşam mücadelesinde 
de var olma çabasındayız” denildi. Açıklamada, İkizderelilerin direnirken; yurt genelindeki destek ve daya-
nışma bildirilerine karşı Rize’deki bazı sivil toplum örgütleri adına yapılan “düşmanca ve ayrıştırıp hedef 
gösterici” açıklamaların akıl ve bilim dışı olduğu, kabul edilemez ifadeler içerdiği vurgulandı.355 

● Organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker, yayımladığı dördüncü videosunda356, İçişleri Bakan-
lığı’nca Süleyman Soylu döneminde de kendisine koruma polisi tahsisi yapıldığını söyledi.357 
                                                
344 https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/faaliyetler/bireysel-basvuru-istatistikleri-23-eylul-2012-31-mart-2021/ 
345 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/anayasa-mahkemesine-hak-ihlali-iddiasiyla-308-bin-672-bireysel-basvuru-yapildi/2235413 
346 https://www.evrensel.net/haber/432723/danistay-cumhurbaskanligindan-istanbul-sozlesmesi-icin-savunma-istedi 
347 https://ankaragazetecisi.com/2021/05/11/istanbul-sozlesmesi-davasi/ 
348 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/chpli-ozgur-ozel-sozcu-tvde-erdogan-aktasin-sorulari-yanitliyor-6425719/ 
349 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/tartistigi-polisi-goruntuleyince-gozaltina-alindi-6427410/?utm_source=dahafazla_haber&utm_medium=free&utm_cam-
paign=dahafazlahaber 
350 https://twitter.com/kurtuluspartisi/status/1392390321120727041 
351 https://www.gazeteduvar.com.tr/kaharmanin-olumu-icin-agarlar-hakkinda-suc-duyurusu-haber-1522128 
352 https://t24.com.tr/haber/mehmet-agar-ve-akp-milletvekili-oglu-tolga-agar-hakkinda-suc-duyurusu,952024 
353 https://www.milligazete.com.tr/haber/7080855/pekerin-iddialari-mehmet-agar-ve-tolga-agar-hakkinda-suc-duyurusu 
354 https://www.dw.com/tr/cemil-çiçek-dw-türkçeye-konuştu-savcılar-gereğini-yapmalı/a-57506064 
355 https://www.evrensel.net/haber/432898/2-gazeteci-ikizderede-tas-ocagini-destekleyen-53-gazeteciler-derneginden-istifa-etti 
356 https://www.youtube.com/watch?v=R-ESu7EJHHM 
357 https://www.evrensel.net/haber/432873/sedat-pekerden-suleyman-soylu-ile-ilgili-iddia-koruma-polisimi-o-verdi 



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

  42 

Peker, “Süleyman Soylu, sen ‘Sedat Peker’e dosya hazırlıyorlar, tehlikeli bir durum olursa haber vereceğim’ 
demedin mi; koruma polisimi sen vermedin mi? Temiz Süleyman'ın istifa olayı var ya, bir gün önce robot 
hesaplardan tweetler hazırlandı! Namus sahibiysen konuş ya, Berat Bey’e sen beni düşman etmedin mi? 
Akrabam Reşat Hacıfazlıoğlu358, senin bütün organizasyonlarını yapan. Ya sen değil miydin DYP'nin başına 
ulaşmak için, seni kongrelere almıyorlardı, eski arşivlerden çıkarın. Olaylı kongreleri vardı, yanında kim 
var bakın, benim arkadaşlarım, akrabalarım. Onlar senin yanında değil miydi? Temiz Süleyman, Tayyip 
abinin altını oyduğunu herkes biliyor” diye konuştu. Peker, Soylu’nun gazeteci Hadi Özışık’a kendisini 
sevdiğini söylediğini de iddia etti.359 

● Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu’ya destek vererek, Peker’in iddialarının muhalefetçe “siyaset malzemesi” yapıldığını söyledi.360 Ka-
lın, “İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu meseleyi açıkça ortaya koyarken muhalefetin küçük siyasi hesap-
larla ve mafyatik bir şahsın hezeyanlarından medet umarak iftira ve tezviratta bulunması muhalefet adına 
ne hazin bir durumdur. Umarım bu yaptıklarından hicap duyarlar”361 tepkisini paylaştı.362 Çelik ise, “İçişleri 
Bakanımızı, kabinemizi ve partimizi bir suç örgütü üyesinin laflarıyla hedef alanları şiddetle kınıyoruz. Suç 
örgütü üyelerini siyaset ve muhalefet yapmanın referansı kabul edenleri kınıyoruz” dedi.363 

● İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,364 Sedat Peker’in iddialarıyla ilgili “İddianı, iftiranı, her şeyin 
açığa çıkması için yargıya taşıyorum. Ben adalete teslimim” dedi. Soylu, “Birilerinin elinde operasyon ele-
manı olan mafya pisliği, yıllarca bu ülkede tehdit ve şantajla pek çok insanın canını acıttı. Devlet ve millet 
gibi kutsal kavramların ardına sığınarak kan emici oldu, her türlü pisliğe bulaştı. Türkiye, tam da bunlar gibi 
pespayelerle mücadele ederek temizleniyor ve yükseliyor. Kullandığı uyuşturucunun beynini yok ettiği, 
müptezel operasyon elemanına sesleniyorum:365 İddianı, iftiranı, her şeyin açığa çıkması için yargıya taşı-
yorum. Ben adalete teslimim. Sen de operasyon faresi gibi kaçma, ülkene gel adalete teslim ol” dedi. Soylu, 
“elbette ki cesaret aldığın bir yerler vardır. Tüm iftira ve ithamlarına mal bulmuş mağribi gibi sarılan ve 
‘şereflice’ siyaset malzemesi haline getiren nasıl olsa Kemal Kılıçdaroğlu gibi ağabeyin var. Nasıl olsa Me-
ral Akşener gibi ablan var. Nasıl olsa Ali Babacan gibi kardeşin var. Nasıl olsa Ahmet Davutoğlu gibi hocan 
var. Nasıl olsa BirGün gibi gazeten var. Nasıl olsa Cumhuriyet gibi gazeten var. Nasıl olsa Sözcü gibi yayın 
organın var. Nasıl olsa FETÖ’nün sosyal medya ağı var. Nasıl olsa HDPKK’nın tam desteği var. Nasıl olsa 
bu tiyatroya günlerdir aval aval bakan, her şeye konuşup laf söyleyen ama hala Türkiye’nin eski Türkiye 
olmadığını anlamayan, şimdi susan ödlekler var” dedi.366 

● Akademisyen Yaman Akdeniz367, Twitter’ın İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın, HDP Diyarba-
kır Milletvekili Garo Paylan’ı hedef aldığı paylaşımını “kurallarına aykırı bulduğu” gerekçesiyle kaldırdı-
ğını duyurdu. Paylan, 24 Nisan’da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “106 yıl sonra, Soykırımın mimarı 
Talat Paşa isimli caddelerde yürüyoruz. Talat Paşa isimli okullarda çocuklarımızı okutuyoruz. Almanya’da 
bugün Hitler isimli caddeler olsaydı, Hitler isimli okullarda çocuklar okusaydı nasıl bir Almanya olacaksa, 
öyle bir Türkiye’de yaşıyoruz. 106 yıldır Ermeni Soykırımı inkar edildiği için, bu mesele başka meclislerin, 
başka devlet başkanlarının konusu olmaya devam etmektedir. Ermeni halkının acısını, ait olduğu topraklara, 
bu topraklara, Türkiye’ye taşımalıyız” demişti. Ümit Özdağ ise bu ifadelere ilişkin, “Terbiyesiz tahrikçi 
adam. Çok memnun değilsen çek git cehennemin dibine. Talat Paşa vatansever Ermenileri değil senin gibi 
arkadan vuranları sürdü. Sen de zamanı gelince bir Talat Paşa deneyimi yaşayacaksın ve yaşamalısın” pay-
laşımını yapmıştı.368 

14 Mayıs 2021 
● AA, işgal altındaki Doğu Kudüs’te Mescid-i Aksa önünde Filistinlilerin düzenlediği protestoda, 

“Erdoğan sloganları yükseldi” dedi ancak sloganda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın protesto edildiği anlaşıldı. 

                                                
358 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/soylu-sedat-pekerin-isaret-ettigi-akrabanin-nikah-sahidi-cikti-1836025 
359 https://t24.com.tr/video/sedat-peker-den-dorduncu-video-koruma-polisimi-sen-vermedin-mi-suleyman-soylu-temiz-suleyman-in-istifa-olayi-var-ya-bir-gun-
once-robot-hesaplardan-tweetler-hazirlandi,38805 
360 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/akpden-sedat-pekerin-yayinladigi-videolarla-ilgili-aciklama-1835949 
361 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202105131044494496-cumhurbaskanligi-sozcusu-kalindan-sedat-peker-aciklamasi-muhalefet-mafyatik-bir-sahsin/ 
362 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202105131044494496-cumhurbaskanligi-sozcusu-kalindan-sedat-peker-aciklamasi-muhalefet-mafyatik-bir-sahsin/ 
363 https://www.haberturk.com/sert-tepki-son-dakika-omer-celik-siddetle-kiniyoruz-3070909 
364 https://twitter.com/suleymansoylu/status/1392733555176914947 
365 https://www.ntv.com.tr/turkiye/suleyman-soyludan-sedat-peker-aciklamasi,-hxUzQfcK0yL6xrD3wWfmQ 
366 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/suleyman-soylu-sedat-pekere-yanit-verdi-6428652/ 
367 https://twitter.com/cyberrights/status/1392807616993189890?s=1002 
368 https://www.evrensel.net/haber/432906/twitter-umit-ozdagin-hdpli-garo-paylani-tehdit-ettigi-paylasimini-kaldirdi 
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AA, “Mescid-i Aksa’da ‘Erdoğan’ sloganları yükseldi” haberinde, Filistinlilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 
seslenerek Gazze Şeridine askeri destek çağrısı yaptığını söyledi. “Erdoğan’a destek” olarak yorumlanan 
sloganın, “Biz buradayız sen neredesin Erdoğan” olduğu ortaya çıktı.369 23 Nisan 2013’te dönemin Başba-
kanı olan Erdoğan, Gazze’yi ziyarete gideceğini belirtmişti ancak üzerinden sekiz yıl geçmesine rağmen 
ziyaret gerçekleşmedi.370 

15 Mayıs 2021 
● İsrail’in işgali altında bulunan Doğu Kudüs’te 10 Mayıs’ta Filistinlilere açılan ateş sonucu 41 ço-

cuk, 23 kadın olmak üzere 145 Filistinli hayatını kaybetti, bin 100 kişi yaralandı.371 
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 1.084 yeni hasta tespit edildiğini372 ve 11.472 yeni vaka ile birlikte 

toplam vaka sayısını 5.106.862 ile son 24 saatte 236 can kaybıyla toplam can kaybını 44.537 olarak açık-
ladı.373 

● CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, Sedat Peker’in 
akrabası Hakan Fazlıoğlu’nun nikah şahidi olduğu yönünde ortaya çıkan fotoğraflara ilişkin sorular sordu.374 

16 Mayıs 2021 
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefon görüşmesinin ardından 

İsrail’in Filistin’de gerçekleştirdiği saldırılara ve zulme karşı, Türkiye’nin tepkilerini en sert şekilde ortaya 
koyduğunu söyledi. Erdoğan, “Uluslararası camia da İsrail’in bu pervasız saldırıları karşısında güçlü ve 
caydırıcı bir ders vermelidir” açıklamasını yaptı.375 

● Süper Lig’de şampiyon olan Beşiktaş Spor Kulübü’nün taraftarları, şampiyonluk kutlamaları es-
nasında canlı yayında olan A Haber’i protesto ederek, “Yalancı A Haber doğru haber yap” sloganı attılar.376 

● Organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker, yayımladığı dördüncü videosunda377, Hürriyet ya-
zarı Abdulkadir Selvi’ye yönelik “Düşkün Abdulkadir...Anlatacağım onu da. Ya da öbür videoda. Birleşik 
Arap Emirlikleri’nin Türk düşmanı bir veliahtı varmış. Ben onla anlaşmışım. Türkiye’yi karıştırmak için. 
Hey gidi hey. Biz Türkiye'nin bir ağacına aşığız. Polisin askerin olmadığı yerde biz çıkarız. Vatan fedaileri. 
Devlet kötü değil, devletin içinde namussuzlar var. Niye rahatsız oluyorsunuz? Benle ilgili 5 milyar 3 milyar 
dolarla kaçtı deniliyor. Namuslu olacaksınız. Sana o yazıları kimlerin yazdırdığını biliyorum. Düşkün Ab-
dulkadir. Primci. Yazıklar olsun sana. Ankara'nın kulislerini en iyi öğrenen adam. Getirip eline veriyorlar, 
neyin kulisi? Kimi kandırıyorsun” ifadelerini kullandı.378 Peker, Bakan Soylu’yu hedef almayı sürdürdü.379 

17 Mayıs 2021 
● CHP’nin 24 Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı seçiminde adayı Muharrem İnce Genel Başkanlı-

ğında Memleket Partisi kuruldu. İçişleri Bakanlığı’na partinin kuruluşu için yapılan başvurunun aynı gün 
içerisinde kabul edildiği belirtildi. İlk genel seçimini gerçekleştiren parti, CHP eski Yalova Milletvekili 
Muharrem İnce’yi oy birliğiyle genel başkan olarak seçti.380 Partinin sloganı, “Mavi” olarak belirlendi.381 
Memleket Partisi Sözcüsü Gaye Usluer, “Mavi huzur demek, mavi kucaklamak demek. Mavi adalet demek, 
mavi birlikteyiz demek. Birlikte yürüyeceğiz demek, geleceği birlikte kazanacağız demek” açıklamasını 
yaptı.382 Partinin yönetim kurulu üyeleri ise “Muharrem İnce, Genel Başkan; Gaye Usluer, Genel Başkan 
Vekili ve Parti Sözcüsü; Hakkı Akalın, Genel Sekreter; Hüseyin Avni Akyol, Genel Başkan Yardımcısı; 
Özcan Özer, Genel Başkan Yardımcısı; Mehmet Ali Çelebi, Genel Başkan Yardımcısı ve Parlamento Söz-
cüsü” olarak belirlendi.”383 Memleket Partisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin faaliyetteki 110’uncu siyasi partisi 
oldu.384 

                                                
369 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/mescid-i-aksa-da-erdogan-sloganlari-yukseldi/2241339 
370 https://www.diken.com.tr/aa-tezahurat-gibi-sundu-mescid-i-aksada-erdogan-protestosu/ 
371 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/israilin-saldirilarinda-10-mayistan-bu-yana-41i-cocuk-23u-kadin-145-filistinli-hayatini-kaybetti/2242675 
372 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html 
373 https://www.haberturk.com/16-mayis-koronavirus-tablosu-aciklaniyor-corona-virusu-son-dakika-vaka-sayisi-dunku-15-mayis-tablosu-3073313 
374 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/chpli-bulbulden-soyluya-8-sedat-peker-sorusu-1836415 
375 https://www.aa.com.tr/tr/filistin-saldiri-altinda/cumhurbaskani-erdogan-uluslararasi-camia-israile-guclu-ve-caydirici-bir-ders-vermeli/2243393 
376 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/besiktasli-taraftarlardan-a-haber-ekranlarinda-a-haber-protestosu-1836564 
377 https://www.youtube.com/watch?v=H6MkwG47kK0 
378 https://www.evrensel.net/haber/433016/sedat-peker-5inci-videosunda-da-suleyman-soylu-ve-mehmet-agari-anlatti 
379 https://www.birgun.net/haber/sedat-peker-den-5-video-suleyman-soylu-ya-her-hafta-canini-bir-kere-yakacagim-dedi-mehmet-agar-iddialarini-surdurdu-344884 
380 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-muharrem-ince-parti-kurulus-dilekcesini-icisleri-bakanligina-verdi-memleket-partisi-kuruldu-41812715 
381 https://www.cnnturk.com/video/turkiye/son-dakika-memleket-partisi-kuruldu-muharrem-incenin-a-takimi-belli-oldu 
382 trthaber.com/haber/gundem/memleket-partisi-kuruldu-581395.html 
383 https://www.aa.com.tr/tr/politika/memleket-partisinin-kurulus-dilekcesi-icisleri-bakanligina-verildi/2244678 
384 https://www.amerikaninsesi.com/a/ince-liderligindeki-memleket-partisi-resmen-kuruldu/5893649.html 
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● Uluslararası Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans, İnterseks Birliği (ILGA) Avrupa Teşkilatı tarafın-
dan hazırlanan 2021 Gökkuşağı Endeksine göre, Türkiye LGBTİ+ bireylerin yasal durumunun en kötü ol-
duğu üç ülke arasında yer aldı. Listenin en altındaki ülke Azerbaycan olurken, Türkiye sondan ikinci ve 
Ermenistan sondan üçüncü oldu. Rapor, LGBTİ+ bireylerin ülkelerdeki eşitlik, aile, nefret suçları, nefret 
söylemleri, vücut bütünlüğü, cinsiyetin yasal olarak tanınması gibi yasal ve politik durumlarını inceliyor.385  

● CHP’nin hazırladığı Dünya Mutluluk Raporuna göre, Türkiye 2013’te 77’inci sırada bulunurken, 
2021’de 104’üncü sıraya geriledi. TÜİK’in Yaşam Memnuniyeti Araştırması’na göre de 2003-2020 arasın-
daki 17 yıl içerisinde mutsuz olduğunu belirten kişi sayısı ikiye katlandı. Açıklamasında, “Bangladeş ve 
Gine’de yaşayan insanlar ve aileler bile ülkemizin vatandaşlarından daha mutludur” denildi.386 

18 Mayıs 2021 
● AİHM, Türkiye’nin 2009 yılında İran-Türkiye sınırını at üstünde geçerken üzerlerine ateş açılınca 

yaralanan Bişar Ayhan ve hayatını kaybeden Murat Yılmaz’ın “yaşam hakkının ihlal edildiğine” ve “yeterli 
soruşturma yapılmadığına” hükmederek, Ayhan’a 65.000 Euro tazminat ve 1.000 Euro dava masrafı, Yıl-
maz’ın yakını olan dokuz kişiye de toplam 65.000 Euro tazminat ödenmesine karar verdi.387 

● CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca’nın hazırladığı 
“Tam Kapanma-Tam İhlal” rapora göre, Covid-19 virüs salgınına karşı uygulanan tam kapanma döneminde 
hak ve özgürlüklerin ihlal edildiği öne sürüldü. Raporda, en az 33 toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ihlali, 
26 ifade ve basın özgürlüğü ihlali, 21 yaşam hakkı ihlali ile 41 haber ve içeriğin erişime engellendiği belir-
tildi. Rapora göre en az 16 kadın cinayeti gerçekleşirken, 14 “şüpheli” kadın ölümü tespit edildiği kayde-
dildi. Kadın cinayetlerinin yüzde 44’ünün evde gerçekleştiği, 16 kadın cinayetinin sekizinin kocaları tara-
fından gerçekleştirildiği ve öldürülen kadınların yüzde 63’ünün 36-65 yaşları arasında olduğu belirtildi. 
Raporda, 17 günlük tam kapanma sürecinde alkollü ürünlere fiili yasak uygulandığı ve ürün yasağı kapsa-
mında hijyenik pedler dahil cinsel sağlık ürünlerinin satışına yasaklama getirildiği ifade edildi.388 

● CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in Halk TV’de, “Soylu’ya çok yakın bir gazeteci Peker ile 
görüşme gerçekleştirdi mi? ‘Yeni videolar yayınlama.389 Bakanımız seninle ilgili bir şeyler söyleyecek ama 
sinirlenme, kapatalım bu işi’ dedi mi” sözünün üzerine Hadi Özışık iddialara, “Soylu ile Peker arasında 
haber götürdüğüm yalandır. Böyle yapan şerefsizdir, haysiyetsizdir” yanıtını verdi.390 Bu yalanlama üzerine 
Sedat Peker, İnternethaber’in sahibi Hadi Özışık ile 12 Mayıs’ta gerçekleştiği anlaşılan on dakikalık görün-
tülü konuşma391 kaydını yayınladı.392 Peker, paylaştığı video393 için “İnternethaber sitesinin sahibi olan Hadi 
Özışık - Süleyman Özışık kardeşler en yakınları olan Süleyman Soylu ile benim aramda aracılık yaptıklarını 
yalanlamışlar, söyleyen şerefsizdir demişler. Ben kimseye hile yapmam ancak kendimi de rezil duruma 
düşürmem” 394 yazdı. Peker, Nisan’da Soylu aracılığıyla Türkiye’ye dönmeyi beklediğini yineledi.395 Gö-
rüntü itibariyle Hadi Özışık, üçüncü video ardından Peker’i aradı ve “Benim ismimi neden geçirdin? Benim 
ismimin orada geçmesi sıkıntı yaratır” diye sordu.396 Sonrasında Özışık, Soylu ile görüşmeye kardeşi Sü-
leyman Özışık’ın gittiğini söyledi.397 Peker, bu 1.29 dakikalık ikinci görüşmeyi de paylaştı.398 Peker, “An-
latımlarımda ismi geçen herkesi uyarıyorum. Beni yalanlamayın, herkesi rezil ederim. Adam gibi dik dura-
cağız. Yoksa yerle yeksan ederim!” dedi.399 

● Cumhurbaşkanı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, WhatsApp’ın gizlilik sözleşmesine 
ilişkin yeni gizlilik ilkeleri uyarınca getirilen değişiklikleri paylaştı. Koç, “Fotoğraf, video ve dosyaların 
sunuculardan silinmeme ihtimali, bazı durumlarda mesajların da sunucularda saklanma ihtimali, ödeme ve-
rilerine ilişkin belirsizlikler, telefona ve bağlantıya ilişkin veri toplama ihtimali, IP adresi, telefon numarası, 
                                                
385 https://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiye-g%C3%B6kku%C5%9Fa%C4%9F%C4%B1-endeksinde-sondan-ikinci/a-57554746 
386 https://www.sozcu.com.tr/2021/ekonomi/banglades-ve-gine-halki-bile-bizden-daha-mutlu-6434977/ 
387 https://halktv.com.tr/turkiye/turkiye-aihmde-bugun-bes-dava-kaybetti-on-binlerce-euro-tazminat-odeyecek-458454h 
388 https://www.milliyet.com.tr/siyaset/turkiye-genelgelerle-yonetiliyor-6507952 
389 https://www.gazeteduvar.com.tr/sedat-peker-hadi-ozisik-ile-gorusmesini-yayinladi-haber-1522710 
390 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/sedat-peker-bu-kez-hadi-ozisik-ile-gorusmesinin-videosunu-paylasti-1837361 
391 https://www.youtube.com/watch?v=b3MJuLAStho 
392 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/sedat-peker-4-videoyu-yayimlamadan-once-hadi-ozisika-izlettirmis-1837379 
393 https://twitter.com/sedat_peker/status/1394721863549526020 
394 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/dikkat-ceken-iddia-erdogan-ile-soylu-sedat-peker-hakkinda-gorustu-6438173/?utm_source=ilgili_haber&utm_me-
dium=free&utm_campaign=ilgilihaber 
395 https://t24.com.tr/video/sedat-peker-icisleri-bakani-soylu-ya-aracilik-yaptigini-yalanlayan-hadi-ozisik-la-gorusme-kayitlarini-yayinladi-rezil-ederim,38955 
396 https://www.birgun.net/haber/sedat-peker-in-ifsasindan-birkac-saat-once-hadi-ozisik-ispatla-yakani-birakmayacagim-345229 
397 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202105181044536212-sedat-peker-bakan-soylu-ile-arasinda-aracilik-yaptigi-iddialarini-reddeden-ozisik-ile-gorusme/ 
398 https://twitter.com/sedat_peker/status/1394724407508090890 
399 https://www.evrensel.net/haber/433226/sedat-peker-gazeteci-hadi-ozisik-ile-yaptigi-gorusmenin-kaydini-yayimladi 
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konum gibi verileri toplama, üçüncü taraflara kullanıcı verilerini paylaşma, paylaşılan kişisel verilerle profil 
analizi yapma ve ürün pazarlama, kişisel verileri kullanıcıların rızası dışında belirsiz süre saklama ihtimali” 
şeklindeki  yeni değişikliklerin uygulanacağını belirtti.400 

● İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener,401 “Bildiğiniz üzere, Mart ayında, İsrail’de seçimler ya-
pıldı ve oluşan tablo, İsrail’in en uzun süreli başbakanı Netanyahu’nun, yeni bir hükümet kurmasına imkan 
vermedi. Bu gelişmeler üzerine, bir anlamda Erdoğan’ın İsrail versiyonu olan, Netanyahu, siyasi rakiplerini 
baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için, gözünü kırpmadan, sivillerin ve çocukların hayatla-
rına kast etmekten geri durmadı” dedi.402 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun403 konuya iliş-
kin, “Cumhurbaşkanımızı eli kanlı bir katile benzetmek siyaset etmek değildir. Bu benzetmeyi yapanlar 
aynı ifadeleri Mescid-i Aksa önündeki Filistinlilerin yanında kullansınlar. Onlara en güzel cevabı yine Fi-
listinli kardeşlerimiz ve tüm gönül coğrafyamız verecektir. Yazık” dedi.404 

● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’in Cumhur 
İttifakı’nın üçüncü ortağı olduğunu söyleyerek, “Türkiye Cumhuriyeti’nde mafya bildiri yayınlıyor. ‘Hele 
Kılıçdaroğlu var ya onun da burnundan getireceğiz’ diye laflar ediyorlar. Sizin şahınız gelse benim sözümü 
kesemez” dedi. Kılıçdaroğlu, “Bir gerçek ortaya çıktı. Cumhur İttifakı’nın üçüncü ortağı; AK Parti, Milli-
yetçi Hareket Partisi ve yeraltı dünyasının çeteleri. Üç ortaklı bir ittifak! Cumhur İttifakı ve mafya iç içe 
geçmiş. İçişleri Bakanlığı tamamen kirlenmiş. Açıklamalar mafyadan geliyor olsa da duymazlıktan geleme-
yiz” diye konuştu.405 

● MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Cumhur İttifakı’nın 3. ortağının mafya olduğunu söyleyen 
CHP Genel Başkanı, bize kalırsa önce kendine bakmalı. Terör örgütü ile ittifak kuran partinin mafyadan 
dertlenmesi yüzsüzlüktür. Biz mafyayı tanımayız, mafyayı takmayız, mafyadan da anlamayız” 406 dedi.407  

19 Mayıs 2021 
● Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği’nin Türkiye ile tam üyelik müzakerelerini askıya alın-

masına yönelik çağrıda bulunulan raporu 480 “evet”, 64 “hayır”, 150 “çekimser” oy ile kabul etti. Dışişleri 
Bakanlığı, konuya ilişkin, “Türkiye-AB ilişkilerini yeniden canlandırmaya yönelik çaba harcanan bir dö-
nemde, (AP’nin) nesnellikten uzak tavsiye kararının kabul edilmesi mümkün değildir” açıklamasında bu-
lundu. AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor tarafından hazırlanan “AB-Türkiye 2019-2020 Türkiye 
Rapor ’da, Türkiye’ye temel haklar, demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları konularında eleştiriler 
yöneltildi. Raporda, AB-Türkiye ilişkilerinin tarihi olarak en düşük seviyesinde olduğu tespiti yapıldı. Ka-
bul edilen bir değişiklik önergesiyle Türkiye’nin 1915 olaylarını “soykırım” olarak kabul etmesi çağrısında 
bulunuldu ve bunun Türk ve Ermeni halkları arasındaki barışa katkı sağlayacağı ifade edildi.408  Türkiye 
Dışişleri Bakanlığı ise, “Türkiye-AB ilişkilerini yeniden canlandırmaya yönelik çaba harcanan bir dönemde, 
AP’nin nesnellikten uzak tavsiye kararının kabul edilmesi mümkün değildir” açıklamasını yaptı. Açıkla-
mada ayrıca AB üyeliğinin, Türkiye için stratejik bir hedef olduğu ve bu hedef doğrultusunda çalışmaların 
süreceği vurgulandı.409 

● İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İnternethaber’in sahibi Hadi Özışık ve Süleyman Özışık hak-
kında “hakaret”, “iftira” ve “örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve 
isteyerek yardım etmek” gerekçeleriyle suç duyurusunda bulundu.410 Soylu, Hadi Özışık’ın Sedat Peker ile 
arasında arabuluculuk yaptığı iddialarını reddetti ve Özışık ile yakın zamanda görüşmediğini belirtti. Soylu, 
“Yakından tanıdığımız arkadaşlar ismimizi kullanarak bir mafya lideri ile bana tuzak ve tezgah kurdular. 
PKK ile terör örgütleri ve çeteler ile bu kadar mücadele veriyoruz, keşke başıma başka bir şey gelseydi de 
bugünleri görmeseydim” açıklamasını yaptı.411 Özışık, Soylu’dan özür dileyerek, “Soylu ile yıllardır süre-
gelen bir hukukum var. Peker’i de tanırım. Yayınladığı videoların maksadını aşmaya başladığını 
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407 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/mhp-lideri-bahceliden-aciklamalar-6437024/ 
408 https://halktv.com.tr/turkiye/ap-turkiye-raporunu-kabul-etti-458593h 
409 https://tr.euronews.com/2021/05/19/avrupa-parlamentosu-ab-nin-turkiye-ile-tam-uyelik-muzakerelerini-ask-ya-almas-n-istedi?fromBreakingNews=1 
410 https://www.aa.com.tr/tr/politika/icisleri-bakani-soylu-gazeteciler-hadi-ve-suleyman-ozisik-hakkinda-suc-duyurusunda-bulundu/2247011 
411 https://www.superhaber.tv/suleyman-soylu-superhabere-konustu-yarin-hadi-ve-suleyman-ozisik-hakkinda-suc-duyurusunda-bulunacagim-haber-339326 
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düşündüğümden dolayı kendisiyle birkaç görüşme yaparak, sakinleştirmeyi ve Türkiye’nin gündemini meş-
gul eden tatsız durumu nihayete erdirmesini sağlamaya çalıştım. Bu görüşmelerden Soylu’nun haberi ve 
bilgisi yoktu-olamazdı da. İyi niyetle aldığım inisiyatifin olumsuz sonuçlarının sorumluluğu da şahsıma 
aittir” dedi.412 

● İçişleri Bakanı Soylu, TRT Haber’de katıldığı canlı yayında413 Sedat Peker’in iddialarını yalanla-
yarak, evine yapılan operasyon emrini bizzat verdiğini söyledi. Soylu, “Koruma benden 1,5 yıl önce veril-
miş. Benim zamanımda alınmıştır. Eve yapılan operasyonda onlarca kadın polis vardı. Bir kurguyla karşı 
karşıyayız. Karısının iç çamaşırına sığınan acizler. Birinci ve ikinci videoyu izledim, hedef Türkiye” dedi.414 
Soylu, “Organize suç örgütleri, gayrinizami harbin en önemli aparatlarından bir tanesidir” notuyla yayını 
paylaştı.415 Peker, Soylu’ya yarınki videoyu önceden çektiği için sonraki videosuyla yanıt vereceğini açık-
ladı.416 Soylu, Peker’in ayda 10 bin dolar gönderdiği bir siyasetçi olduğunu söyledi.417 CHP Grup Başkanı 
Özgür Özel, “Soylu, açığa çıkan kirli ilişkilerini kamuoyunu trolleyerek kapatmaya çalışıyor. Sedat Pe-
ker'den ayda 10 bin dolar alan siyasetçiyi Soylu derhal açıklamalıdır! Bu kişi halen vekilse dokunulmazlı-
ğını hemen kaldıralım! AKP üyesi ise daha fazla merakta kalmayalım”418 dedi.419 

20 Mayıs 2021 
● Organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’in, 18 Mayıs’ta Twitter’da gazeteci Hadi Özışık’la 

ilgili ses kaydını yayınlamasının ardından tepki çeken İnternethaber kurucusu Özışık’ın tv100’de ekranlara 
gelen “Sağlı Sollu” programdaki görevine son verildiği iddia edildi. Özışık ise, programdan kendi isteği ile 
ayrıldığını belirterek “Hakkımda soruşturma başlatıldı. Kanalı arayıp soruşturmam sonuçlanana kadar prog-
rama ara vermek istediğimi söyledim” dedi.420 tv100 ise, “Sağlı Sollu” programında bu hafta Özışık ye-
rine Yeni Akit Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı’nın konuk olacağını duyurdu.421 Ayrıca Hadi Özışık, “Beni 
Sedat Peker aradı ben değil, görüşmenin kaydedildiğimi bilmiyordum. Benim oradaki hatam mesafeyi ko-
ruyamamak. Videoyu izleyince bunu fark ettim, kendimle yüzleştim” açıklaması yaptı.422 

● Sedat Peker, yayımladığı altıncı videosunda423, bir AKP’li vekil ricasıyla Hürriyet’e Eylül 2015’te 
saldırı organize ettiğini424 ve böylece gazeteyi satması için Doğan Medya Grubu’na baskı süreci başlatıldı-
ğını öne sürdü.425 Peker, “Hürriyet gazetesi… Sizin gazetenizi ben bastırdım. Suç ikrarı yapıyorum. Bastırt-
madan önce gelen milletvekilinin telefon sinyallerine bakabilirsiniz. Milletvekili, ‘Bizim gençlik kolların-
dan birtakım arkadaşlar gidecekler. Onlar profesyonel değil. Sen böyle artık… Ben gönderdim…’ Lan ne 
oldu maaşı kadar namusu olanlar. Savcılar işte ikrar, delil. Ben yaptım. Milletvekili söyledi… Aydın Doğan 
yaşlı adam. Bir taraftan ölüm korkusu sardı. Ben ölürüm çocuklarıma dert kalmasın. Bir taraftan devam 
eden mahkemeyle…” dedi.426 Peker, sonrasında Doğan’ın medya grubunu Ziraat Bankası’nın kredi deste-
ğiyle satın alan Yıldırım Demirören için “Senin oturduğun koltukta benim emeğim var. Namussuzsunuz 
ulan. Demirören, seni adım adım takip edeceğim. Ancak ona da bir isim vereceğim, çünkü o isme layık 
değil. Adana bölgesinde pamuğa Çukurova'da ‘pambık’ derler. Bundan sonra bu arkadaşı ‘Pambıkören’ 
diye yoklamalarda sayacağım” diye konuştu.427 İçişleri Bakanı Soylu’nun Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Ka-
lın’ı takip ettirdiğini öne sürdü.428 Bu arada AKP İstanbul Milletvekili Abdurrahim Boynukalın, “Meşhur 
video serisinin bugünkü bölümü 28-32. dakikaları arası 2015 Hürriyet eylemi meselesi özetlenmiş. Açıkçası 
çok rahatladım. Yıllardır üzerimize yapışan cam, kamera, turnike kırma gibi kriminal meselelerin bizimle 
alakası olmadığı açıkça ifade edilmiş. Biz gençlik kolları olarak Hürriyet önünde basın açıklaması kararı 

