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

 
Ó 

 

Gazeteciler Cemiyeti’nin Özgürlük 
için Basın ifade ve basın hürriyetleri 
ihlalleri raporları Mart 2014’den bu yana 
düzenli yayınlanmaktadır.  

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

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

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

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

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

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

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Senatör-
lüğü de yaptı. 

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

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

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

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

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

Gazeteciler Cemiyeti Özgürlük için Basın Çalışma Grubu tarafından hazırlanmıştır. Bu rapor Gazeteciler Cemiyeti’ne aittir. Kaynak gösterilerek 
kısmen veya tamamen çoğaltılabilir, bilimsel yayınlarda kullanılabilir. 
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Giriş  
Bazı medya kuruluşlarına sağlanan yabancı fonlar Temmuz ayı gündeminin ilk sıralarındaydı. Ko-

nuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun gün-
deme getirdi. Basının karşı karşıya olduğu ekonomik zorluklar ve iktidarın yandaş medyaya sağladığı 
geniş olanaklar göz ardı edilirken konunun gündeme getirilmesine meslek kuruluşları ve sivil toplum ör-
gütleri tepki gösterdi. Artık sıradan bir olay haline gelen haberlere erişim engellemeleri Temmuz ayında 
da devam etti.  

Ayın son haftasında Ege ve Akdeniz bölgesi ormanlarında kaygı verici yangınlar başladı. 
Kamu yayıncılığı açısından önemli bir gelişme TRT’de yaşandı. TRT Yönetim Kurulu Başkanlığı 

ve TRT Genel Müdürlüğünün birbirinden ayrılmasını öngören kararname yapılan atamalar tartışma yarattı. 
TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürlüğüne Mehmet Zahid Sobacı, Yönetim Kurulu Başkanlı-
ğına Ahmet Albayrak atandı. TRT Yönetim Kurulu üye sayısı ise yediden dokuza çıkarıldı. Yeni yönetim 
kurulunda, “Ahmet Albayrak, Mehmet Zahid Sobacı, Atakan Yılmaz, Hilal Kaplan Öğüt, Meryem İlayda 
Atlas Çetin, Mücahid Eker, Oğuz Göksu, Oğuzhan Bilgin, Veysel Kurt” yer aldı. Bilgin’in, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in oğlu olması ve Hilal Kaplan Öğüt’ün ise “FETÖ” ve “Pelikan” 
bağlantıları ve iktidar yanlısı gazeteci olarak tanınması TRT’nin özerkliği ve bağımsızlığı tartışmalarını 
yeniden gündeme getirdi. 

Sosyal medya paylaşımı nedeniyle hüküm giyen ve  cezaevine konulan HDP’li Ömer Faruk Gerger-
lioğlu, Anayasa Mahkemesi’nin “siyasi faaliyette bulunma” ve “ifade özgürlüğü” haklarının ihlal edildiği-
ne oybirliğiyle karar vermesi üzerine serbest bırakılarak Kocaeli Milletvekilliği’ne geri döndü. Gergerli-
oğlu, CHP’li Enis Berberoğlu vakasının ardından milletvekilliği düşürüldükten sonra TBMM’de fezleke 
okunmasıyla vekilliğe geri dönüşü yapılan ikinci kişi oldu.  

Boğaziçi Üniversitesi’ne atandıktan sonra, üyeler ve öğrenciler tarafından aylardır protesto edilen 
Prof. Dr. Melih Bulu Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevden alındı ancak yerine vekaleten atanan 
Prof. Dr. Naci İnci, protestolara katıldıkları için bazı akademisyenlere yönelik göreve son verme işlemle-
rini sürdürdü. Üniversitedeki protestolarda haklarındaki soruşturmalar gerekçesiyle adli kontrol şartı geti-
rilmiş bazı öğrenciler, yurt dışında başvurdukları eğitim programlarından kabul almalarına rağmen gide-
mediklerini duyurdular. Temmuz ayında AİHM ise, “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisine imza attıkları 
için KHK ile ihraç edilen 81 Barış Akademisyeninin başvurusuna ilişkin Türkiye’den savunma istedi. 

CHP Mezitli İlçe Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, ifade daveti yapılmaksızın trafikte seyir halindey-
ken “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla gözaltına alındı.  

Temmuz ayında İstanbul, İzmir, Adana ve Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Türki-
ye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine karşı basın açıklaması girişimleri yürüten kadınlara polis sert 
müdahalelerde bulundu. Terör örgütü IŞİD’in Suruç’ta gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybedenleri 
anma etkinliklerinde de çok sayıda vatandaş gözaltına alındı. 

Suruç saldırısında ölenleri anma amacıyla Kadıköy’de düzenlenen etkinlikte özellikle kadın gazete-
cileri hedef alan fiziki polis müdahalesi tepkiyle karşılandı. Ankara’da HDP’nin eylemini takibi sırasında 
Artı TV kameramanı Nazım Fayık da polis şiddetine maruz kaldı. Sivas’ta iki grup arasında yaşanan kav-
gayı görüntülemek isteyen gazeteciler, İstanbul’da AA muhabiri Ekrem Biçeroğlu, Berlin’de Artı TV sunu-
cusu BirGün yazarı Erk Acarer, ile Diyarbakır’da iki grup arasında çıkan silahlı kavga haberini takip eden 
DHA kameramanı Nurettin Fidancan ile İHA muhabiri Sedat Irmak, Temmuz ayı içerisinde saldırıya uğ-
rayan gazeteciler oldu.  

Gazeteciler Cemiyeti, TGS, RSF, TGC, Basın Konseyi, DİSK Basın İş Sendikası’nın aralarında yer 
aldığı meslek örgütleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Cumhuriyet’e 1 milyon liralık manevi tazmi-
nat davası açmasına ve gazetecilere yönelik fiziki saldırılara yazılı açıklamalar ile tepki gösterdi. Gazete-
ciler Cemiyeti yaptığı yazılı açıklamayla, TGS ise altı ilde düzenlediği eş zamanlı basın açıklamalarıyla 
Erdoğan imzalı yayımlanan Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’nde özellikle “Kamu kurum ve kuruluşlarının 
basını izleme ile ilgili birimleri ve kütüphane dokümantasyon merkezleri hariç hiçbir şekilde günlük gaze-
te alımı yapılmayacak” gibi yerel medyaya ekonomik zarar verecek düzenlemelerden vazgeçilmesi konu-
sunda çağrıda bulundu. 
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Temmuz ayında gazetecileri hedef alan yargılamalar da devam etti. Evrensel haber müdürü Cem 
Şimşek’e “Alman karikatüristler Erdoğan’ı fena çizdi” haberi nedeniyle “Cumhurbaşkanı’na hakaret” 
suçlamasıyla 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır’da 2015’te 
Nevruz kutlamalarında çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşan gazeteci Melis Alphan’ın ilgili 
davada verilen beraat kararına itiraz etti. Şarköy Haber’in sahibi ve DHA Muhabiri Nuri Çağlar hakkında 
bir ay süreyle kaymakamlıkla ilgili her türlü haber takibinden uzaklaştırma cezası verilmesi dikkat çekti. 

ÖiB’in açık kaynaklardan derlediği veriler itibariyle Temmuz ayı sonu itibarıyla hükümlü olarak 
28, gözaltında veya tutuklu olarak 26 olmak üzere toplam 54 gazeteci halen cezaevinde. Ocak ayında 42’si 
hükümlü ve 36’sı tutuklu olmak üzere toplam 68 gazeteci cezaevinde iken, Şubat ayında 44’ü hükümlü ve 
38’i tutuklu olmak üzere toplam 82 gazeteci hapisteydi. Bu durum endişeleri arttırdı ancak sonrasında 
hapisteki gazeteci sayısında gerileme eğilimi ortaya çıktı. Mart ayı sonunda hükümlü 36, tutuklu 34 top-
lam 70, Nisan ayında 36’sı hükümlü ve 29’u tutuklu toplam 65, Mayıs ayında 37 hükümlü, 26 tutuklu 
olmak üzere 63 gazeteci, Haziran ayı sonunda ise cezaevlerinde 32 hükümlü ve 27 gözaltında olmak üzere 
toplam 59 gazeteci vardı. 

İletişim Araçlarına ve İletişimcilere Baskı 
1 Temmuz 2021 
• Sivas’ta iki grup arasında yaşanan kavgayı görüntülemek isteyen gazetecilere polis müdahalesi 

tartışma yarattı.1 Sivas Valisi Salih Ayhan ise, “Basının haber alma ve yayma özgürlüğü engellenemez. 
Yaşanan olayın sorumluları hakkında gereken inceleme yapılacaktır” dedi.2 

• Yargıtay, AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’a “hakaret” ettiği gerekçesiyle gazeteci Uğur 
Dündar’a verilen beş ay 25 gün “kitap okuma” cezasını bozdu.3 Yıldırım, avukatları aracılığıyla verdiği 
dilekçeyle şikayetinden vazgeçmişti. Dündar’ın avukatı Emel Çakal, “Mahkemeden beklediğimiz, bozma 
ilamına uyarak hukuka uygun yeni bir hüküm tesis etmesidir, o da kaçınılmaz olarak ya beraat ya da da-
vanın düşmesidir” dedi.4 Dündar, Yıldırım’a “hakaret” ettiği için haftada en az iki saat olmak kaydıyla 
mesai saatleri içerisinde YÖK Kütüphanesi’nden “şerefe karşı suçlar” hakkında ilgili tez, makale ve kitap 
okuma cezasına çarptırılmıştı.5 

• Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği, kara para aklama suçlamasıyla ABD’nin talebi üzerine Avus-
turya’da tutuklu firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’ın Yargıtay üyesi Tekman Savaş Nemli ile aynı 
masada yemek yediğine dair fotoğrafa ve ilgili haberlere erişimi, “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle en-
gelledi.6 

• Diyarbakır 4. Sulh Ceza Hakimliği, Kızıl Bayrak ve Umut Gazetesi’nin kizilbayrak51.net ve 
umutgazetesi29.org alan adlarına erişimi “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle 
engelledi. Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği ise, Etkin Haber Ajansı’nın, etha19.com alan adını aynı 
gerekçeyle erişime engelledi.7 

• İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın firari iş insanı Sezgin Ba-
ran Korkmaz ile birlikte olduğu fotoğraflar ve haberler olmak üzere toplam 55 URL’ye erişimi engelledi. 
Erişim engeli talebini ise, Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel yaptı.8 