                                                
412 https://www.haberturk.com/sedat-peker-gorusmesine-hadi-ozisik-tan-aciklama-3076475 
413 https://www.youtube.com/watch?v=fqb5PFM2rHA 
414 https://www.trthaber.com/haber/guncel/icisleri-bakani-soyludan-suc-orgutu-lideri-sedat-pekerin-iddialarina-sert-yanit-581988.html 
415 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/suleyman-soyludan-sedat-pekere-videolu-jet-yanit-1837742 
416 https://twitter.com/sedat_peker/status/1395133858174091271 
417 https://t24.com.tr/haber/icisleri-bakani-suleyman-soylu-sedat-pekerin-iddialari-sonrasi-canli-yayinda-operasyon-goruntulerini-paylasti,953387 
418 https://twitter.com/eczozgurozel/status/1395286664415698948 
419 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ozgur-ozelden-soyluya-10-bin-dolar-alan-siyasetci-tepkisi-kapatmaya-calisiyor-1837730 
420 https://www.indyturk.com/node/361876/haber/tv100-ve-habert%C3%BCrkteki-programlardan-
%C3%A7%C4%B1kart%C4%B1ld%C4%B1%C4%9F%C4%B1-iddia-edilen-hadi-%C3%B6z%C4%B1%C5%9F%C4%B1k 
421 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/gorevine-son-verilen-hadi-ozisikin-yerine-gelecek-isim-belli-oldu-1837737 
422 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/hadi-ozisiktan-yeni-sedat-peker-aciklamasi-bir-gazeteci-olarak-sohbet-ettim-1837906 
423 https://www.youtube.com/watch?v=LELh7_8SMlY&t=2s 
424 https://www.dw.com/tr/mafyayla-karanlık-ilişkiler-medyaya-nasıl-yansıdı/a-57601201 
425 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-57185878 
426 https://www.birgun.net/haber/sedat-peker-den-6-nci-videoda-itiraf-akp-li-vekil-istedi-hurriyet-i-bastirdim-345313 
427 https://t24.com.tr/video/sedat-peker-6-videosunu-paylasti-yasanan-catismanin-kirilma-noktalarini-anlatti-tayyip-erdogan-sonrasina-kimin-planlari-varsa-bizi-
mahvedecekler-dedim,38983 
428 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/sedat-peker-6-video-suleyman-soylu-ibrahim-kalini-takip-ettiriyor-1837725 
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aldığımızda kendisinin 'ismini veremeyeceği bir vekil tarafından arandığını' ve 'bizim çocuklar bu eylemleri 
beceremez, profesyonel değiller, sen bir işin içine gir' dendiğini söylemiş. Böyle bir kerameti kendinden 
menkul, kendisini tek talimatla harekete geçirebilecek bir vekil var mı emin değilim. Varsa umarım ismini 
verir; böylece parti kurumsalımıza ve benim imajıma yıllarca zarar veren 'basma' hadisesinin kim tarafından 
yapıldığı öğrenilmiş olur” Paylaşımları yaptı.429 Ancak Boynukalın, daha sonra bunları sildi.430 

● Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM grup toplantısındaki ifadeleri nedeniyle İyi Parti Genel Başkanı 
Meral Akşener hakkında “kişilik haklarını ihlal edici mahiyette ve şahsiyet haklarına saldırı kastıyla haka-
rette bulunulduğu” iddiasıyla 250.000 liralık manevi tazminat davası açtı. Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Ay-
dın’un sunduğu dava dilekçesinde, Erdoğan’ın İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’ya hakaret kastıyla 
benzetildiğini, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve medeni kanunla ilgili hükümleri, AHİM, Yargıtay ve 
Anayasa Mahkemesi kararları çerçevesinde Akşener’in ifade özgürlüğü sınırlarını ihlal ettiği savunuldu.431 

● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 856 yeni hasta tespit edildiğini432 ve 9.385 yeni vaka ile birlikte top-
lam vaka sayısını 5.160.423 ile son 24 saatte 207 can kaybıyla toplam can kaybını 45.626 olarak açıkladı.433 

● İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener434, Rize’nin İkizdere ilçesinde esnaf ziyareti sırasında, bir 
grup tarafından sözlü ve fiziki saldırı girişimiyle karşılaştı.435 Akşener, “Ne İkizdere’de ne Çayeli’nde her-
hangi bir davranışla karşılaştık. İki ilçedeki bütün vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Onlar da çok 
üzüldüler bu görüntüden. Ne Çayeli’ne ne İkizdere’ye yakıştı. Biz partimizi, kendimizi övmek, propaganda 
yapmak için gitmemiştik. İkizdere'deki o taş ocağına karşı hakkını korumaya, sesini duyurmaya çalışan 
köylülerin durumunu görmek üzere gitmiştik. Sizlerin aracılığıyla kamuoyunda o sesi tekrar tekrar duyur-
mak amacıyla gitmiştik. Bütün bunların sonuçları olarak o çirkinlik, bu yapmaya çalıştığımız hak aramanın 
yanında durma eylemimizi örtemedi, örtemeyecek. Çirkinlik sahibini çirkinleştirir.” dedi.436 

● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Lideri Akşener’in Rize İkizdere ziyareti sıra-
sında uğradığı provakasyona ilişkin,437 “Meral Hanım’a Rize’de yapılan saldırı kim bilir ileride hangi vide-
onun konusu olacak. Bu ülkenin dip köşe temizliğe ihtiyacı var. Seçimden korkma Erdoğan” dedi.438 

● Yargıtay 16. Ceza Dairesi, kapatılan Zaman’ın eski köşe yazarı Ahmet Turan Alkan hakkındaki 
“örgüt üyeliği” suçlamasıyla verilen kararı bozdu. 439 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazını değer-
lendiren Daire, delillerin yanlış değerlendirilmesi sonucunda suç vasfında yanılgıya düşüldüğü gerekçesiyle, 
Alkan hakkında “örgüt üyeliği” suçundan verilen hükmün bozulmasına karar verdi. Alkan’ın eylemlerinin 
“örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmaksızın yardım” suçunu oluşturduğuna karar vererek bozan Daire, 
dosyayı yeniden yargılama için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.440 

● Kadınlarla Dayanışma Vakfı’nın (KADAV) “Mart-Nisan aylarını kapsayan Kadına Yönelik Şid-
det Raporu”nda441  Cumhurbaşkanlığı kararıyla İstanbul Sözleşmesi’nden çekinilmesi sonrası sahada hak 
ihlallerinde büyük ölçüde artış olduğu belirtildi.442 

21 Mayıs 2021 
● TGC Yönetim Kurulu, organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker ile İçişleri Bakanı Soylu ara-

sında arabuluculuk girişimi nedeniyle gazeteci Hadi Özışık’ın oy birliğiyle üyelikten çıkarılmasına karar 
verdi. TGC açıklamasında, “Üyemiz Özışık’ın Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Tüzüğü’nde belirtilen kuruluş 
amacıyla ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nde belirtilen ilkelerle, bu bildirgede yer 
alan gazetecinin doğru davranış kuralları, hak ve sorumluluklarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışlar 
içinde olduğu tespit edilmiştir” denildi.443 

                                                
429 https://odatv4.com/akpli-boynukalin-sedat-pekeri-dogruladi-20052159.html 
430 https://www.evrensel.net/haber/433330/sedat-pekerin-hurriyet-saldirisiyla-ilgili-boynukalindan-aciklama-cok-rahatladim 
431 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/cumhurbaskani-erdogan-aksener-hakkinda-250-bin-liralik-manevi-tazminat-davasi-acti/2248256 
432 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html 
433 https://www.haberturk.com/20-mayis-koronavirus-tablosu-aciklaniyor-son-dakika-koronavirus-vaka-sayisi-bugunku-korona-tablosu-3077602 
434 https://www.indyturk.com/node/362196/siyaset/meral-ak%C5%9Fenere-rize-ziyaretinde-sald%C4%B1r%C4%B1 
435 https://www.haberturk.com/aksener-e-tepki-son-dakika-iyi-parti-lideri-aksener-in-ikizdere-ziyaretine-gerginlik-3078005 
436 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202105201044553941-iyi-parti-genel-baskani-meral-aksener-rizedeki-protestoyu-degerlendirdi/ 
437 https://twitter.com/kilicdarogluk/status/1395349426537963522 
438 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/kilicdaroglundan-aksenere-destek-6441441/ 
439 https://expressioninterrupted.com/tr/yargitay-ahmet-turan-alkan-hakkindaki-onama-kararini-bozdu/ 
440 https://kronos34.news/tr/yargitay-ahmet-turan-alkan-hakkindaki-onama-kararini-bozdu-suc-vasfinda-yanilgiya-dusuldu/ 
441 https://t24.com.tr/haber/istanbul-sozlesmesinin-iptal-karariyla-hak-ihlalleri-artti,953577 
442 https://drive.google.com/file/d/1jvXq5ce9itZ3dIFsCmVxYUOeLzOijZ7t/view 
443 https://halktv.com.tr/gundem/turkiye-gazeteciler-cemiyetinden-hadi-ozisik-karari-458820h 
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● Anadolu Ajansı muhabiri Musab Turan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve 
Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’in İçişleri Bakanı Süley-
man Soylu’ya yönelik iddialarına ilişkin soru yöneltti. Turan, “Efendim son günlerde gündemi meşgul eden 
konular var. Burada narko-bürokrasi ile ilgili iddialar ülkemizi uluslararası arenada zora soktu mu? Hükü-
metin buna ilişkin bir planı var mı? 19 yıllık bir toplum hareketi olarak başlayan milletin teveccühünü ka-
zanan AK Parti ismi şaibelerle anılan Süleyman Soylu’dan daha mı küçük? Buna ilişkin çarşıda, pazarda, 
metrobüste çocuklar herkes bunu konuşuyor ama sayın bakanlarımız buna ilişkin tek kelime etmiyor. Üç 
buçuk yaşında oğlumun yüzüne bakarken maskeli balodan dolayı ben utanıyorum. Sizin çocuklarınız yok 
mu” dedi.444 Varank, “Bence sen şu anda bir maskeli balo yapıyorsun. Üç buçuk yaşındaki bir çocuğun bu 
kadar siyasi konularla ilişkili olabileceğine ben inanmıyorum. Sen şov yapmak istemişsin ben sana cevabını 
vereyim.  AK Parti iktidarının en önemli özelliği Türkiye’de her türlü illegal yapıyla, her türlü çeteyle mü-
cadele ederek 19 yılda iktidarını sağlamlaştırmasıdır. Bizim illegaliteyle, herhangi bir kanunsuz yapıyla bir 
ilişkimiz olması mümkün değil” derken Pakdemirli ise soruyu yanıtlamayı geçiştirdi.445 

● Organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker, AA muhabiri Musab Turan’ın soru sorduğu videoyu 
Youtube hesabında, “Doğruların gözle görülmeyen orduları vardır ve onlar tam zamanında yetişir” başlı-
ğıyla yayımladı.446 Peker’in, “Reis Sedat Peker” adlı kanalı ise  YouTube tarafından tanınmış kişiye ait onayı 
aldı. Türkiye’de son dönemin siyaset, derin devlet, mafya ilişkisine dair iddialarını içeren videoların izlenme 
sayısı 25 milyonun üzerine çıktı.447  

 
22 Mayıs 2021 
● Avukat İsmail Sami Çakmak, İçişleri Bakanı Soylu ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş 

hakkında toplumsal olaylarda görüntü alınmasını engelleyen genelgeye ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsav-
cılığı’na suç duyurusunda bulundu.448 Çakmak, genelgenin “Anayasa’nın kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı, 
özel hayatın gizliliği, düşünce ve kanaat hürriyetine ilişkin” maddelerine aykırı olduğunu söyledi.449 Ayrıca, 
Soylu’nun genelgenin Anayasa’ya uygun olduğu yönündeki sözleriyle “suça iştirak ettiğini” belirtti.450 

● Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun haklarında suç duyuru-
sunda bulunması üzerine başlattığı soruşturmada, gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık’a ait internetha-
ber.com ofisinde polis araması gerçekleştirildi. Bazı medya kuruluşlarında, operasyon kapsamında Özışık 
kardeşlerinin evlerinin de arandığı iddia edildi. Aramada her ikisine ait telefonlar ile dijital materyale el 
konulduğu belirtildi.451 İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün bilgi notunda, “Ankara Cumhuriyet Başsavcı-
lığı’nın 21 Mayıs 2021 tarihli talimatına istinaden şüpheliler Hadi Özışık ve Süleyman Özışık’ın sahibi 
olduğu Ataşehir adresli ‘İnternethaber’ isimli iş yerinde arama yapılmış; arama sonucunda şüpheli şahısla-
rın kullanımında olan telefonlara ve dijital materyale el konulmuş olup iş yeri aramasında başkaca suç ve 
suç unsuruna rastlanmamıştır” denildi.  Özışık kardeşlerin sahibi olduğu internethaber.com’daki kaynaklar 
ise polis baskını yapılmadığını söyledi. Kaynaklar, “Özışık kardeşlerin daveti üzerine polis, internetha-
ber.com sitesinin bürosuna geldi, iki cep telefonu ve iki bilgisayar alındı” denildi.452 

● Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı453 Derya Yanık, TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması 
Komisyonu’nda yaptığı sunumda454, salgın döneminde kadına şiddet olaylarındaki artışın “tolere edilebilir 
(hoş görülebilir, tahammül edilebilir)” düzeyde olduğunu söyledi.455 