2 Temmuz 2021 
• Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi9, Van’da iki vatandaşın helikopterden atılması iddiasını haberleş-

tirdikleri için “örgüt üyeliği” ile suçlanan MA muhabirleri Adnan Bilen, Cemil Uğur; JinNews muhabiri 
Şehriban Abi, gazeteci Nazan Sala ile MA muhabiri Zeynep Durgut’un adli kontrol tedbirlerinin devamına 
karar verdi. Dava 21 Ekim’e ertelendi.10 

                                                
1 https://haberglobal.com.tr/gundem/polis-kavgayi-goruntulemek-isteyen-gazetecilere-saldirdi-118821 
2 https://www.haberturk.com/sivas-haberleri/88587019-kavgayi-goruntulemek-isteyen-gazetecilere-polisten-sert-mudahale 
3 https://t24.com.tr/haber/yargitay-binali-yildirim-a-hakaret-ettigi-gerekcesi-ile-ugur-dundar-a-verilen-kitap-okuma-cezasini-bozdu,962985#google_vignette 
4 https://odatv4.com/yargitaydan-ugur-dundar-karari-30062157.html 
5 https://t24.com.tr/haber/yargitay-binali-yildirim-a-hakaret-ettigi-gerekcesi-ile-ugur-dundar-a-verilen-kitap-okuma-cezasini-bozdu,962985 
6 https://ifade.org.tr/engelliweb/sezgin-baran-korkmaz-ve-yargitay-uyesinin-ayni-masada-yemek-yedigiyle-ilgili-fotograf/ 
7 https://ifade.org.tr/engelliweb/etkin-haber-kizil-bayrak-ve-umut-gazetesi-erisime-engellendi/ 
8 https://www.karar.com/guncel-haberler/erdogan-talep-etti-sbk-ile-fotografina-erisim-engeli-geldi-1623162 
9 https://www.evrensel.net/haber/437001/vandaki-iskenceyi-haberlestiren-5-gazeteciye-acilan-dava-21-ekime-ertelendi 
10 https://www.mlsaturkey.com/tr/vanda-iskenceyi-haberlestiren-gazetecilerin-davasi-ekime-ertelendi/ 



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

  7 

• Bursa’da Üçüncü Göz imtiyaz sahibi İrfan Aydın organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’in 
son yayınladığı videoları yorumlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya 
“hakaret” ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Üçüncü Göz’ün açıklamasında ise “Gazetemizin genel yayın 
yönetmeni Aydın, Soylu’ya Türk milletini çocuk pornosunu izlemekle itham etmek, çocuk pornosunu 
meşru gösterip özendirmek ve kumpasa zemin hazırlamaktan dolayı açtığı dava dolayısıyla bugün Anka-
ra’dan gelen özel bir ekip tarafından gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna duyurulur” denildi.11 

4 Temmuz 2021 
• İzmir 1. Sulh Ceza Hakimliği, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi hakkındaki haberlere 

erişime engeli getirilmesiyle ilgili haberlerin de arasında bulunduğu toplam 130 adrese erişimi “kişilik 
hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi. Haberlerde, Yahşi’nin, şair-yazar Haydar Ergülen’in İzmir Atatürk 
Lisesi’ndeki etkinliğini baskı yaparak iptal ettirdiği ve bir GSM operatörünce yapılan 400.000 liralık ba-
ğışla tatile gittiği için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kınama cezası aldığı iddiaları yer alıyordu.12 

5 Temmuz 2021 
• Artı TV kameramanı Nazım Fayık, AYM’nin ihlal kararına rağmen serbest bırakılmayan HDP’li 

Ömer Faruk Gergerlioğlu için Sincan Cezaevi önünde HDP’nin başlattığı “Adalet Nöbeti”ni takibi sıra-
sında darp edilerek, gözaltına alındı.13 Gazeteciler Büşra Taşkın ve Berna Kişin’e de fiziki saldırıda bulu-
nulduğu öğrenildi.  

• Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhuriyet’te Barış Terkoğlu’nun “Soylu ailesinin Ak-
merkez’deki ‘sağlıklı’ işleri”, “Kuzen Soylu’nun becerikli öyküsü” köşe yazıları ve “Süleyman Soylu ve 
Fahrettin Koca’yı karşı karşıya getiren ihalelerin detayları netleşti” haberine erişimi “kişilik hakları ihlali” 
gerekçesiyle engelledi.14 Aynı kararla toplam 55 haber erişime engellendi.15 Haberlerde, Sağlık Bakanı 
Koca ile İçişleri Bakanı Soylu arasında gerilime neden olduğu iddia edilen ihalelerde adı geçen Invamed 
ve RD Global firmalarının kuzen Mehmet Soylu ile bağlantılı olduğu iddia ediliyordu.16 Ayrıca konuyla 
ilgili açıklamada bulunan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir’in tweetlerine erişim, “kişilik hakları ihla-
li” gerekçesiyle engellendi.17 Mahkeme, Mehmet Soylu ile ilgili atılan birçok tweeti, kişilik hakları ihlali 
gerekçesiyle erişime engelledi.18 Terkoğlu, EKBA Holding’in sahibi Cihan Ekşioğlu ile Soylu ailesi bağ-
lantısına yer vermişti. Terkoğlu, “Sedat Peker, ‘kardeşi’ dedi ama aslında kuzeni. Mehmet Soylu, Süley-
man Soylu’nun amcası Neşat Soylu’nun oğlu. Ekşioğlu’nun Akmerkez’deki komşusu olan, sosyal medya 
paylaşımlarında da Ekşioğlu’nun yöneticileriyle omuz omuza duran şirket Soylu ailesinin yönetiminde” 
demişti.19 

• İçişleri Bakanı Soylu, avukatı Uğur Kızılca aracılığıyla 1 milyon liralık manevi tazminat talebiy-
le Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’ne Cumhuriyet’e karşı dava açtığını duyurdu. Kızılca, “Müvekkilim 
Süleyman Soylu hakkında Cumhuriyet gazetesi tarafından 52 gündür 254’ü doğrudan Süleyman Soylu’ya 
yönelik olmak üzere toplam 313 haber ve köşe yazısı yayımlanmıştır. Müvekkilimin kişilik haklarını he-
def alan bu haberlerin tamamen kurgu ve gerçeğe aykırı olduğu, hakaret, iftira içerdiği, haberlerin veriliş 
biçimleri dikkate alındığında haber verme hakkının kötüye kullanıldığı, bu faaliyetin de gazetecilik olma-
dığı çok net bir şekilde anlaşılmaktadır” dedi.20 

• AA muhabiri Ekrem Biçeroğlu, İstanbul’da motosikletli iki kişinin saldırısına uğradı. Biçeroğlu 
çenesinden yaralandı. Saldırganlar olay yeri görüntülerinin incelenmesiyle gözaltına alındı. Ancak Nöbet-
çi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelileri adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.21 Adliye çıkışında saldırganlarca 
“Bizi mi çekiyorsun, gazeteci misin? Çek. Gidip birine tecavüz mü etmişiz?” gibi sözler sarf edilmesi 

                                                
11 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/gazeteciye-peker-paylasiminda-erdogan-ve-icisleri%C2%A0soyluya-hakaret-ettigi-iddiasiyla-gozalti-1849115 
12 https://ifade.org.tr/engelliweb/izmir-il-milli-egitim-muduru-ile-ilgili-haberlerin-erisime-engellenmesi-haberlerinin-erisime-engellenmesi/ 
13 https://www.amerikaninsesi.com/a/anayasa-mahkemesi-kararini-uygula-cagrisina-mudahale/5953566.html 
14 https://twitter.com/engelliweb/status/1412327326252163074 
15 https://twitter.com/engelliweb/status/1412327331566395394 
16 https://ifade.org.tr/engelliweb/icisleri-bakani-ve-saglik-bakani-arasindaki-gerilim-iddialariyla-ilgili-haberler/ 
17 https://ifade.org.tr/engelliweb/icisleri-bakaninin-kuzeninin-istifasi-ile-ilgili-haberler/ 
18 https://ifade.org.tr/engelliweb/icisleri-bakaninin-kuzeni-ile-ilgili-tweetler/ 
19 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/soylu-haberlerine-jet-hiziyla-engelleme-1850179 
20 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/soyludan-gazetemize-1-milyon-tllik-dava-1850063 
21 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/aa-muhabiri-bicerogluna-saldiran-supheliler-tutuklandi/2298441 
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dikkat çekti.22 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği kara-
rıyla saldırganlar tutuklanarak cezaevine gönderildi.23 

• Antalya 1. Sulh Ceza Hakimliği, Uşak Valisi Funda Kocabıyık’ın Covid-19 virüs salgınıyla mü-
cadele amacıyla yürütülen denetimlerde vatandaşları azarlamasıyla ilgili haberlerin yer aldığı 133 adrese 
erişimi engelledi.24 

7 Temmuz 2021 
• Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat’ın, Milli Eğitim Bakanı Zi-

ya Selçuk’un Adnan Oktar Suç Örgütü’nden Altuğ Revnak Eti’yle bağlantısı olduğunu iddia ettiği “Ku-
caktan kucağa Milli Eğitim!” yazısı ve ilgili diğer haberlere erişimi, “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle 
engelledi.25 

8 Temmuz 2021 
• İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Can Dündar’a 6 Mayıs 2016’oa Çağlayan Adliye-

si önünde silahla saldırı düzenleyen ve bu sırasında NTV muhabiri Yağız Şenkal’ı da yaralayan Murat 
Şahin hakkında iyi hal indirimleri uyguladı ve üç yıl bir ay 15 gün hapis cezası ile 500 lira para cezası 
verdi.26 Mahkeme, diğer sanıklar Sabri Boyacı ile Habip Ergün Celep’in ise beraatlarına karar verdi. Mah-
keme, 2 Ekim 2018’deki ilk kararında Şahin hakkında “kasten yaralama” suçundan 4.500 lira adli para 
cezası ve “ruhsatsız silah taşıma” suçundan 10 ay hapis cezası verilmişti. Şenkal, “Adliye önünde birini 
vurmanın bedeli 4 bin 500 TL, oysa ki hastane masrafı daha çok tuttu” diyerek karar tepki göstermiş, itiraz 
etmişti. İstinaf mahkemesince cezalandırma yetersiz bulununca  dava yeniden görüldü.27 

• İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2015 yılında gazeteci Melis Alphan’ın Diyarbakır’daki Nev-
ruz kutlamalarında çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşarak, “örgüt propagandası” iddiasıyla 
yargılandığı davada verilen beraat kararına itiraz28 etti.29 

• Artı TV sunucusu ve BirGün yazarı Erk Acarer, Berlin’de yaşadığı evin müşterek avlusunda üç 
kişinin saldırısına uğradı. Kafasının bazı yerlerinde şişlikler olduğu için hastanede gözlem altına alınan 
Acarer, olayla ilgili paylaştığı videoda saldırganların üç kişi olduğunu ve saldırı sırasında “Yazmayacak-
sın lan” diye bağırıldığını söyledi. Acarer, “Bu İslamcı ve faşist AKP, MHP iktidarına karşı söylediğimiz 
ve yazdığımız her şeyin doğru olduğunun bir ispatıdır” dedi.30 

• İstanbul Bakırköy 27. Asliye Ceza Mahkemesi, Evrensel haber müdürü Cem Şimşek hakkında 
“Alman karikatüristler Erdoğan’ı fena çizdi” haberi nedeniyle “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla 
11 ay 20 gün hapis cezasına hükmetti ancak hükmün açıklanması ertelendi.31 Şimşek’in avukatı Devrim 
Avcı, 2015 yılında yayımlanmış bir haber nedeniyle altı yıl sonra ceza verilmesini eleştirdi. Avcı, “Günlük 
yayın yapan gazetenin her gün savcılıkta incelenmesine rağmen biz haberi internette gördük hemen suç 
duyurusunda bulunduk gibi bir uygulama söz konusu maalesef. Her ne kadar siyasilerin alkışlar kadar 
kendilerine yönelik sert eleştirileri de kabul etmesi gerektiğine dair var olan Yargıtay, AİHM kararları 
varsa da hakimler bu kararları uygulamıyor. Verilen karara karşı tüm itiraz yollarına başvuracağız” dedi.32 

9 Temmuz 2021 
• İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteciler Mahir Kanaat, Ömer Çelik, Metin Yoksu, Derya 

Okatan, Eray Sargın ve Tunca Öğreten’in Redhack davasında savcılıkça kovuşturmanın genişletilmesi 
talebini kabul etti.33 Mahkeme, gazeteciler hakkında adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek 
davayı 9 Aralık’a erteledi. Gazeteciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı olan dönemin Enerji ve Tabii 

                                                
22 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/aa-muhabiri-bicerogluna-saldiran-supheliler-adli-kontrol-sartiyla-serbest-birakildi/2294957 
23 https://t24.com.tr/haber/anadolu-ajansi-muhabiri-biceroglu-nu-darp-eden-saldirganlar-tutuklandi,964578 
24 https://ifade.org.tr/engelliweb/usak-valisi-ile-ilgili-haberler/ 
25 https://ifade.org.tr/engelliweb/milli-egitim-bakani-ile-ilgili-haberler/ 
26 https://www.ntv.com.tr/turkiye/can-dundara-saldiri-davasinda-karar,HrQC7mhohUKf1flkYVO8rg 
27 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/can-dundara-silahli-saldiri-davasinda-karar-6527706/ 
28 https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/246977-melis-alphan-in-beraatini-savcilik-temyiz-etti 
29 https://expressioninterrupted.com/tr/turkiye-de-basin-ve-ifade-ozgurlugu-319/ 
30 https://www.dw.com/tr/gazeteci-erk-acarere-berlindeki-evinde-sald%C4%B1r%C4%B1/a-58198149 
31 https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/246980-gazeteci-cem-simsek-e-karikatur-haberi-nedeniyle-11-ay-hapis-cezasi 
32 https://www.evrensel.net/haber/437485/haber-mudurumuz-cem-simseke-11-ay-20-gun-hapis-cezasi-verildi 
33 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazetecilerin-redhack-davasinda-savcinin-talebi-uzerine-kovusturma-genisletilecek/ 
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Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’a ait Redhack’in yayınladığı e-mail’leri haberleştirdikleri gerekçesiyle 
yargılanıyor.34  

12 Temmuz 2021 
• İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Muhammet Burak Gültekin, Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğ-

lu’nun İçişleri Bakanı Soylu hakkındaki “Esenyurt kavgasının altında ne var?” yazısında35 iftirada bulun-
duğunu ve 24 saat içinde belgelememesi durumunda hakkında manevi tazminat davası açacağını duyurdu. 
Terkoğlu, Orhan Özyurt’un sahibi olduğu Özyurt A.Ş. ve Özyurtlar Holding’in Soylu ile anıldığını yaz-
mıştı.36 

• Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhuriyet, Gazete Duvar ve Aydınlık’taki iş insanı Fettah 
Tamince ile ilgili çeşitli haberlerine erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.37 

14 Temmuz 2021 
• İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, ETHA editörü Semiha Şahin ile muhabiri Pınar Gayıp’ın da 

aralarında bulunduğu dört kişi hakkında “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” iddialarıyla yargılanma-
sında salgın gerekçesiyle gazetecileri ve izleyicileri salona almadı. Dava, 9 Kasım’a ertelendi.38 

• İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’in, Cumhurbaş-
kanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi ve AKP Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Korkmaz Karaca 
hakkındaki iddialarıyla ilgili haberlere erişimi, “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.39 

• Tekirdağ Şarköy Asliye Hukuk Mahkemesi, Şarköy Haber’in sahibi ve DHA Muhabiri Nuri 
Çağlar hakkında, Şarköy Kaymakamı Şenol Kaya’nın talebi üzerine bir ay süre ile uzaklaştırma cezası 
verdi. Çağlar, “Bak Şu Kaymakamın Yaptığına”40 haberinde, kaymakamlık lojmanına yapılan kaçak in-
şaatı kaleme almıştı. Haberde, lojmanda koruma amaçlı görevli bekçi tarafından Kaymakam Kaya’nın 
özel aracını yıkama fotoğrafına yer verilmişti. Mahkeme, Kaymakam Kaya’nın “şiddet mağduru” olduğu 
yönündeki başvuruyu kabul etti ve Çağlar hakkında bir ay boyunca, Kaya’nın konutu ve Hükümet Konağı 
başta olmak üzer, bulunduğu ortamlarda yer alamayacağına, herhangi bir şekilde gazetesinde ya da sosyal 
medya hesaplarında Kaymakam ile ilgili ifadeler kullanamayacağına hükmetti. Çağlar’ın bu koruma tedbir 
kararına aykırı hareket etmesi halinde tutuklanacağı belirtildi.41 

16 Temmuz 2021 
• Ankara Batı 1. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhuriyet, BirGün, Aykırı ve Gazete Duvar’da yayınla-

nan “Süleyman Soylu’nun kuzeni, 15 TL’lik ürünü SGK’ya bin liraya satmış” haberlerine erişimi “kişilik 
hakları ihlali” gerekçesiyle42 engelledi.43 Haberlerde, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir’in, Soylu’nun 
kuzeni Mehmet Soylu’nun 15 liralık medikal ürünü SGK’ya 1.000 liraya sattığı iddiasına yer verilmişti.44 
Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak da erişim engelini “Sabah 09.06’da girdiğimiz habere saat 
21.09 itibariyle erişim engellemesi geldi. Yeni bir rekor, tebrik ederim” paylaşımıyla duyurdu.45  

17 Temmuz 2021 
• Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatları, gazeteci Oktay Candermir hakkında Van 3. Asliye Ceza 

Mahkemesi’nin verdiği beraat kararına karşı Van Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’ne itirazda 
bulunarak, cezalandırma talep etti. Ceza talebiyle ilgili dilekçede, “Candemir yazısında, Erdoğan’ın kay-
yum atamalarıyla ülkeyi bölme ve parçalama politikası uygulamak istediğini iddia etmiştir. Bu cümleler 
onur şeref ve saygınlığını rencide edebilecek niteliktedir. Düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değer-
lendirilemez. Eleştiri sınırları içinde değerlendirilmesi mümkün değildir” denildi.46 

18 Temmuz 2021 

                                                
34 https://www.gazeteduvar.com.tr/redhack-davasinda-kovusturmanin-genisletilmesi-karari-haber-1528051 
35 https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/baris-terkoglu/esenyurt-kavgasinin-altinda-ne-var-1851721 
36 https://www.gazeteduvar.com.tr/icisleri-bakanligi-musaviri-gultekin-esenyurt-iddialarini-gazeteci-baris-terkogluna-24-saat-verdi-suren-basladi-haber-1528309 
37 https://ifade.org.tr/engelliweb/is-insani-fettah-tamince-ile-ilgili-haberler/ 
38 https://gazetedavul.com/gundem/gazeteci-pinar-gayip-ve-semiha-sahinin-davasi-ertelendi-22926.html 
39 https://ifade.org.tr/engelliweb/cumhurbaskanligi-ekonomi-politikalari-kurulu-uyesi-hakkindaki-haberler/ 
40 http://www.sarkoyhaber.com.tr/bak-su-kaymakamin-yaptigina-h1802.htm 
41 https://t24.com.tr/haber/sarkoy-kaymakami-lojmana-yapilan-kacak-insaat-haberinden-sonra-yerel-gazeteciye-uzaklastirma-karari-aldirdi,965814 
42 https://twitter.com/engelliweb/status/1416117077161676800 
43 https://ifade.org.tr/engelliweb/icisleri-bakaninin-kuzeni-ile-ilgili-haberler/ 
44 https://tele1.com.tr/chpnin-soylunun-kuzeninin-15-liralik-urunu-sgkya-1000-liraya-sattigi-iddiasina-jet-engelleme-434395/ 
45 https://twitter.com/batuhancolak33/status/1416098483195498496 
46 https://www.gazeteduvar.com.tr/mahkeme-dusunce-ozgurlugu-dedi-erdoganin-avukatlari-temyize-gitti-haber-1528885 
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• DHA kameramanı Nurettin Fidancan ile İHA muhabiri Sedat Irmak, Diyarbakır’ın Bağlar ilçe-
sinde iki grup arasında çıkan silahlı kavga haberini takip sırasında saldırıya uğradı. Polis’in müdahale 
ettiği saldırıda, şüpheliler gözaltına alınmadı. Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC), “17 Temmuz 
2021’de, Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesindeki iki grup arasında çıkan silahlı kavgayı takip için olay 
yerine giden Fidancan ile Irmak, kavgaya karışan bir grup tarafından fiziki ve sözlü saldırıya uğradı. Sal-
dırıda, meslektaşlarımız ciddi bir yara almadan kurtuldu. Ancak saldırıya her ne kadar polis müdahale etse 
de saldırganlar gözaltına alınmadan olay yerinde serbest bırakıldı. Saldırganlar hakkında işlem yapılma-
ması bu gibi saldırıların artmasına neden olacaktır. Görevi sadece kamuoyunu bilgilendirmek olan gazete-
cilerin, görevlerini hiçbir baskı altında kalmadan ve saldırıya uğrama riski yaşamadan yapmaları gerekir-
ken, bu tarz saldırılara karşı karşıya kalması düşündürücüdür ve kabul edilemez. Gazetecilere yönelik 
saldırılar, toplumun haber alma, bilgilenme hakkını engellemeye yönelik olduğu kadar basın özgürlüğüne 
yönelik de bir saldırıdır” sözleriyle cezasızlığa tepki gösterdi.47 