 23 Mayıs 2021 

                                                
444 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/aa-muhabirinden-iki-bakani-sok-eden-soru-6443606/ 
445 https://www.diken.com.tr/aa-muhabiri-bakanlara-soyluyu-sordu-kimse-kulaklarina-inanamadi/ 
446 https://www.youtube.com/watch?v=u8t_jMP9E4c 
447 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202105211044559828-youtubedan-sedat-peker-karari/ 
448 https://www.birgun.net/haber/bakan-soylu-ve-emniyet-genel-muduru-aktas-hakkinda-suc-duyurusu-345606 
449 https://halktv.com.tr/gundem/erdal-erenin-avukatindan-suleyman-soylu-hakkinda-suc-duyurusu-458880h 
450 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/suleyman-soylu-hakkinda-suc-duyurusu-1838288 
451 https://www.dw.com/tr/%C3%B6z%C4%B1%C5%9F%C4%B1k-karde%C5%9Flerin-ofisine-polis-bask%C4%B1n%C4%B1/a-57630173 
452 https://halktv.com.tr/gundem/ozisik-kardeslerin-is-yerleri-arandi-internethaber-baskin-yok-davet-var-458900h 
453 https://www.aile.gov.tr/haberler/bakanimiz-sayin-yanik-tbmm-kadina-yonelik-siddetin-sebeplerinin-belirlenmesi-arastirma-komisyonunda-konustu/ 
454 https://meclishaber.tbmm.gov.tr/develop/owa/haber_portal.aciklama?p1=151314 
455 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/bakan-derya-yaniktan-kadina-yonelik-siddete-skandal-yanit-hosgorulebilir-1838344 
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● Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, yayımladığı yedinci videoda456, Venezuela’nın yeni uyuş-
turucu güzergahı457 olduğunu belirterek, eski Başbakan ve AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın oğlu 
Erkam Yıldırım için “Binali Yıldırım’ın oğlu kirli para trafiği için Venezuela’ya gitti” iddiasını ortaya attı. 
Peker, 24 Ocak 1993’te Ankara’da evinin önünde bombalı saldırıyla öldürülen gazeteci Uğur Mumcu ve 6 
Temmuz 1996 Lefkoşa’da öldürülen gazeteci Kutlu Adalı cinayetlerine ilişkin olarak da eski İçişleri Bakanı 
Mehmet Ağar ve eski MİT’çi Korkut Eken’i işaret etti. Peker, Korkut Eken’in Kutlu Adalı’nın öldürülme-
sini istediğini de öne sürdü. Peker, “Ben kendi öz kardeşimi vereceğim sana, Atilla Peker’i, Çok iyidir, 
uzmandır’ dedim. THY uçak biletlerini, hard disklerini atmıyor. Biletlerden bakabilirler, Korkut Eken, 
Atilla bu cinayetten ne kadar önce (Kıbrıs’a) gittiler. Allah o insanın kanını bize nasip etmedi. Aradan zaman 
geçti, döndüler 3-4 gün sonra. Korkut abi ile konuştuk, ‘Tekrardan gideceğiz’ dedi. Sonra orada başka bir 
bunlara bağlı ekip öldürmüş. Karşılaştık Korkut abi ile, “Halloldu” dedi. Atilla Peker, kanser ameliyatı oldu, 
evde yatıyor. Namuslu adamdır. Benim biraderim korkmaz, doğruyu anlatır. Ben öldürsek öldürdük derdim, 
çünkü zaman aşımına girdi. Bir şeyden korktuğum için değil”458 diye konuştu.459 Peker, gazeteciler Mumcu 
ve Adalı yanı sıra Kürt iş insanları Savaş Buldan, Behçet Cantürk, Hüseyin Baybaşin, Hacı Karay, Fevzi 
Aslan ve yeğeni Şahin Aslan öldürülmeleride Mehmet Ağar’ı sorumlu tuttu.460 Peker, AA muhabiri Musab 
Turan’ın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye 
sorularıyla ilgili “Muhabirin abisi FETÖ’cüymüş dediler. Bilmiyor muydun abisinin FETÖ’cü olduğunu?” 
ifadesini kullandı.461 Bu arada Peker’in videoları dünyanın en popüler film ve dizi veri tabanını bünyesinde 
puanlama ve listeleme özelliğine sahip Internet Movie Database'e (IMDb) alındı.462 

● AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, oğlu Erkam Yıldırım’ın Venezuela ziyaretiyle uyuştu-
rucu ticareti yaptığına ilişkin iddialara karşı , “Oğlum Venezuela’ya gitmiştir. Orada bahsedildiği gibi 
Ocak’ta, Şubat’ta değil geçen sene Aralık ayında gitmiştir. Covid-19 ile mücadele amacıyla orada ihtiyaç 
sahiplerinin tespiti, maske gibi birtakım malzemeler götürüp dağıtmıştır. Ziyaret amacı da bundan ibarettir” 
yanıtını verdi.463  

● Organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’in kardeşi Atilla Peker464 ve yanındaki Yunus Olcay, 
Muğla’da gözaltına alındı.465  

● Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin JİTEM 
davasında arasında eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın da bulunduğu sanıklar hakkındaki beraat kararını 
bozduğunu avukatlara tebliğ etti.466 Mahkeme’nin, kararı 5 Nisan’da aldığı açıklandı. Kararda, “Olaylarda 
ele geçen kovan ve mermi çekirdeklerinin menşei, kullanımlarına ilişkin aidiyetleri, bunların ve diğer maddi 
olguların birbirleri ile ilişkisi, itham edilen failler, hedef alınan maktuller, organizasyon, oluş ve netice iti-
bariyle olaylar arasında bir irtibat bulunup bulunmadığının değerlendirilmemesi, sadece sanık Ayhan Çar-
kın’ın beyanları arasında var olduğu bildirilen bir kısım farklılıklara işaret edilmek; ancak maddi olaylarla 
uyuşan bildirimlerinin ise irdelenmemek suretiyle, yetersiz gerekçe ile hüküm kurulması, Sanıklar hakkında 
beraat kararları verildiği sırada uygulama maddesinin gösterilmemesi suretiyle CMK’nun 232/6. maddesine 
aykırı davranılması…” ifadeleri kullanıldı. Dosya kapsamında sanıklar Mehmet Ağar, İbrahim Şahin, Kor-
kut Eken, Ayhan Çarkın, Ayhan Akça, Ziya Bandırmalıoğlu, Ercan Ersoy, Ahmet Demirel, Ayhan Özkan, 
Seyfettin Lap, Enver Ulu, Uğur Şahin, Alper Tekdemir, Yusuf Yüksel, Abbas Semih Sueri, Lokman Kü-
lünk, Nurettin Güven, Mahmut Yıldırım ve Muhsin Korman, “cürüm işlemek için oluşturulan silahlı teşek-
külün faaliyeti kapsamında insan öldürmek” suçundan yargılanıyordu.467 

● Rize Kalkandere Cumhuriyet Başsavcılığı, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Rize ziyareti 
sırasında468 esnaf ile korumalar arasında yaşanan arbede gerekçesiyle İyi Parti Erzurum Yakutiye İlçe 

                                                
456 https://www.youtube.com/watch?v=7ivcvcWmOPI 
457 https://twitter.com/sedat_peker/status/1396480720009408512 
458 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/muglada-sedat-pekerin-kardesi-gozaltina-alindi-41816692 
459 https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-57219829 
460 https://www.dw.com/tr/izmir-ve-diyarbak%C4%B1r-barolar%C4%B1ndan-pekerin-iddialar%C4%B1na-ili%C5%9Fkin-su%C3%A7-duyurusu/a-57640732 
461 https://www.birgun.net/haber/sedat-peker-den-7-video-ugur-mumcu-ve-kutlu-adali-cinayetleri-yeni-kokain-rotasi-soylu-agar-ve-binali-yildirim-in-ogluna-dair-
iddialar-345647 
462 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202105231044567270-sedat-pekerin-videolari-imdbde-listelenmeye-basladi/ 
463 https://www.haberturk.com/son-dakika-ak-parti-genel-baskanvekili-binali-yildirim-dan-sedat-peker-aciklamasi-3081419 
464 https://www.dw.com/tr/sedat-pekerin-kardeşi-gözaltına-alındı/a-57636055 
465 https://www.milliyet.com.tr/gundem/son-dakika-sedat-pekerin-kardesi-muglada-gozaltina-alindi-6512471 
466 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-57219588 
467 https://www.evrensel.net/haber/433557/ankara-jitem-davasinda-tarihi-karar-mehmet-agar-hakkindaki-beraat-karari-bozuldu 
468 https://www.evrensel.net/haber/433567/aksenerin-ikizdere-ziyaretine-dair-iyi-partili-2-kisi-hakkinda-sorusturma-baslatildi 
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Başkanı Fatih Güney ve İyi Parti Erzurum İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yakup Yangel hakkında soruşturma 
başlattı.469 

● AA’nın işine son verdiği muhabir Musab Turan, DW Türkçe’ye verdiği demeçte, “Kimseden emir 
almadım, gazeteci olarak mesleğimin namusunu kurtarmak adına ‘Bu artık sorulmalı’ dedim ve sordum. 
Pişman değilim” açıklaması yaptı. Turan, devamla, “Haber ajanslarının genel müdürlerine bakanların 
edeceği bir telefonla bu soruların ve verilen cevapların ana akım medyada yer bulamayacağını bildi-
ğimden kendi Instagram hesabımda yayınlamak üzere yanıtı telefonumla video çektim ve herkesin me-
rak ettiği soruların cevaplarını duymalarını sağladım. Peker diye bir adam çıkmış bir sürü iddia ortaya 
atıyor ve inandırıcı şekilde şeyler söylüyor, deliller veriyor. Buna ilişkin bir beklenti ver kamuoyunda. 
İnsanlar sorulara cevap duymak istiyor ama devlet diye bir şey ortada yok. Kimse devlet nezdinden 
olaya ilişkin bir şey söylemiyor. Dolayısıyla ben de devleti karşımda görünce ‘Ben bunu sormalıyım’ 
dedim. Ben mesleğimin gereğini yaptım. Gazetecinin görevi soru sormaktır” dedi.470 

24 Mayıs 2021 
● İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk TV yayınında, organize suç örgütü hükümlüsü Sedat 

Peker’in iddialarıyla ilgili “Hepsi saçmalık, sapkınlık var. Bir vesayet ortaya koymaya çalışıyor ve sessizlik 
hakım. İpe sapa gelmez olarak görmedim ama sözcülük yapıyor” dedi. Soylu, Peker’e koruma polisi veril-
mesi gerekçesi için “DHKP-C’nin uydurma tehdidi” olduğunu ve organize suç örgütüne operasyon yapıla-
cağı için koruma polisi ekibini geri çekmediğini söyledi. Soylu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftan-
cığlu’yla ilgili “Kaftancıoğlu’nun korumalarını aldık tehdit etti. Tehdit olmayan birisine koruma vermemiz 
gerekir mi? Korumasını aldım 15 gün sonra DHKP-C tehdit etti” iddiasında bulundu. Peker’in “dönüş bile-
timdi” iddiasına ise, “Bir genç kıza tecavüz eden adamın önünü nasıl açabilirim” yanıtını verdi. Soylu, Pe-
ker’in Kutlu Adalı cinayetine dair söylediklerinin araştırılacağını belirtti. Soylu, 2017’de oğlu Engin Levent 
Soylu’nun arabasında arama yapıldığı iddiasına ilişkin “Oğlumun arabası durdurulmadı. Benden önceki 
İçişleri Bakanı’nın oğlunun evinden para sayma makinesi çıktı” tepkisini gösterdi.471 Soylu, Mehmet 
Ağar’ın Bodrum’da Yalıkavak Marina Yönetim Kurulu Başkanlığı için “Ben olsam 48 saat içinde bırakı-
rım” yanıtını verdi.472 Soylu, istifa etmeyi düşünüyor musunuz sorusuna, “Hiç düşünmedim. Ben Türkiye’de 
en çok istifası istenen adamlardan biriyim” dedi. AKP tarafından yalnız bırakıldığına ilişkin soruyu ise, 
“Kesinlikle yalnız değilim, hiçbir şekilde. Yalnız olup olmadığımı görürsünüz” olarak yanıtladı.473 Soylu, 
“Açık ve Net” programında Kübra Par moderatörlüğünde, gazeteci Merdan Yanardağ, İsmail Saymaz, 
Veysi Ateş ve Mehmet Akif Ersoy’un sorularını yanıtladı.474 Ancak Soylu’ya başlagıçta uzunca süre soru 
sorulmaması ve sorulara yanıt alınamaması eleştirildi.475 

● Diyarbakır Barosu, organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’in sosyal medya platformlarında 
paylaştığı videolarındaki iddialarda adı geçenler hakkında ve 1990’lı yıllarda başta Diyarbakır olmak üzere 
Türkiye’nin çeşitli kentlerinde yaşanan cinayetlere ilişkin etkin soruşturma yürütülmesi talebiyle suç duyu-
rusunda bulundu. Türk Ceza Kanunu’ndaki uluslararası bir suç olan insanlığa karşı suçlarda zaman aşımının 
işlemeyeceğini belirten açık hükme dikkat çekildi.476 İzmir Barosu da, “2 Mayıs 2021 - 23 Mayıs 2021 
tarihleri arasında Peker isimli şahsın YouTube hesabında yayınlanan yedi ayrı videoda belirttiği hususlarla 
ilgili olarak; Peker, Süleyman Soylu, Mehmet Ağar, Tolga Ağar, Erkan Yıldırım ve videolar incelenip ge-
rekli araştırmalar yapıldığında savcılıkça tespit edilecek diğer kişiler hakkında, Baro Başkanlığımız tarafın-
dan suç duyurusunda bulunulmuştur”477 açıklaması yaptı.  