20 Temmuz 2021 
• Artı TV sunucusu Erk Acarer, Berlin’deki evinin bahçesine “Sen bekle” yazılı tehdit mesajı bıra-

kıldığını duyurdu.48 
21 Temmuz 2021 
• Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye’de faaliyet gösteren bazı medya ku-

ruluşlarına yabancı ülkeler kaynaklı fon sağlandığına dair haberler nedeniyle “Ne basın özgürlüğü ne de 
bir başka bahaneyle demokrasimizi kimsenin masasına meze yaptırmayız” dedi. Altun, “Bazı yabancı 
liderlerin Türk siyasetini dizayn etme niyet ve gayretlerini açıkça ifade ettiği bir ortamda, hiçbir yabancı 
devlet ve kuruluşun medya sektörüne çeşitli fonlar sağlamasını söz konusu çıkar ve hedeflerden bağımsız 
yorumlayamayız. Yeni kisveler altında beşinci kol faaliyetlerine müsaade etmeyiz” dedi.49 

23 Temmuz 2021 
• Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başdanışmanı olan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yer-

likaya, Fox TV’nin dört maaş aldığına ilişkin haberi hakkında “hakaret” ve “özel hayatın gizliliği ihlal” 
gerekçeleriyle suç duyurusunda bulundu. Yerlikaya’nın avukatı Esma Aybike Sarıçiçek50, “Müvekkil, 
haberde aktarıldığı gibi Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı, Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılı-
ğı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcılığı ve Sporcu Şeref Aylığı olmak üzere dört ayrı maaş almamaktadır. 
Müvekkilime Gençlik ve Spor Bakan Yardımcılığı görevinden dolayı ve üstün sportif başarıları nedeniyle 
Sporcu Şeref Aylığı olmak üzere maaş ödemesi yapılmaktadır. Müvekkilimin aldığı bu maaşlar ve miktar-
ları mevzuatça düzenlenmiş olup kimsenin hak kaybına uğramasına neden olduğu söz konusu değildir” 
dedi.51 

24 Temmuz 2021 
• İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Habertürk yazarı Fatih Altaylı’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 

bayramlaşma videosunda uyuklama görüntüsüne ilişkin yazılarına tepki göstererek, “Yalan haber, kara-
lama ve dezenformasyon ile mücadelemiz sürüyor. Habertürk, karalama, dezenformasyon ve yalan haber-
den bir türlü vazgeçmiyor. Habertürk’ü kınıyoruz, bir an evvel kendilerinden özür bekliyoruz” dedi.52 
Habertürk’ten yapılan açıklamada ise, “Bu ilkeler çerçevesinde, söz konusu köşe yazısında Habertürk’ün 
kurumsal olarak özür dilemesini gerektirecek bir yönün bulunmadığı, ilk yazıdaki yayının banttan yapıldı-
ğı ihtimaliyle dile getirilen eleştirilerin de ikinci yazıda yayının canlı yapıldığı bilgisiyle düzeltildiği ve iki 
yazı birlikte değerlendirildiğinde konunun açıklığa kavuşmuş olduğu tarafımızca değerlendirilmiştir” de-
nildi.53 

27 Temmuz 2021 

                                                
47 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/diyarbakirda-gazetecilere-saldiri-kamerada-6545476/ 
48 https://www.gazeteduvar.com.tr/gazeteci-erk-acarerin-evine-tehdit-mesaji-birakildi-haber-1529148 
49 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/cumhurbaskanligi-iletisim-baskanligindan-ulke-disindan-medyanin-fonlanmasi-ile-ilgili-aciklama-/2311069 
50 https://www.evrensel.net/haber/438555/hamza-yerlikayadan-fox-tvye-4-maas-davasi 
51 https://t24.com.tr/haber/avukati-4-maas-iddiasini-yalanladi-cumhurbaskani-basdanismani-hamza-yerlikaya-dan-fox-a-dava,967551 
52 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/cumhurbaskanligi-iletisim-baskanligindan-haberturk-yazari-altaylinin-yazisina-iliskin-aciklama-41858534 
53 https://m.haberturk.com/haberturk-ten-aciklama-3141628 
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• Almanya Adalet Bakanlığı, gazeteci Hayko Bağdat’ın, “propaganda” suçlamasıyla İstanbul 50. 
Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı dava54 kapsamında yazılı savunmasına başvurulması talebi Al-
manya Adalet Bakanlığı’nca reddedildi. Almanya, 5 Nisan 2021 tarihli yazıyla Ceza İşlerinde Karşılıklı 
Adli Yardımlaşma Avrupa Sözleşmesi’nin 2. maddesi b fıkrasında “memleket çıkarları ve kamu düzenine 
aykırı” hükmü uyarınca Bağdat’ın ifadesine başvurulması talebini reddettiğini bildirdi. Açıklamada, “İfa-
de özgürlüğü, Alman anayasasında devredilemez bir temel hak olarak tanımlandığı için, söz konusu tale-
bin [savunmanın istinabe yoluyla alınması] yerine getirilmesi, Almanya Federal Cumhuriyeti’nin kamu 
politikasını ihlal edecektir” denildi.55 

İfade ve Basın Özgürlüğünü Kullanmak İsteyenlere Müdahale 
1 Temmuz 2021 
• İzmir’de İstanbul Sözleşmesi’nden Cumhurbaşkanlığı kararıyla Türkiye’nin imzasını çekmesini 

protesto etme girişimindeki kadınlara biber gazıyla müdahale edildi. HDP İzmir Milletvekili Serpil Ke-
malbay’ın polislerle tartışması sonrasında Alsancak Vapur İskelesi’nde basın açıklaması yapılabildi.56 

• İstanbul Taksim Tünel’de İstanbul Sözleşmesi’ni Uygula Kampanya Grubu’nun çağrısıyla bulu-
şan kadınlara biber gazıyla müdahale edildi.57 

• İstanbul Beyoğlu Kaymakamlığı, Grup Yorum’un internet aracılığıyla yayınlanacak konser kay-
dını yapacağı Ses Tiyatrosu sahnesinde çekim yapılmasına izin vermedi. Grup Yorum, yasak kararını 
Twitter hesabında58 duyurdu.59 

2 Temmuz 2021 
• Opera sanatçısı Güvenç Dağüstün, bir sosyal medya paylaşımıyla avukat Selman Öğüt’e “haka-

ret” ettiği gerekçesiyle Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alındı ve ifadesi alındıktan sonra serbest 
bırakıldı.60 Dağüstün, ifadesinde, “Suçlandığım tweeti attığımı kabul ediyorum. Herhangi bir hakaret kas-
tım yoktur. Kişi sıklıkla televizyon programlarında görüş ifade eden, kamuya mal olmuş bir kişidir. Alıntı-
ladığım tweetinde akademisyen sıfatına hiç yakışmayacak şekilde SMA’lı çocuklar için yapılan bir kam-
panyaya destek veren farklı siyasi partilerden liderleri teröre destek veriyormuş gibi göstermeye çalışmış-
tır. İnsanların aklıyla alay eden bu tweete karşılık, yine kamuya mal olmuş bir videodan hemen herkesin 
bildiği bir alıntı söz ile cevap verdim. Bu bir espridir” dedi.61 Avukat Söğüt, kamuoyunda AKP’ye yakın-
lığıyla ve İstanbul’da 2 Nolu Baro kurucusu olmasıyla tanınıyor.62 

• İzmir Urla Belediyesi’ne kayyum atanan Urla Kaymakamı Murtaza Dayanç, tiyatro oyuncusu ve 
eğitmeni İlknur Bayzit Çatal’ı büfeye servis çalışanı olarak görevlendirdi. Karara tepki göstererek göre-
vinden istifa eden Çatal, “Görev değişikliği haberi 1 Temmuz’da bildirildi. Belediyede çalışan meslekta-
şım olan kişiler tarafından aranmadım bile şu an. Haliyle bu durum mobbing getiriyor. Bu olaya susmaları 
can acıtıyor. Böyle bir durumu kimse tahmin edemez. Bu kadar aşağılayıcı bir görevlendirmeyi asla bek-
lememiştim. 15 yıldır tiyatro yapan ben ve son 10 yılında sadece bu işten para kazanan birine yakıştırıla-
cak bir konum asla olamaz. Verilen işi asla küçümsemiyorum. Ben kendi tiyatromda sahne süpürüyorum, 
tuvalet yıkıyorum tüm emekçiliğini yapıyorum. Sonra da sahneye çıkıp oyunumu oynuyorum. Ama bu 
sürgündür. Aşağılamadır. Hazmedilemez” dedi.63 

3 Temmuz 2021 
• Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, kampüse girişleri Pazartesi sabahına kadar kısıtladı. Akade-

misyenler, rektörlük kararıyla ofislerine gitmek istediklerinde güvenlik görevlilerince engellendiklerini 
için girişte tutanak tuttu. Doç. Dr. Ayfer Bartu Candan, “20 senedir hoca olarak çalıştığım Boğaziçi Üni-
versitesi’ne alınmıyorum. Tutanak tuttuk. Bekliyoruz. Gerçekten yazık bu kuruma. #BoğaziçiKilitAltında” 

                                                
54 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-hayko-bagdatin-savunmasi-almanyadan-alinacak/ 
55 https://www.mlsaturkey.com/tr/almanya-hayko-bagdatin-davasinda-istinabe-talebini-ifade-ozgurlugune-aykiri-buldu/ 
56 https://ankahaber.net/haber/detay/izmirde_istanbul_sozlesmesinin_feshini_protesto_eden_kadinlara_biber_gazli_polis_mudahalesi_45017 
57 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/istanbul-sozlesmesinden-cekilmeyi-protesto-eden-kadinlar-karari-geri-cek-sozlesmeyi-uygula-1849017 
58https://twitter.com/Grup_YORUM/status/1410556279676882944?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1410561043982602242%7Ct
wgr%5E%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fm.bianet.org%2Fbianet%2Fsanat%2F246639-grup-yorum-un-internet-konseri-cekimine-yasak 
59 https://m.bianet.org/bianet/sanat/246639-grup-yorum-un-internet-konseri-cekimine-yasak 
60 https://m.haberturk.com/guvenc-dagustun-gozaltina-alindi-3121008 
61 https://www.gazeteduvar.com.tr/sanatci-guvenc-dagustun-serbest-birakildi-selman-ogut-sikayet-etmis-haber-1527376 
62 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/09/17/selman-ogut-bu-bize-ayip-olarak-yeter 
63 https://www.birgun.net/haber/kayyum-tiyatro-egitmenini-bufe-servisine-surgun-etti-350401 
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paylaşımı yaptı.64 Can Candan da, “Kampüsümüzde güvenlik sorunu olmadığı gibi sağlık sorunu da yok-
tur. Kısıtlamalar da kalktığı için kampüse giriş çıkışta kısıtlama olmaması gerekir. Üniversite bir kamu 
üniversitesidir ve herkese aittir” dedi.65 

5 Temmuz 2021 
• İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi’nin, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki yedi öğrenci hakkında 

Prof. Dr. Melih Bulu’yu protesto ettiği sergideki “Şahmeran figürlü LGBTİ+ bayraklı Kabe görseli” ge-
rekçesiyle yürütülen yargılamada, güvenlik görevlisi tanığa teşhis yaptırma yöntemi tartışma yarattı. Ha-
kim, tanık Faruk Kardoğan’a teşhis tutanağını göstererek ve sanık öğrencilere maskelerini çıkartarak teş-
his yaptırdı. Avukat Levent Pişkin, savunma makamına gösterilmemiş, hukuka aykırı elde edilmiş ve dos-
yadan çıkarılmasını talep ettikleri teşhis tutanağını tanığa gösterme nedeniyle reddi hakim talebinde bu-
lundu. Mahkeme, bu talebi kabul etmeyerek, değerlendirilmesi için üst mahkemeye başvurulmasına karar 
verdi. Dava 17 Kasım’a erteledi. Davada, Sena Nur Baş, Selahattin Can Uğuzeş, Rümeysa Özüyağlı, 
Mahmutcan Bodrumlu, Doğu Demirtaş, Eda Kalafat ve Hazar Kolancalı yargılanıyor.66 

• HDP’nin, AYM’nin ihlal kararı doğrultusunda  Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun serbest bırakılma-
sı için Sincan Cezaevi önünde başlattığı “Adalet Nöbeti” eyleminde, Gergerlioğlu’nun oğlu Salih Gerger-
lioğlu ile HDP’liler Bahadır Demircan, Ali İmran ve Melek Çetinkaya’yı gözaltına alındı.67 Gözaltına 
alınanlar Sincan’da Fatih Karakolu’na götürüldü.68 HDP’nin açıklamasında, “AYM’nin kararına rağmen 
bırakılmayan vekilimiz Gergerlioğlu için Sincan Cezaevi önünde yapacağımız açıklamamıza saldırı ger-
çekleşti. Aralarında Salih Gergerlioğlu ve gazetecilerin de olduğu dört kişi gözaltına alındı. Saldırılar mü-
cadelemizi engelleyemez” denildi.69 

8 Temmuz 2021 
• Aydın Valiliği, her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşlerini 7 Temmuz’dan 12 Temmuz’a kadar 

yasakladığını duyurdu.70 Aydın’da Çine ilçesine bağlı Seferler köylülerince feldspat madeni için yapılması 
planlanan ÇED toplantısına izin verilmemişti.71 

9 Temmuz 2021 
• Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesi, halk müziği sanatçısı Onur Kocamaz hakkında 2019’da 

yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçlamasıyla Ankara Cum-
huriyet Başsavcılığı’nın talebi doğrultusunda yakalanmasına karar verdi. Dava 12 Ekim’e ertelendi.72 

• Tarım ve Orman Bakanlığı’nın izni olmaksızın tütün ticareti yasağı getirilmesine karşı Adıya-
man ve ilçelerinde düzenlenen protesto eylemlerine73 katıldıkları gerekçesiyle 16 tütün üreticisi polis ope-
rasyonlarıyla gözaltına alındı.74 Gözaltına alınanlardan 10 kişi, “Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere 
silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” ve “Kamu kurumu faaliyetini cebir veya tehdit 
kullanarak engellemek” suçlamalarıyla tutuklandı.75 Diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.76 Adı-
yaman Emniyet Müdürlüğü’nde tütün üreticilerine, eyleme kendi rızalarıyla katılıp katılmadıkları, eylemi 
kimin organize ettiği ve eylemin yapılacağını nereden öğrendikleri soruldu.77 

10 Temmuz 2021 
• Suruç Aileleri İnisiyatifi’nce yürütülen kampanya kapsamında Ankara’ya yapılması planlanan 

“Adalet Yürüyüşü” eyleminde 13 kişi gözaltına alındı. Daha sonra Ümmühan Özdemir, Yücel Yavuz, 
Volkan Uyar, Yaren Tuncer, Ebru Yiğit, Birkan Polat, Doğucan Adıyaman, Şamil Parlak, Zeynep Tan, 

                                                
64 https://twitter.com/AyferBartuC/status/1411309584325677057 
65 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-57708767 
66 https://www.mlsaturkey.com/tr/bogazicililere-acilan-sahmeran-davasinda-guvenlik-gorevlileri-tanik-olarak-dinlendi/ 
67 https://www.amerikaninsesi.com/a/anayasa-mahkemesi-kararini-uygula-cagrisina-mudahale/5953566.html 
68 https://twitter.com/HDPgenelmerkezi/status/1411977194390409218 
69 https://twitter.com/HDPgenelmerkezi/status/1411977194390409218 
70 http://www.aydin.gov.tr/basin-duyurusu 
71 https://www.evrensel.net/haber/437319/cine-seferler-koyluleri-madencilere-ced-toplantisi-yaptirmadi-cepecevre-yasam 
72 https://www.evrensel.net/haber/437633/halk-muzigi-sanatcisi-onur-kocamaza-halki-kin-ve-dusmanliga-tahrik-davasi 
73 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/tutun-ureticileri-safak-vakti-tutuklandi-6534398/ 
74 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/adiyamanda-tutun-eylemcileri-evleri-basilarak-gozaltina-alindi-1851159 
75 https://t24.com.tr/haber/adiyaman-da-eyleme-katildigi-i-in-gozaltina-alinan-10-tutun-ureticisi-tutuklandi,965318 
76 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/tutun-satisi-eylemcilerine-10-tutuklama-1851841 
77 https://www.gazeteduvar.com.tr/adiyamanli-tutunculere-eyleme-kendi-rizanizla-mi-katildiniz-diye-sordular-haber-1528344 
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Zeynep Ülger, Ayşe Mizgin Esmer, Doğuş Özdemir, Güney Akgün serbest bırakıldı. İstanbul Taksim’de 
de altı kişi gözaltına alındı ve ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.78 

• Bursa’da Destek Otomotiv fabrikasında sendikalaştıkları için işten atılmaları üzerine protesto ey-
lemi başlatan 100’e yakın işçiye polisin sert şekilde müdahale ettiği bildirildi.79 

11 Temmuz 2021 
• Türkiye’nin haberine göre, AKP’nin MYK toplantısında sosyal medya platformları için RTÜK 

benzeri bir yapının kurulmasının tartışıldığı ileri sürüldü. Erdoğan’ın “Kılıçdaroğlu’nun yaptığı şey yalan 
haber yayma değil. Bu bir dezenformasyon. AB’de dezenformasyon, terör suçu ile eş değer tutuluyor ve 
ona göre cezalar veriliyor. Biz de yalan haberin yanında dezenformasyon suçunu tanımlamalıyız ve buna 
göre cezalar getirmeliyiz. Bu konuda bir çalışma yapalım. Birçok ülke, bu konuda hukuki adımlar attı, biz 
de bunu gündemimize alalım” dediği belirtildi. Haberde, AKP kurmaylarınca “Bu konuda, farklı toplum 
kesimlerinden ve hatta muhalefetten de gelen talepler var. Onlar da mustarip. Bir denetim mekanizması 
oluşturulabilir. RTÜK benzeri bir yapının kurulması düşünülebilir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kuru-
mu’nun (BTK) da desteği ile uzmanlardan oluşan bir yapı kurulabilir. Özellikle son bir yıldır, sahte hesap-
lar ve sosyal medya ajansları üzerinden yapılan manipülatif paylaşımlara yönelik denetim mekanizması 
kurulmalı” değerlendirmesini yapıldığı aktarıldı.80 

12 Temmuz 2021 
• İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi, Cumartesi Anneleri’nin 25 Ağustos 2018’deki toplantısın-

da gözaltına alınan 46 kişi hakkındaki davada reddi hakim talebini “yargılamayı uzatmaya yönelik” oldu-
ğu gerekçesiyle reddetti. Dava 24 Kasım’a ertelendi.81 

• Muş Valiliği, 13 Temmuz’dan 27 Temmuz’a kadar her türlü gösteri ve yürüyüş etkinliklerini ya-
sakladığını duyurdu.82 

• İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, eski CHP milletve-
kili ve oyuncu Berhan Şimşek hakkında 22 Ocak’ta Habertürk TV’de katıldığı “Enine Boyuna” progra-
mındaki83 sözleriyle “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni ve devletin yargı organlarını aşağılama” suçlama-
sıyla hazırladığı iddianameyi kabul etti. İddianamede, İçişleri Bakanlığı’nın müşteki olarak yer aldı. Dava, 
8 Şubat 2022’de görülmeye başlanacak. Şimşek, katıldığı programda, “Vali militan, kaymakam militan, 
yargıçlar militan” demişti.84 

• Ankara’da ODTÜ’de öğrencilere gece 12’den sonra kampüse alınmayacaklarının söylendiği öne 
sürüldü. Rektörlüğe bağlı İç Hizmetler Müdürlüğü’nden ise, “Bu kural pandemi zamanında, tam kapanma 
süreçleri dahilinde uygulandı. 1 Temmuz’dan itibaren böyle bir kural yok” bilgisi verildiği kaydedildi. 
ODTÜ’deki durum “keyfi bir uygulama” olarak yorumlandı.85 

• Pegasus Hava Yolları’nın 2 Temmuz’da 17’si sendikalı 40 çalışanı işten çıkarması üzerine 
DİSK’e bağlı Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu’nun katılımıyla yapılacak protestoya86 
polis müdahalede bulundu.87 