● İyi Parti Malatya İl Başkanlığı’na, gece geç saatlerde Vahap Ş. isimli bir şahıs tarafından sopa ile 
saldırıda bulunuldu.478 İl Başkanı Süleyman Sarıbaş, “Hap içmiş bir kişi gece yarısı il binamızın giriş cam-
larını ve parti levhasını sopayla zarar vermiş bina girişinde kamera olduğu için saldırgan anında polisler 
tarafından yakalanmıştır. Saldırganın verdiği ifadeler tutarsız ama bu saldırının kurumsal bir organizasyon 
                                                
469 https://www.haberler.com/rize-deki-gerginlik-sonrasi-vatandasa-saldiran-14150749-haberi/ 
470 https://www.dw.com/tr/soylu-sorusu-y%C3%BCz%C3%BCnden-kovulan-aa-muhabiri-kimseden-emir-almad%C4%B1m/a-57636341 
471 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-57236528 
472 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/icisleri-bakani-soyludan-sedat-peker-aciklamasi-6448757/ 
473 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/son-dakika-soylu-sedat-pekerin-iddialarina-iliskin-aciklamada-bulunuyor-1838872 
474 https://www.yeniakit.com.tr/video/bakan-soyludan-ak-partide-yalniz-mi-hissediyorsunuz-sorusuna-cevap-54994.html 
475 https://t24.com.tr/haber/icisleri-bakani-suleyman-soylu-gazetecilerin-sorularini-yanitliyor,954411 
476 https://www.dw.com/tr/izmir-ve-diyarbak%C4%B1r-barolar%C4%B1ndan-pekerin-iddialar%C4%B1na-ili%C5%9Fkin-su%C3%A7-duyurusu/a-57640732 
477 https://twitter.com/izmir_barosu/status/1396740721252634624 
478 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/iyi-parti-il-binasina-saldiri-6446632/ 



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

  51 

olduğunu düşünmüyorum. Belki bu saldırgana üç beş kuruş verip yönlendirenler olmuştur ama kurumsal 
bir organizasyon yok. Saldırganın sicili de bayağı kabarıkmış zaten. İktidarlar gittiklerini gördükçe kendi-
lerine fayda getirmeyecek yollara girerler bu da onlardan biri” dedi.479 

● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 134 milletvekili, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 
organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’den ayda 10 bin dolar maaş aldığını iddia ettiği siyasetçinin 
açıklanması konusunda TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a başvuruda bulundu. Başvuruda, “Bakan Süley-
man Soylu’nun bu şekilde dile getirdiği ve üstünü kapalı bıraktığı iddia, TBMM’nin saygınlığına gölge 
düşürmüş ve tüm milletvekillerini töhmet altında bırakmıştır. TBMM Başkanı olarak sizin asli göreviniz, 
Meclisimizin saygınlığı ve milletvekillerinin onurunu korumak adına iddianın açıklığa kavuşturulmasını 
sağlamaktır. İddia edildiği üzere organize suç örgütünden maddi gelir elde eden bir siyasetçi bulunuyorsa 
ve söz konusu siyasetçi mevcut ya da geçmiş yasama dönemlerinde parlamentoda görev almışsa, derhal 
kamuoyuna açıklanmalı ve gereği yapılmalıdır” denildi. Soylu, katıldığı bir televizyon programında Peker’e 
ilişkin, “Keklemişler ben ne yapayım. Kim keklemişse hesabını ondan sorsun, ayda 10 bin dolar hangi si-
yasetçiye gönderiyorsa ondan sorsun” demişti.480   

● İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’in iddialarına 
ilişkin “Ortaklara tavsiyem, bu iddiaların savcılar tarafından mutlaka araştırılmasıdır. Soylu’nun da soruş-
turmanın selameti açısından kendi isteğiyle soruşturma sonuçlanana kadar görevinden ayrılması, partisinin 
geleceği, çok sevdiği Sayın Cumhurbaşkanı’nın seçimi açısından elzemdir” dedi. Akşener, devamla, “İsimli, 
cisimli, yerli iddialar var. Bu iddiaların çok vahim olduğu bir gerçek AK Parti içindeki aklı başındaki pek 
çok insan bu konu ile ilgili çalışma yapılması gerektiğini söylüyor. Erdoğan da yani tek kişi olduğuna göre 
partili cumhurbaşkanlığı meselesinde, ey ahali diyecek yargıya hadi bakalım yürüyün diyecek. Bunlar aile 
olmuşlar birbirlerine taş atıyorlar. Türkiye'nin yurtdışındaki imajı, itibarı, saygınlığı ne hala geliyor. Susur-
luk kazasından sonra İçişleri Bakanı olan bir şahısım ben, her ne kadar Soylu tarafından stajyer kabul edil-
sem de ordinaryüs profesör olunca da böyle olunuyormuş, iyi ki de stajyer kalmışım. Ortaya saçılan bu 
iddialar bu isnatlar adam gibi araştırılmazsa, doğru dürüst soruşturulmazsa ve kamuoyu bu konuda gerçek-
ten ikna edilir objektiflik neticede kamuoyu ile paylaşılmazsa zaten seçilemeyecekti Sayın Erdoğan ama 
gerçekten Abbas yolcu olur” diye konuştu.481 

25 Mayıs 2021 
● HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 1990’lı yıllardaki faili meçhul cinayetlere ilişkin Susurluk 

Kazası’nda ortaya çıkan devlet-mafya-siyaset ilişkisinin bugün AKP-MHP iktidarında sürdürdüğü söyledi. 
Buldan, “Musa Anter cinayetinden Savaş Buldan cinayetine kadar işlenen bütün faili meçhul cinayetlerin 
planlayıcıları, tetikçileri ve emir verenleri sansürlü bölümde saklı. 90’lardaki faili belli bin operasyonun 
sahipleri bugün kim tarafından korunmaktadır? Kiminle ittifak halindedir. Bugün ortaya çıkan suçlarla bir-
likte etkili, geniş bir yargı süreci mutlaka başlatılmalıdır. Ki Susurluk Raporu’nun sansürlenen bölümü açık-
lansa bu gerçekler ortaya çıkacaktır” dedi.482 

● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 693 yeni hasta tespit edildiğini483 ve 9.375 yeni vaka ile birlikte top-
lam vaka sayısını 5.203.385 ile son 24 saatte 175 can kaybıyla toplam can kaybını 46.621 olarak açıkladı.484 

● Odatv, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Habertürk yayınındaki açıklamalarına Sabah, Hürri-
yet, Takvim, Milliyet, Türkiye ve Akşam’da yer verilmediğini duyurdu.485 Odatv’nin “Program bitti kimse 
fark etmedi iktidar medyası yalnız bıraktı” haberi sonrasında bu kuruluşlarca Soylu’nun sözlerine yer veril-
diği belirtildi.486 

● Organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker, İçişleri Bakanı Soylu’nun Habertürk canlı yayınında 
“Arkadaşım, tanırım” dediği Reşat Hacıfazlıoğlu’yla487 oldukça samimi olan görüntülü konuşmasını 

                                                
479 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202105241044569862-malatyada-iyi-parti-il-binasina-saldiri/ 
480 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/chpden-sedat-peker-adimi-tbmmye-basvurdu-1838810 
481 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/meral-aksener-sedat-pekere-cevap-veremedikleri-icin-sozlerimi-carptirdilar-6448454/ 
482 https://www.evrensel.net/haber/433717/pervin-buldan-musa-anter-savas-buldan-cinayetleri-o-bolum-h-l-sansurlu 
483 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html 
484 https://www.haberturk.com/26-mayis-koronavirus-tablosu-aciklaniyor-son-dakika-koronavirus-vaka-sayisi-bugunku-korona-tablosu-3083952 
485 https://www.medyafaresi.com/haber/bakan-soylunun-aciklamalari-iktidar-medyasinda-yer-almadi/962367 
486 https://odatv4.com/kendinizi-yalniz-hissediyor-musunuz-sorusuna-hayir-demisti-25052135.html 
487 https://www.cumhuriyet.com.tr/galeri/sedat-pekerin-son-videosundaki-resat-hacifazlioglu-kimdir-1839158 
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yayınladı.488 Peker, kendisi için Soylu’nun “Pislik” ifadesi nedeniyle Hacıfazlıoğlu’ndan Ankara’ya giderek 
duruma müdahale etmesini ve Berat Albayrak’a da Soylu nedeniyle düşman olduğunu söyledi.489    

● HDP’li Selahattin Demirtaş, 6-8 Ekim 2014’teki Kobani eylemlerine ilişkin savunmasında İçişleri 
Bakanı Soylu hakkında, “Soylu ile ilgili ifşaatlar, işte iftira mı dersiniz, suçlama mı dersiniz şeyler söyleni-
yor. Ankara Adliyesi’nden tık yok. Soylu bakanlığına bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından uydurul-
muş iki ya da üç gizli tanık beyanına dayanarak benim de aralarında bulunduğum partimin 30 yöneticisi bir 
kez daha tutuklanabiliyor” dedi. Demirtaş, “Ey Soylu, bulduğun iki itirafçı bizimle ilgili beyanda bulunursa, 
bizim terörist olmamıza yetiyor da, senin bizzat pasaport ve koruma verdiğin, senin koruduğun, senin par-
tinin seçilmesi için miting yapmış valilerinin miting izni verdiği, önüne arkasına polis eskortu koyduğun 
adam çıkıp ifşada bulununca boş işler mi oluyor” diye konuştu.490 

● MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’in İçişleri Ba-
kanı Süleyman Soylu’ya ilişkin iddialarına “Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı’nın boynuna 
tasma geçiremeyecek, buna da hiçbir alçağın gücü ve nefesi yetmeyecek” yanıtını verdi. Bahçeli, “Türki-
ye'nin gündemi video kayıtlarıyla rehin alınamaz. Sosyal medya iftiralarıyla ele geçirilemez. İçişleri Bakanı 
Soylu yalnız değildir. Son zamanlarda ortaya çıkan mesnetsiz iddiaların, gündeme taşınan melun iftiraların 
Türkiye aleyhine icra edilen bölgesel ve küresel operasyonlardan bağımsız ele alınması bize göre mümkün 
değildir. TBMM Başkanlığı görevini üstlenmiş, ilaveten Türkiye Cumhuriyeti’nin son Başbakanı unvanını 
taşıyan Sayın Binali Yıldırım’ı evladıyla birlikte töhmet altında bırakmak, uyuşturucu ticaretiyle ilişkilen-
dirmek tek kelimeyle müfteriliktir” dedi.491 