13 Temmuz 2021 
• Boğaziçi Üniversitesi’nde bazı öğrenciler, Melih Bulu’nun rektör atanmasını protesto ettikleri 

için haklarında savcılık talebiyle yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartı bulunduğunu için yurtdışındaki bazı 
okullara kabul edildikleri halde gidemediklerini duyurdu. Boğaziçi Üniversitesi son sınıf öğrencisi S.B., 
yüksek lisans için Avusturya’da bir okuldan kabul aldığını söyleyerek, “Okul ve burs kabullerimiz adli 
kontrol kararı nedeniyle reddediliyor. Savcılıkça beş ayı aşkın bir süredir iddianame hazırlanmaması da 
son derece usulsüz. Bütün bunlar, eğitim hakkımın bizzat devlet tarafından engellenmesi anlamına geli-

                                                
78 https://bianet.org/bianet/insan-haklari/247061-suruc-aileleri-inisiyatifi-nin-ankara-yuruyusune-polis-mudahalesi-13-gozalti 
7979 https://www.evrensel.net/haber/437665/bursada-direnen-iscilere-polis-siddeti-7-isci-hastaneye-kaldirildi 
80 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/796165.aspx 
81 https://www.mlsaturkey.com/tr/cumartesi-anneleri-insanlari-700-hafta-davasinda-reddi-hakim-talebi/ 
82 http://www.mus.gov.tr/toplanti-ve-gosteri-yuruyuslerinin-yasaklanmasi12-07-2021 
83 https://www.youtube.com/watch?v=DnmbsRCea6k 
84 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/eski-chp-milletvekili-berhan-simsek-hakkinda-2-yila-kadar-hapis-istemi-1851903 
85 https://www.evrensel.net/haber/437796/odtude-gece-kampus-girisine-keyfi-yasak 
86 https://twitter.com/insaatsendika/status/1414648272350744582 
87 https://tele1.com.tr/isten-cikarilan-pegasus-calisanlarina-polis-mudahalesi-431476/ 
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yor” dedi.88 Paris Üniversitesi Dil Bölümü’ne burslu olarak kabul edildiğini belirten Ece Erten, avukatınca 
ikinci kez yapılan itiraza henüz bir cevap verilmediğini, altı aydır delillerin toplanılmasına devam edilmesi 
ve iddianamenin hala hazır olmaması nedeniyle ikinci duruşmanın görülmediğine söyledi. İtalya’daki 
Siena Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Bölümü’nden kabul aldığını kaydeden Beril Destan Zaman, adli 
kontrol şartından dolayı vize başvuru dosyasının İstanbul Başkonsolosluğu’nda bekletildiğini söyledi.89 

• Karaman Ermenek Asliye Ceza Mahkemesi’nde, Ankara’dan Manisa’ya dönerken trafik kazası 
geçirerek yaşamını yitiren Bağımsız Maden İş Başkanı Tahir Çetin’in de aralarında bulunduğu 15 madenci 
ve sendika örgütlenme uzmanı Büşra Yılmaz hakkında kamu malına 547 lira 24 kuruş zarar verildiği iddi-
asıyla açılan davada beraat talebini reddetti. Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesinde, 25 
Kasım 2020’deki olaya ilişkin Ermenek’te ödenmeyen hakları için 87 gün boyunca yürütülen eylem nede-
niyle madenciler suçlanıyor. Avukat Mürsel Ünder, “İddianameye konu kamu malı dört kalkan, üç cop, 
bir kasktan oluşmaktadır. Bu malzemelerin ne şekilde zarar gördüğünü, zarar görüp görmediğini bile bi-
lemiyoruz. İddianamede yalnızca müştekilerin beyanına dayanılmıştır” dedi. Avukat Şafak Aki de, iki 
polis memuru hakkında “resmi belgede sahtecilik ve kamu makamlarını yanıltmak” suçlarından tahkikat 
yapılmasını istedi. Ancak Mahkeme, bu talebi değerlendirmedi. Dava, 1 Aralık’a ertelendi.90 

14 Temmuz 2021 
• Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi, “Hozan Cane” adıyla tanınan ve “terör örgütü üyeliği” iddia-

sıyla yargılanan Alman vatandaşı Kölnlü ses sanatçısı Saide İnaç hakkında Ekim 2020’den itibaren uygu-
lanan yurt dışına çıkış yasağını kaldırdı. 91 Dava 20 Eylül’e ertelendi.92 

15 Temmuz 2021 
• Hakkari Valiliği, 16 Temmuz’dan 30 Temmuz’a kadar her türlü gösteri ve yürüyüş etkinliklerini 

yasakladığını duyurdu.93 
17 Temmuz 2021 
• Van Valiliği, 18 Temmuz’dan 1 Ağustos’a kadar, her türlü gösteri ve yürüyüş etkinliklerini ya-

sakladığını duyurdu.94 
• AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dezenformas-

yon ve yalan haber ile ilgili açıklaması üzerine AKP’nin yeni bir sosyal medya düzenlemesini gündeme 
aldığını belirterek, “Dezenformasyonla mücadele, terörle mücadele kadar önemli. Çünkü biz terörü silahlı 
şiddete dayalı bir yapı olarak anlayamayız. Terörün ortak amacı kaos oluşturmak, ‘düzen’ fikrini ortadan 
kaldırmaktır. Dezenformasyon dediğimiz ve inşa edilmiş sahte gerçeklik üzerinden toplumlar üzerinde 
çok ciddi anlamda bir algı operasyonu yapılıyor. Sosyal medya yalanları, sosyal medyada oluşturulmak 
istenen sahte gerçeklikle ilgili ciddi düzenlemelere gidiyor” dedi. AB’nin dezenformasyonla mücadele 
anlamında hangi yasal adımları attığı incelemesini yaptıklarını belirten Ünal, “Bu incelemelerimiz tamam-
landığında yine Avrupa’yı temel alarak dezenformasyonla mücadeleye ilişkin bir yasal düzenleme kaçı-
nılmaz” diye konuştu.95 

18 Temmuz 2021 
• Adana Seyhan’da, Suruç’ta yaşamını yitirenler için İnönü Parkı’nda düzenlenen anma etkinli-

ğinde 19 kişi gözaltına alındı.96 Gözaltına alınanlar 97 geç saatlerde serbest bırakıldı.98 
• TİHV’in “Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri Raporu”na göre, 2020’de işkence ve kötü mua-

meleye maruz kaldığı gerekçesiyle yapılan başvuru sayısı 2018’e kıyasla yüzde 11 arttı. İşkence ve kötü 

                                                
88 https://www.gazeteduvar.com.tr/yurt-disi-yasagi-olan-bogazicililer-egitim-hakkimiz-bizzat-devlet-tarafindan-engelleniyor-haber-1528396 
89 https://tr.euronews.com/2021/07/12/avrupa-universitelerinden-burs-kazanan-bogazicili-ogrenciler-yasaklarla-hakk-m-z-gasp-edil 
90 https://t24.com.tr/haber/ermenekli-madenciler-izinsiz-gosteri-ve-547-lira-24-kurusluk-kamu-zararindan-yargilandi,965748 
91 https://expressioninterrupted.com/tr/turkiye-de-basin-ve-ifade-ozgurlugu-320/ 
92 https://www.dw.com/tr/hozan-canenin-yurt-d%C4%B1%C5%9F%C4%B1na-%C3%A7%C4%B1k%C4%B1%C5%9F-yasa%C4%9F%C4%B1-
kald%C4%B1r%C4%B1ld%C4%B1/a-58267735 
93 http://www.hakkari.gov.tr/15-gunluk-yasaklama-karari-16072021 
94 http://www.van.gov.tr/17072021-tarihli-yasaklama-karari 
95 https://www.evrensel.net/haber/438209/mahir-unal-sosyal-medyada-dezenformasyonla-mucadele-icin-yasal-duzenleme-kacinilmaz 
96 https://www.rudaw.net/turkish/middleeast/turkey/190720213 
97 http://mezopotamyaajansi36.com/tum-haberler/content/view/141610 
98 https://sendika.org/2021/07/adana-gencliginin-suruc-icin-adalet-herkes-icin-adalet-eylemine-polis-saldirisi-gozaltina-alinanlar-serbest-birakildi-626199/ 
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muameleye uğradığı iddiasıyla 2018’de 505 kişi başvuruda bulunurken, 2020’de başvuru sayısı 562’ye 
yükseldi.99 Toplam 562 işkence iddiasının 283’ünün resmi gözaltı merkezleriyle ilgili olduğu belirtildi.100 

19 Temmuz 2021 
• CHP Mezitli İlçe Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, trafikte özel aracıyla seyir halindeyken “Cum-

hurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla gözaltına alındı. Tuncer’in, Erdoğan’ın İyi Parti Lideri Meral Akşener’e 
“Gelin hanıma iyi ders verdiler” sözü üzerine bir videoyu sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle CİMER 
üzerinden şikayet edildiği kaydedildi.101 Tuncer, “Gelin hanım diye seslenip tehdit etme cesaretinde bulu-
nan bir zorba” ifadeleri içeren videoyu “Nezaket” yazarak paylaşmıştı.102 Tuncer, sağlık kontrolü ardından 
Mersin Adliyesi’nde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Tuncer, “Karakolda, genel merkezimizin 
hazırladığı bir videoyu paylaştığım ve altına nezaket yazdığım için hakkımda soruşturma açıldığını öğren-
dim. Bana yapılmış herhangi bir tebligat yok. Muhtarlığa giden tebligat yok. Bir polis memuru arasa ifa-
deye gelin dese gitmez miyim? Sanki bir suç örgütü üyesiymişim gibi yol ortasında, onca insan içinde 
gözaltına alınmam beni rencide etti” dedi.103 

• Adalet Bakanlığı’nın 2020 Adli İstatistiklerine göre, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ve “hükümeti 
aşağılama” suçlamasıyla 2020 yılında 45 bin kişi hakkında soruşturma başlatıldı, 9 bin 773 kişi yargı önü-
ne çıkartıldı. Yargılananların 152’sinin yabancı uyruklu ve 290’ının çocuk olduğu belirtildi. Yargılama-
larda, 3 bin 655 kişi cezalandırıldı ve 3 bin 736 kişi hakkında hükmün açıklanması geriye bırakıldı Ayrıca 
bin 13 kişi hakkında yetkisizlik ve 706 kişi hakkında davayı düşürme yönünde kararlar alındı. Yargılama-
larda bin 519 kişi ise beraat etti. Buna göre, açılan davalarda beraat oranı yüzde 14,3 oldu.104  

20 Temmuz 2021 
• Konya’da yağış yetersizliği nedeniyle mahsulleri kuruduğu için 31 Mayıs’ta sulama yetersizliği-

ne tepki gösteren çiftçilere, otoyolu traktörleriyle kapatarak eylem yaptıkları gerekçesiyle kamu davası 
açılması amacıyla soruşturma başlatıldı. Konya Cumhuriyet Savcılığı, eyleme katılan çiftçileri ifadeye 
çağırdı.105 Çiftçiler eylemde,106 AKP Konya Milletvekili Gülay Samancı’nın istifa etmesi gerektiğini belir-
terek, “Bu ovanın kaderiyle bir vekil oynayamaz. Samancı bize 15-20 bin metreküp su vermiyor” tepkisini 
göstermişti.107  

• Ankara’da 20 Temmuz 2015’te Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde IŞİD’in gerçekleştirdiği saldırıda 
ölen 33 kişiyi anma etkinliğine biber gazı ve plastik mermiyle müdahale edildi. İstanbul Kadıköy’deki 
anmada 33 kişi için 33 dakikalık oturma eylemi sonrası Süreyya Operası’na yürümek isteyen gruba Yel-
değirmeni’nde plastik mermilerle müdahalede bulunuldu.108 

21 Temmuz 2021 
• İstanbul Kadıköy’de Suruç saldırısı anmasında gözaltına alınan 62 kişiden 50’si serbest bırakıl-

dı.109  İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, savcılıkça tutuklanma talebiyle sevk edilen 12 kişiyi adli 
kontrol şartıyla serbest bıraktı.110 

24 Temmuz 2021 
• Can Yayınları’nın, yazar Salman Rushdie’nin Floransa Büyücüsü romanında kullandığı “Kür-

distan” kelimesini sansürlediği öne sürüldü. Aralık 2020’de Begüm Kovulmaz’ın çevirisi ile hazırlanan 
12. baskısında İngilizce orijinalindeki “Kürdistan” kelimesi yerine “Kürtlerin yaşadığı topraklar” denildiği 
belirtildi. Can Yayınları’nın sahibi Can Öz, “Yok öyle bir statüko. Kitabın ilk baskısı 2005’te yapılmış. 
Olacak iş değil şu. Hemen toplanıp düzeltilecek” dedi. Kovulmaz da, “Kürdistan sözcüğünü sansürlemem 
mümkün değil, yayınevine gönderdiğim çeviri dosyasında da sözcük ‘Kürdistan’. Zamanında biri inisiya-

                                                
99 https://tihv.org.tr/tedavi-ve-rehabilitasyon-raporlari/2020-tedavi-ve-rehabilitasyon-merkezleri-raporu/ 
100 https://ankahaber.net/haber/detay/tihve_yapilan_iskence_ve_kotu_muamele_basvurulari_2_yilda_yuzde_11_artti_46633#.YPPuukqPNm0.twitter 
101 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/paylasimin-altina-nezaket-yazan-baskanin-basina-gelenler-6548290/ 
102 https://www.krttv.com.tr/gundem/nezaket-yazdi-yakalama-karari-cikarildi-h85694.html 
103 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/chp-ilce-baskanina-trafikte-cumhurbaskanina-hakaret-gozaltisi-1853757 
104 https://www.birgun.net/haber/erdogan-a-zirh-muhalife-ceza-352295 
105 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/konyada-eylem-yapan-ciftcilere-kamu-davasi-6547753/ 
106 https://haberinsonnoktasi.com/konyada-eylem-yapan-ciftcilere-kamu-davasi/ 
107 https://www.krttv.com.tr/gundem/konya-da-eylem-yapip-akp-li-vekili-istifaya-davet-eden-ciftcilere-h85690.html 
108 https://halktv.com.tr/gundem/suruc-katliami-anmasinda-polis-mudahalesi-465637h 
109 https://www.birgun.net/haber/suruc-anmasinda-gozaltina-alinan-50-kisi-serbest-birakildi-12-kisi-mahkemeye-sevk-edildi-352453 
110 https://www.evrensel.net/haber/438423/suruc-anmasinda-gozaltina-alinan-12-kisi-serbest-birakildi 
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tif kullanmış olmalı ama yeni baskılarda düzeltileceğinden eminim, takip edeceğim”111 dedi.112 Daha önce 
Brezilyalı yazar Paulo Coelho’nun, Saadet Özen’in çevirisiyle Can Yayınları’nın bastığı On Bir Dakika 
romanındaki “Kürdistan” kelimesine sansür uygulandığı öne sürüldü.113 

26 Temmuz 2021 
• AKP’li TBMM Anayasa Komisyonu Başkanvekili Ali Özkaya, yeni sosyal medya düzenlemesi-

ne ile sosyal medyada dezenformasyon yapanlara bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası veya sosyal med-
yayı bir süreliğine kullanmamalarına yönelik yaptırımlar düşünüldüğünü söyledi. Özkaya, bunun sansür 
olarak yorumlanmaması gerektiğini savunarak “Pek çok AB ülkesi Türkiye ile aynı tehdidi yaşıyor. Top-
lumun geniş kitlelerini baskı altına alıyor, normal hayatta suç olan sosyal medyada da suç fakat fake (sah-
te) hesaplar nedeniyle suçla etkin mücadele yapılamıyor. Almanya, terör ve şiddet ile ilgili 2017’de ceza 
kanununu değiştirdi. Almanya katalog suçları dört başlıkta oluşturmuş. Bunlar ‘terör’, ‘cinsel suçlar ve 
pornografi’, ‘din ve vicdan özgürlüğüne hakaret’, ‘yalan haber, dezenformasyon ve mezenformasyon. 
Bizde de bu başlıkları göz önüne alarak çalışma yapılıyor” dedi.114 

28 Temmuz 2021 
• Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “İstanbul” tanıtım filmi üzerine Instagram’daki @halkekmag 

hesabında paylaşılan eleştirel versiyonu video, telif şikayeti gerekçesiyle Instragram tarafından kaldırıl-
dı.115 Halkekmag hesabında, “Bizim eleştirimiz yapılan filme değildi. Eleştirimiz, bizlerin hayatında eleş-
tirdikleri her şeyi bu filme pozitif bir algıyla koymaları ancak bizim yaşantılarımıza kızmalarıydı” açıkla-
masında bulunuldu. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın yayımladığı “İstanbul” tanıtım filmi 
gerçeklikle ilişkili değil eleştirisiyle alternatif video önerileriyle sosyal medya gündemindeydi. Ayrıca 
Kültür ve Turizm Bakanlığı, videoyu tweet altındaki bazı tepkili yorumları da gizledi.116 

• Van Sanat Sokağı’nda HDP, CHP, EMEP, ESP’yle birlikte 23 sivil toplum örgütünce Konya’da 
silahlı saldırı sonrasında yedi kişilik ailenin öldürülmesine ilişkin yapılan açıklamaya biber gazı ve tazyik-
li suyla müdahale edildi. Beş kişi gözaltına alındı.117 

• AKP’li TBMM Dijital Komisyonu Mecralar Başkanı Hüseyin Yayman, öngörülen sosyal medya 
yasasıyla ilgili “Bu yasa, bir sansür yasası, bir engelleme yasası olmayacak. Bizim bir tezimiz var. Al-
manya’da ne varsa Türkiye’de de o olacak. Biz hem komisyon olarak hem TBMM olarak Avrupa ve dün-
ya örneklerine bakıyoruz. Bu örneklere bağlı olarak inşallah Türkiye’de de çağdaş, kişisel hak ve özgür-
lükleri koruyan, bireylerin gerçekten hukukunu gözeten, devlet karşısında vatandaşı, vatandaş karşısında 
vatandaşı mağdur etmeyen bir sosyal medya yasasını önümüzdeki günlerde çalışacağız” dedi.118 

RTÜK ile İlgili Gelişmeler 
5 Temmuz 2021 
• RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, 2021 yılı Ocak – Haziran döneminde muhalif kanallara 22 ayrı ceza 

karşılığı toplam beş milyon lira idari para cezası verilirken, iktidara yakın kanallara ceza verilmediğini 
duyurdu. Taşçı’nın açıklamasına göre, RTÜK, en çok para cezasını dokuz ayrı yaptırımla toplam 254.000 
lirayla Halk TV’ye ve ardından altı yaptırımla toplam 169.429 lirayla TELE 1 ile dört farklı yaptırımla 
toplamda 112.952 KRT’ye yaptırım uyguladı. Fox TV’ye ise üç farklı yaptırım uygulanarak 4.5 milyon lira 
idari para cezası kesildi.119 

7 Temmuz 2021 
• RTÜK, Sözcü Grubu’nun SRT Sivas televizyon kanalı logosu “SZC” şeklinde değiştirilmesi tale-

bini mahkeme kararı doğrultusunda onayladı. Sözcü TV, 21 Şubat 2020’de, ulusal yayın yapan SRT kana-
lını, Mega Ajans Reklamcılık Ticaret Şirketi’nden satın almıştı. Logo değişikliği için 27 Şubat 2020’de 
RTÜK’e başvurulmuştu. Süreçte RTÜK, Sözcü TV’nin başvurularını yanıtsız bırakmıştı. Bunun üzerine 

                                                
111 https://twitter.com/kipplik/status/1418893845971054595 
112 https://www.gazeteduvar.com.tr/can-ozden-kurdistan-sansuru-aciklamasi-olur-mu-oyle-sacmalik-hemen-toplatip-duzeltiyoruz-haber-1529438 
113 https://twitter.com/ccanozz/status/1418847921395716103 
114 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/sosyal-medyaya-almanya-modeli-yeni-yasada-sosyal-medya-maddeleri-41859721 
115 https://susma24.com/kultur-bakanliginin-tanitim-filmini-elestiren-videoya-telif-sansuru-iddiasi/ 
116 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/istanbul-tanitim-filmini-elestiren-videoya-telif-ile-sansur-1856106 
117 https://www.evrensel.net/haber/439214/vandaki-konya-katliami-aciklamasina-polis-mudahalesi-5-kisi-gozaltina-alindi 
118 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/akpli-yaymandan-sosyal-medya-aciklamasi-sansur-yasasi-degil-almanyada-ne-varsa-turkiyede-de-o-olacak-1856070 
119 https://www.birgun.net/haber/rtuk-cezalari-yine-muhaliflere-350670 
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Sözcü TV’nin avukatı İsmail Yılmaz’ın başvurusuyla Ankara 15. İdare Mahkemesi RTÜK’ün logo değişik-
liğini reddetme kararını iptal etmişti.120 