26 Mayıs 2021 
● AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, organize suç örgütü hükümlüsü Peker’in 

İçişleri Bakanı Soylu’ya yönelttiği iddialara ilişkin “Terör örgütleri gibi, suç örgütleriyle mücadelesinde de 
İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız” dedi. Erdoğan, “İçişleri Bakanımız 
Soylu’yu hedef alan saldırıların gerisinde, ülkemizde sağlanan bu huzur ve güven ikliminden duyulan bir 
rahatsızlık olduğunu biliyoruz. Binali Yıldırım arkadaşımızın da oğlu üzerinden hedefe alınması, asıl niyeti 
gösteren bir başka işarettir. Erken seçim teranesi tutturanların sufleyi nereden aldıkları bellidir. Erken seçim 
diye boşuna tutturmayın, seçim 2023 Haziran’dadır” ifadesini kullandı. Erdoğan, “Ülkemizi suç örgütleriyle 
kıskaca alma peşindeler. Türkiye’de sosyal kaos denemeleriyle, darbe girişimleriyle başarılamayan değişi-
min siyasete müdahale ile yapılacağını düşünenler olduğunu hepiniz biliyorsunuz” görüşünü aktardı.492 Er-
doğan, İyi Parti Genel Başkanı Akşener’in Rize ziyareti sırasında yaşananlara ilişkin ise, “Gelin hanım beni 
Netanyahu’nun yanına koyuyor, onun ardından memleketim Rize’ye gidiyor. Gelin hanıma görüldüğü gibi 
gayet güzel bir ders veriliyor. Ve nerede, nasıl adım atılacağını çok iyi bilmek lazım. Burası Rize, sen kalkıp 
da Rize’nin uşağına bu şekilde hakaret edip onu Netanyahu gibi bebek katillerinin yanına koymaya kalkar-
san yapılacak budur. Yine dua et ki gelin hanıma çok ileri gitmeden bir ders verdiler. Bu da Rizelinin ede-
bini, adabını gösterir. İkizdere yetmedi bir de Çayeline gitti. Orada da zaten gerekeni yaptılar. Ondan sonra 
da Trabzon’a gitmeye kalktı. Trabzon’da da hiç meydana çıkmayıp doğrudan uçağa gidip Ankara’ya döndü. 
Bu daha bir. Daha neler olacak neler. Daha dur bakalım bunlar iyi günler. Her şeyden önce ahde vefa diye 
bir şey var. Eğer ahde vefa olmazsa bu millet affetmez” dedi.493 

● HDP’nin,494 organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarının araştırılması konusunda TBMM 
Başkanlığı’na sunduğu “araştırma komisyonu” talebi AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi.495  

● İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhur-
başkanı Erdoğan’ın “Gelin hanım bunlar daha iyi günler” açıklamasına karşı “İşte biz, tam olarak da bu 
nedenle, İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem diyoruz’496 ve ‘Sayın Erdoğan ve arkadaşları 
zor günler geçiriyor. Benim üzerimden sorulardan kaçıyor, iddiaları sektiriyorlar ama… Rizeli kardeşlerimi 

                                                
488 https://www.youtube.com/watch?v=eVKbBqq3zAs 
489 https://www.birgun.net/haber/sedat-peker-den-yeni-video-resat-hacifazlioglu-yla-gorusmesini-paylasti-345979 
490 https://www.birgun.net/haber/selahattin-demirtas-bir-savci-hem-sorusturma-hem-de-durusma-savcisi-olamaz-345988 
491 https://www.dw.com/tr/bah%C3%A7eli-kimse-i%C3%A7i%C5%9Fleri-bakan%C4%B1na-tasma-ge%C3%A7iremeyecek/a-57652948 
492 https://www.trthaber.com/haber/gundem/cumhurbaskani-erdogan-hedef-icisleri-bakani-degil-turkiyedir-583644.html 
493 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/erdogandan-meral-aksenere-gelin-hanima-gayet-guzel-bir-ders-verildi-6451566/ 
494 https://www.gazeteduvar.com.tr/pekerin-iddialarinin-arastirilmasi-icin-verilen-onerge-ak-parti-ve-mhp-oylariyla-reddedildi-haber-1523465 
495 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/sedat-peker-talebi-akp-ve-mhp-oylariyla-reddedildi-6452522/ 
496 https://twitter.com/meral_aksener/status/1397516230513336322 
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zan altında bırakmalarına asla izin vermem. Hiç merak etmeyin, bana Türkiye’nin hiçbir yerinde zarar gel-
mez”497 yanıtını verdi.498 

● Artı TV’de “Emek ve Hayat” programının sunucusu Dilek Dündar kanaldan ayrıldığını duyurdu. 
Dündar, “Karar vermem kolay olmadı ancak bir süredir haberciliğin yerine başka şeylerin konuşulduğu ve 
yaşandığı bir yerde mesleğimi devam ettirebilmem artık mümkün değil. O nedenle Artı TV ile bugün itiba-
riyle yollarımı ayırıyorum” dedi.499 

27 Mayıs 2021 
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasa hazırlığıyla ilgili “Geniş bir uzlaşmayla yeni anayasayı 

Meclis’te kabul ettirip milletimizin takdirine sunabilirsek çok güzel olacaktır. Uzlaşma zemini oluşmazsa 
Cumhur ittifakı olarak bizi destekleyen diğer partilerle hazırlığımızı milletin takdirine sunmakta kararlıyız” 
dedi.500 

28 Mayıs 2021 
● Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, Ankara 

Cumhuriyet Başsavcılığı döneminde Yüksel Kocaman’a yönelik, “terörle mücadelede görev alan kamu gö-
revlilerini hedef göstermek” suçlamasıyla yargılandığı davada, iki yıl altı ay hapis cezası verdi.501 Demirtaş, 
Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın 7 Ocak 2020’deki duruşmasında yaptığı savun-
madaki sözler nedeniyle sekiz yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyordu.502 

● Venezuelalı gazeteci Roberto Deniz, uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlanan Binali Yıldırım’ın oğlu 
Erkam Yıldırım’la ilgili “Türkiye’den yardım geldiğini hatırlamıyorum. Araştırma yapılırsa ortaya çıkar. 
İster Türkiye, ister Venezuela tarafında olsun bu konuda ifadeleri vardır” dedi. Deniz, ABD tarafından uyuş-
turucu kaçakçılığından aranan Venezuela Petrol Bakanı Tareck El Aissami hakkında “Zamanın ekonomiden 
sorumlu başkan yardımcısı şimdi Petrol Bakanı olan Tareck El Aissami, bu hükümetin en güçlü bakanla-
rından. Kendisi ABD tarafından uyuşturucu kaçakçılığından aranıyor. El Aissami, Türkiye-Venezuela itti-
fakının kilit isimlerinden. Zannediyorum sadece bu dönemde 4-5 kez Türkiye’ye ziyarete gitmişti. Bu an-
lamda ‘Olmuş olabilir’ diyorum. Çünkü uyuşturucu kaçakçılığına izin veren ve bu işten çıkar sağladığı be-
lirlenmiş isimler hâlâ hükümetimizde göreve devam etmekteler” diye konuştu.503 

● OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, Aralık 2017’den bu yana KHK ile ilgili 126 bin 674 hak 
ihlali başvurusundan 115.130’u üzerinde karar verildiğini açıkladı. Açıklamada, “Komisyonun karar ver-
meye başladığı tarihten itibaren toplam başvuruların yüzde 91'i hakkında karar verilmiş bulunmaktadır” 
denildi. Açıklamada, 11.544 başvuru üzerindeki incelemenin ise sürdüğü aktarıldı ve 101.058 ihlal başvu-
rusunun reddedildiği, 14.072 başvurunun ise kabul edildiği duyuruldu.504 

29 Mayıs 2021 
● AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, TBMM’de parti grubunda İyi Parti Genel 

Başkanı Akşener’e yönelik kullandığı “Gelin hanıma gayet güzel ders veriliyor. Orada da gerekeni yaptılar. 
Daha neler olacak neler” ifadelerine AKP tarafından hazırlanan görselde ve Cumhurbaşkanlığı sitesinde 
verilmediği öne sürüldü.505 

● Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla506 Ayasofya Camisi’nde yapılan “Örgün Eğitimle Hafız-
lık” programında, Üsküdar Yıldırım Beyazıd Camii eski İmam Hatibi Mustafa Demirkan, “Bu ve bu gibi 
mabedlerin mabed olarak kalması için inşa edilmiştir. Öyle bir zaman geldi ki bir asır gibi bir zaman içinde 
ezan ve namaz yasaklandı ve müze haline çevrildi. Bunlardan daha zalim ve kafir kim olabilir... yarabbi bir 
daha bu zihniyetin bu milletin başına gelmesini mukadder buyurma” dedi.507 CHP Grup Başkanvekili Özgür 
Özel, “And olsun ki; Bu ülkeyi yeniden bağımsız ve özgür kılan kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk’e 

                                                
497 https://twitter.com/meral_aksener/status/1397555009244520448 
498 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/aksenerden-erdogana-cevap-6451772/ 
499 https://www.medyakoridoru.com/gundem/arti-tvde-ayrilik-ekran-yuzu-bu-mesajla-veda-etti-haberciligin-yerine-baska--24205/ 
500 https://www.aa.com.tr/tr/politika/cumhurbaskani-erdogan-yeni-anayasada-uzlasma-olmazsa-milletimizin-takdirine-sunmakta-kararliyiz/2255835 
501 https://tr.euronews.com/2021/05/28/cumhuriyet-bassavc-s-n-hedef-gostermekle-suclanan-demirtas-2-y-l-6-ay-hapis-cezas-na-carpt 
502 https://www.dha.com.tr/politika/selahattin-demirtasa-hedef-gostermekten-2-yil-6-ay-hapis-/haber-1829435 
503 https://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiye-venezuela-i%C3%A7in-yapt%C4%B1r%C4%B1mlara-kar%C5%9F%C4%B1-bir-cankurtaran-oldu/a-57704221 
504 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ohal-komisyonunda-100-binden-fazla-basvuruya-ret-1839870 
505 https://www.yeniasya.com.tr/gundem/daha-neler-olacak-a-sansur_543724 
506 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/erdoganin-katildigi-ayasofya-toreninde-bir-kez-daha-ataturke-lanet-okundu-6457925/ 
507 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/erdoganin-gozlerinin-icine-baka-baka-ataturke-lanet-okudu-1840222 
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yapılan hakaretlerin peşini bırakmayacağız. And olsun ki ; Bu konuşmayı yapandan da, bu konuşmayı ses-
sizce dinleyenlerden de bunun hesabını soracağız. And olsun” dedi.508 

● “Barış için Akademisyenler” bildirisine imza attıkları için KHK ile üniversiteden ihraç edilen aka-
demisyenler, organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’in kendilerine yönelik “Oluk oluk kanlarını akı-
tacağız” sözünden dolayı özür dilemesiyle ilgili “O dönem kendisine düşen rolü oynadı” yorumunu yaptı. 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden ihraç edilen Cenk Yiğiter, “Peker manipülasyon sürecinin bir 
parçasıydı. Bu manipülasyonun bir yerinde Peker bir yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı. Peker’in öz-
rünün bir karşılığı yok” dedi. Akademisyen Sibel Özbudun, “Kan banyosunun özeti budur korku iklimi 
yaratma parçasının bir parçası olmuştur Peker” diye konuştu.509 Peker, Barış Akademisyenleri için, “Biz bu 
yazıya teröre destek olmak amacıyla imza atmadık’ diyen olursa onlardan özür dileyeceğim’ dedim. Kötü 
bir hayvanlık yaptık. O dostlardan özür dilerim” demişti.510 

30 Mayıs 2021 
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 582 yeni hasta tespit edildiğini511 ve 6.933 yeni vaka ile birlikte top-

lam vaka sayısını 5.242.911 ile son 24 saatte 134 can kaybıyla toplam can kaybını 47.405 olarak açıkladı.512 
● Organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker, yayınladığı sekizinci videoda513, Cumhurbaşkanı Er-

doğan’a hitaben “Madem ben uluslararası komplonun parçası ajansam, o zaman bundan sonraki videoyu 
oturup sizin karşınızda anlatacağım. Devlet bulup beni getirir, sıkıntı yok. Beni getirtmek gerçekleri değiş-
tirecek mi Tayyip ağabey” dedi. Peker, “Filistin’e destek vermediğim yazıldı. Ben elimden geldiğinde des-
tek verdim. Azerbaycan’da olay oldu SİHA’ları yolladık, Katar’da olay oldu askeri birlik kurduk. Azerbay-
can’da SOCAR şirketi var. SOCAR’ın alt şirketleri var. Katar’da bankalarda paralar var. Filistin’de ne var? 
Hamaset. Kardeşlerimizle beraberiz, kardeşlerimizle berabersen 10 tane SİHA da oraya yollayın. Hani be-
raberdik, öyle cami çıkışında bağırmakla olmaz o işler. Ya kardeşlerim Filistin’e, İsrail’e giden malları ta-
şıyan gemilerin kimin olduğu belli” dedi. Peker, kurucusu Cumhurbaşkanlığı Eski Başdanışmanı Adnan 
Tanrıverdi olan SADAT’ın514 kendi adı üzerinden Suriye’ye, El Nusra’ya örgütüne silah, araç ve mühimmat 
yolladığını öne sürdü.515 

● İsmail Beşikçi Vakfı’nın 2020 yılında akademi dünyasında yaşanan hak ihlallerine dair hazırlanan 
raporunda, beş başlık altında 100’e yakın ihlal iddiasına yer verildi. Raporda yer alan “KHK ile ihraç edilmiş 
akademisyenlere yönelik devam eden hak ihlalleri” başlığında, “OHAL Komisyonu’nun başvuruları sonuç-
landırmayı geciktirmesi nedeniyle AYM’nin kararıyla beraat etmiş 406 barış imzacısı akademisyen hala 
göreve dönmeyi beklemektedirler. Fransa’da öğretim üyesi olan barış imzacısı Tuna Altınel, hakkında be-
raat kararı çıkmasına rağmen, pasaportundaki tahdidi kaldırma dilekçesi defalarca reddedildi” denildi. Üni-
versiteler için kullandığı “fuhuş yuvası” ifadesi hak ihlali olarak raporda yer aldı.516 

31 Mayıs 2021 
● Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, organize suç örgütü hükümlüsü Sedat 

Peker’in iddialarını araştırmak üzere bağımsız komisyon kuracaklarını açıkladı.517 Şık, Meclis’te Peker’in 
iddialarını araştırmak üzere komisyon kurulması önerisinin AKP ve MHP oylarıyla reddedildiğini hatırla-
tarak, “Bunun için biz kendimiz bağımsız bir komisyon kuruyoruz. İçinde gazeteciler ve hukukçular var. 
Hep birlikte tüm bu iddiaları araştırıp dört başı mamur bir rapor haline getirmeye çalışacağız” dedi. Şık, 
Türkiye’nin birçok yerinde çok sayıda polisin Peker’e istihbarat akıttığını ileri sürerek bu polislere belgeleri 
kurulacak bağımsız komisyona iletmelerini çağrısında bulundu ve bu belgeleri yayımlayacak gazetecilerin 
ve medyanın olduğunu söyledi.518 

                                                
508 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/ayasofya-toreninde-ataturke-lanet-okunmasina-tepki-yagiyor-6457987/ 
509 https://www.dw.com/tr/bar%C4%B1%C5%9F-akademisyenleri-peker-kendine-d%C3%BC%C5%9Fen-rol%C3%BC-oynad%C4%B1/av-57694635 
510 https://www.gazetefersude.net/haber-sedat-peker-baris-akademisyenleri-ne-hayvanlik-yaptik-o-dostlardan-ozur-dilerim-41598.html 
511 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html 
512 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-haberi-30-mayis-corona-virus-tablosu-ve-vaka-sayisi-saglik-bakanligi-tarafindan-aciklandi-41821633 
513 https://www.youtube.com/watch?v=sYvs-m5hFso 
514 https://www.amerikaninsesi.com/a/bes-soru-bes-yanitta-sadat-islam-birligi-savunmasi-sirketi/5914866.html 
515 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/sedat-peker-8-videosunu-yayimladi-iddialarini-surdurdu-1840354 
516 https://www.amerikaninsesi.com/a/akedemide-5-baslikta-100-ihlal-iddiasi/5909841.html 
517 https://www.gazeteduvar.com.tr/turkiye-isci-partisi-pekerin-iddialari-icin-komisyon-kuruyor-haber-1523947 
518 https://medyascope.tv/2021/05/30/sedat-peker-videolarindan-sonra-turkiye-rusen-cakir-ve-ahmet-sik-tartisiyor/ 
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● Google, kullanıcıları açısından “bulut” uygulaması üzerinden yüksek kalitede sınırsız fotoğraf de-
polama özelliğini 1 Haziran’dan itibaren ücretli hale getireceğini duyurdu. Buna göre kullanıcılar, 15 GB’ta 
kadar ücretsiz depolayabilirken daha fazla depolama seçeneği için ücret ödeyecek.519 

● Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Twitter’daki eski paylaşımlarını sildi.520 Bu paylaşımlar 
arasında, FETÖ’nün organizasyonları arasında olan Türkçe Olimpiyatlarına dair paylaşım da yer aldı.521 

Olumlu Gelişmeler  
4 Mayıs 2021 
● Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), “17-25 Aralık sürecinde eski bakanlar Zafer Çağla-

yan, Muammer Güler, Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar’a yönelik TBMM’de başlatılan yolsuzluk so-
ruşturmasına ilişkin haberlere getirilen yayın yasağıyla ilgili “hak ihlali” kararı verdi. AİHM, gazeteci Banu 
Güven’in, yolsuzluk iddiaları konusunda parlamento soruşturmasına ilişkin bilgilerin herhangi bir ortamda 
yayınlanmasına karşı sulh ceza mahkemeleri tarafından alınan “ihtiyati tedbir” kararına ilişkin başvuru-
sunda, oy birliğiyle işi bu konuda haber yapmak ve kamuoyunda duyurmak olan Güven’in ihtiyati kararının 
doğrudan mağduru olduğuna karar vererek, tazminat talebinde bulunmayan Güven’e dava masraf ve gider-
leri için 1500 Euro tazminat ödenmesine karar verdi.522 AİHM, aynı gerekçeyle mahkemeye başvuran hu-
kukçular Yaman Akdeniz ve Kerem Altıparmak’ın ise “tartışmalı yasağın kendilerini nasıl doğrudan etki-
lediğini” gösteremediklerini belirterek, mağdur statüsünde olmadıklarına karar vererek, başvuruyu kabul 
etmedi.523 

6 Mayıs 2021 
● AYM, Gezi eylemleri sırasında Berkin Elvan’ın ölümüyle ilgili protestolarda, polis tarafından 

darp edildiği gerekçesiyle Şadiye Dilan Doğan’ın başvurusunda “eziyet yasağının ihlal edildiğine”524 ve 
Doğan’a 40.500 lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Mahkeme, incelenen kamera görüntülerinde, 
Shortland marka aracın başvurucuya çarpma anının görülmediği ancak aracın durduğu sırada, başvurucuya 
yardım etmeye çalışanlar olduğunu kaydetti. Kararda, “başvurucuya karşı kolluğun güç kullanımının gerek-
liliğinin ve orantılığının kolluk birimlerince ortaya konulamadığı” belirtildi.525 

18 Mayıs 2021 
● AİHM, eski Maliye Bakanı Berat Albayrak’a ait belgeleri haber yaptıkları için “terör örgütüne 

üye olmak” gerekçesiyle yargılanan Diken’den Tunca Öğreten ve BirGün’den Mahir Kanaat’ın tutuklan-
masını “özgürlük ve ifade özgürlüğü hakkı ihlali” olarak değerlendirdi.526 AİHM, Öğreten’e 14.000 Euro 
manevi, 5.700 Euro maddi olmak üzere toplam 19.700 Euro, Kanat’a ise 14.000 Euro manevi tazminat 
ödenmesini kararlaştırdı. Mahkeme her iki başvurucunun mahkeme masraflarının karşılanması için de 
2.500’er Euro ödenmesine karar verdi.527 RedHack, 2016’da dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Berat Albayrak’ın mail adresini hacklemiş ve yazışmaları internete sızdırmıştı.528 Öğreten ve Kanaat, elekt-
ronik yazışmaları haberleştirdikleri gerekçesiyle 17-25 Aralık döneminde gözaltına alınarak, Ocak 2017’de 
tutuklanarak bir yıla yakın tutuklu kaldıktan sonra Aralık 2017’de şartlı tahliye edilmişti.529  

19 Mayıs 2021 
● RTÜK, TRT Spor Yıldız ismiyle yeni bir kanal kurdu. TRT Spor 2 olarak test yayınına başlayan 

isim, logo değişikliğiyle devam edecek olan kanala ilişkin tanıtım töreni gerçekleştirildi.530  
21 Mayıs 2021 
● İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Melis Alphan’ın Diyarbakır’daki Nevruz kutlamala-

rında çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşması gerekçesiyle “örgüt propagandası yapmak” 

                                                
519 https://www.cumhuriyet.com.tr/galeri/google-fotograflarda-sinirsiz-yedekleme-ozelligi-sona-eriyor-1840622/4 
520 https://www.birgun.net/haber/iletisim-baskanligi-ndan-tweet-silme-operasyonu-346638 
521 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/iletisim-baskanligi-feto-propagandasi-iceren-paylasimlarini-sildi-1840645 
522 https://yesilgazete.org/aihmden-mahkumiyet-karari-17-25-aralik-haberlerine-yayin-yasagi-ifade-ozgurlugu-ihlali/ 
523 https://www.amerikaninsesi.com/a/aihmden-banu-guven-ve-filiz-kerestecioglu-karari/5877599.html 
524 https://www.gazeteduvar.com.tr/polisin-darp-ettigi-dogan-icin-aym-karari-eziyet-yasagi-ihlal-edildi-haber-1521542 
525 https://halktv.com.tr/gundem/kamera-kayitlarini-inceleyen-aym-hak-ihlali-karari-verdi-457019h 
526 https://www.amerikaninsesi.com/a/aihmden-redhack-deniz-naki-ve-sedat-dogan-karari/5895025.html 
527 https://www.birgun.net/haber/aihm-redhack-davasinda-ifade-ve-basin-ozgurlugu-hakkinin-ihlal-edildigine-hukmetti-345097 
528 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/244258-aihm-redhack-davasinda-turkiye-yi-mahkum-etti 
529 https://tr.euronews.com/2021/05/18/aihm-redhack-davas-nda-ozgurluk-ve-ifade-ozgurlugu-haklar-n-n-ihlal-edildigine-hukmetti 
530 https://www.trthaber.com/haber/gundem/trtnin-yeni-kanali-trt-spor-yildiz-tanitildi-581840.html 
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suçlamasıyla yargılandığı davada beraatına karar verdi.531 Mahkeme, toplanan deliller itibariyle yüklenen 
suçun sanık tarafından işlenmediğine işaret etti.532 

27 Mayıs 2021 
● Ankara 12. İdare Mahkemesi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın iktisatçı-yazar Mustafa 

Sönmez’in sürekli basın kartı başvurusuna yanıt vermemesi ve kartı teslim etmemesiyle ilgili idariyi suçlu 
buldu. Mahkeme, Sönmez’e, İletişim Başkanlığı’nın sürekli basın kartını teslim etmesi gerektiğine karar 
verdi. Mahkeme, İletişim Başkanlığı’nın adalet, hakkaniyet ve kazanılmış hakların korunması ilkesini ze-
delediğine karar verdi. Sönmez ise, “Beklediğim gibi mahkeme lehime sonuçlandı. Basın kartı bizim eme-
ğimizle hak ettiğimiz bir şey. Kimsenin bunu iptal etme haddine, hukukuna sahip değildir. Bu tür haksızlığa 
uğramış herkesin bunu yapması lazım. Bu kararı emsal göstererek hakkını savunması lazım” dedi.533 

28 Mayıs 2021 
● Gazeteciler Cemiyeti, gazetecilere 130’un üzerinde ülkede haber yaparken kolaylık sağlayan 

Uluslararası Basın Kartı (IPC) başvurularına aracılık edecek.534 Kart sahibi gazeteciler, haber kaynağına 
ulaşma, farklı mekan ve bölgelere girebilmek için tanınma konularında avantaj sahibi olacaklar.535  

 

                                                
531 https://www.evrensel.net/haber/433451/gazeteci-melis-alphan-beraat-etti 
532 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-melis-alphanin-newroz-paylasimina-beraat/ 
533 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/244721-mustafa-sonmez-basin-karti-davasini-kazandi 
534 http://www.24saatgazetesi.com/gazeteciler-cemiyetinden-uluslararasi-basin-karti-imkani/ 
535 https://gc-tr.org/gazeteciler-cemiyetinden-uluslararasi-basin-karti-imkani/ 
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