• RTÜK, TELE1’e dört ayrı para cezası verdi. Merdan Yanardağ’ın sunduğu “5. Boyut” progra-
mında T24 yazarı Mehmet Tezkan’ın açıklamaları, Can Ataklı’nın “Gün Başlıyor” programındaki ifadele-
ri ve Gökhan Kazbek’in sunduğu “Türkiye’nin Gündemi” programında Türkiye Komünist Partisi Genel 
Sekreteri Kemal Okuyan’ın ifadeleri121 nedeniyle kanala idari para cezası verildi.122 RTÜK, KRT’ye ise 
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ın HDP İzmir İl Başkanlığı’ndaki silahlı saldırı ardından yaptığı 
basın açıklamasında atılan sloganı gerekçe göstererek ceza verdi. Üst Kurul, 27 Haziran’da Halk TV’de 
RTÜK’ün CHP’li üyesi Okan Konuralp’in katıldığı “Görkemli Hatıralar” programında, CHP’li müzisyen 
Hilmi Yarayıcı’nın “Cemo” şarkısını seslendirmesini de “terör örgütü propagandası” olarak değerlendire-
rek yüzde üç idari para ve üç kez de program durdurma cezası verdi.123 CHP’li üyeler ise, Kültür Bakanlı-
ğı onayı ile çıkmış ve bütün dijital platformlarda yer alan 32 yıllık bir türküye ceza kesilmesine tepki gös-
terdi.124 Üst Kurul, Fox TV’ye, 9 Haziran’da Selçuk Tepeli’nin ana haber bülteninde “tarafsızlık, gerçeklik 
ve doğruluk” ilkelerine aykırı yorumlarda bulunduğunu belirterek idari para cezası uyguladı.125 Üst Kurul, 
TV 100’e iki ayrı yayındaki ifadelerden dolayı idari para cezası verdi. Ertem Şener’in sunduğu “Var Oda-
sı” programında, yayın ilkeleri arasında yer alan, “dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez” 
hükümlerinin ihlal edildiği gerekçe gösterildi. Hande Aydemir’in sunduğu “Şimdi Konuşalım” progra-
mında “YPG’ye Türkiye üzerinden silah götürüldüğüne” ifadelerinin “doğruluk ve gerçeklik” ilkelerine 
aykırılık teşkil ettiği belirtildi.126 

• TBMM Genel Kurulu’nda yasalaşan “Hayvanları Koruma Kanunu” kapsamında, RTÜK takibi 
sonucunda hayvanların korunması ve refahı amacıyla yaygın ve örgün eğitime yönelik programların ya-
pılması, radyo ve televizyon programlarında bu konuya yer verilmesi gerektiği hükmü yer aldı. Bunu ihlal 
eden ulusal radyo ve televizyon kurum ve kuruluşlarına ise RTÜK’ün ihlal yapılan her ay için 20.000 lira 
idari para cezası uygulanacağı yasalaştı.127 

12 Temmuz 2021 
• RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Halk TV’ye müzisyenlere destek için düzenlenen gecede Hilmi 

Yarayıcı’nın seslendirdiği “Cemo” türküsü nedeniyle idari para cezası verilmesine ilişkin Sözcü yazarı 
Deniz Zeyrek’e gönderdiği mektupta cezayı savundu.128 Şahin, Zeyrek’in 9 Temmuz’daki “Şarkı yasakla-
yan demokratlar” yazısına129 verdiği yanıtta, “Yasal çerçeve içinde ortaya konulan bu yayınlarda çalınan 
şarkılara, türkülere hiç kimse müdahale etmemektedir. Ancak, konu terör propagandası olunca, yayın 
hizmetlerinin kısaca, terörü övemeyeceği ve teşvik edemeyeceğini belirten 6112 sayılı Yasanın RTÜK’e 
verdiği görev devreye girmektedir. İlgili yayıncı kuruluşun terör örgütüyle münasebeti nedeniyle yargıya 
taşınan ve yargılaması devam eden bir şarkının, üstelik kamuoyu tarafından bilinmesine rağmen program-
da seslendirilmesine, öncesinde ve sonrasındaki diyaloglara müsaade ettiği, terörle mücadele noktasında 
kendisine düşen sorumlulukta hassas davranmadığı görülmüştür” dedi.130 

16 Temmuz 2021 

• RTÜK İletişim dergisi Temmuz sayısıyla yayın hayatına başladı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 
“RTÜK, bu dergisiyle iletişim kanallarına bir yenisini daha ekleyerek tüm paydaşlarıyla bağlantısını daha 
da güçlendiriyor” dedi.131 

19 Temmuz 2021 
• Ankara 10. Asliye Ceza Mahkemesi, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in açtığı manevi tazminat 

davasında, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın sözlerinin “hakaret kastı ile söylenmediği, siyasi eleş-

                                                
120 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/nihayet-sozcu-tvye-onay-cikti-6526386/ 
121 https://ankahaber.net/haber/detay/rtuk_5_kanala_10_ayri_ceza_kesti_45578 
122 https://tele1.com.tr/rtukten-tele1e-4-ceza-428649/ 
123 https://www.evrensel.net/haber/437424/rtuk-kanallara-ceza-yagdirdi-cemo-sarkisi-bile-ceza-gerekcesi-oldu 
124 https://halktv.com.tr/gundem/turku-soylemek-de-suc-rtukten-halk-tvye-cemo-cezasi-464165h 
125 https://ankahaber.net/haber/detay/rtuk_5_kanala_10_ayri_ceza_kesti_45578 
126 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/rtuk-5-yayin-kurulusuna-mueyyide-uyguladi/2297192 
127 https://bianet.org/bianet/hayvan-haklari/246997-hayvan-haklari-yasa-teklifi-tbmm-de-kabul-edildi 
128 https://www.birgun.net/haber/rtuk-baskani-ebubekir-sahin-den-halk-tv-ye-verilen-cemo-cezasi-hakkinda-aciklama-351465 
129 https://www.sozcu.com.tr/2021/yazarlar/deniz-zeyrek/sarki-yasaklayan-demokratlar-6529002/ 
130 https://www.sozcu.com.tr/2021/yazarlar/deniz-zeyrek/yargilamasi-devam-eden-sarki-cemo-6533970/ 
131 https://www.cnnturk.com/turkiye/rtuk-iletisim-dergisi-yayinda 
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tiri niteliğinde sözler” olduğu belirtilerek, AİHM’nin verdiği bazı kararlar ve Yargıtay 4. Hukuk Daire-
si’nin içtihatları emsal göstererek talebi reddetti.132 Kararda, “Siyasetle uğraşan kişilerin kendilerine yöne-
lik sert, ağır ve hatta incitici eleştirilere dahi katlanması gerektiğine” dikkat çekilerek, “bu durumun de-
mokratik toplum hayatının vazgeçilmez unsurlarından biri olduğu” anımsatıldı. Altay, Mayıs 2020’de 
TBMM’deki basın toplantısında133 “Yandaş olmayan, borazan olmayan medyada terör estiriyor. Bunu 
yapamazsın ey RTÜK başkanı, üyeleri. Anayasal bir kurumun üyelerisiniz. Bir kişiye yaranacağız diye 
TBMM tarafından seçilmiş üst kurul üyelerinin bu kadar partizanlaşması, taraflı hale gelmesi ve AK Par-
ti’ye, Tayyip Erdoğan’a övgüler yağdırmayan, Erdoğan öksürürken bile canlı yayına geçmeyen televiz-
yonlara baskı yapmasını kabul etmiyoruz” demişti.134 Bunun üzerine Şahin 10.000 lira talepli manevi taz-
minat davası açmıştı.135 

22 Temmuz 2021 
• RTÜK üyesi İlhan Taşçı, PSV-Galatasaray maçının ilk yarısında saha kenarındaki dijital reklam-

larda Türkiye’de yasak olan yasa dışı bahis şirketleri reklamına yer verildiğini belirterek, “PSV-
Galatasaray maçında pilot kameradan illegal bahis siteleri reklamı yapan TV8’in bu tavrı görmezden geli-
nemez RTÜK’ün görevini yapması için Pazartesi gerekli girişimlerde bulunacağım” tepkisini gösterdi. 
Maçın spikeri Melih Gümüşbıçak ise, reklam panoları hakkında “Hollanda’daki yayında uygulanan sanal 
reklam uygulaması TV8 ile ilgili değil, TV8’in buradan bir gelir elde etmesi mümkün değil. Tamamen 
Hollanda’dan çıkan yayın bu” dedi.136 

23 Temmuz 2021 
• RTÜK, İletişim Başkanı Altun’un açıklaması doğrultusunda yurt dışı kaynaklı fon aldıkları iddi-

asıyla bazı medya kuruluşları için “Bu durum her durum ve şartta demokrasiden yana tavır koyan halkımız 
için akıllarda bazı soru işaretleri oluşturmuştur” açıklamasında bulundu.137 Açıklamada, “Türkiye’nin ileri 
demokrasisi içinde medya kuruluşlarının bağımsız ve hür olduğu belirtildi. Bazı örnekleri eskiye dayanan 
dışardan fonlanan medya konusu bugün de ayan beyan ortaya çıkmıştır” denildi.138 

28 Temmuz 2021 
• RTÜK’ün başkan vekilliği görevine Orhan Karadaş seçildi. RTÜK’ten yapılan açıklamaya göre, 

haftalık olağan toplantı TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylamada seçilen yeni üyeler Mehmet Daniş, 
Orhan Karadaş ve Deniz Güçer’in katılımıyla gerçekleştirildi.139 

• RTÜK, Erdoğan’ın “uyuduğu” video hakkındaki yorumlar nedeniyle TELE1’e yüzde üç oranında 
para cezası verdi. Bloomberg HT’ye de Fatih Altaylı hakkında üç ay yapılmış bir şikayet nedeniyle yüzde 
üç para cezası kesildi.140  

• RTÜK üyesi Okan Konuralp, Fatih Altaylı’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yorgun göründüğü 
videosu ile ilgili kaleme aldığı yazıdan dolayı Bloomberg HT’ye ve TELE1’e verilen cezalara yönelik 
tepkisinde yaşananların insani olduğunu vurgulayarak, değerlendirmelerin de fikir ve ifade özgürlüğünün 
güvencesi altında olduğunu belirtti. Konuralp, “RTÜK, Altaylı’nın Cumhurbaşkanı’nın bayram konuşma-
sına ilişkin değerlendirmelerini internet sitesinde yayınlaması nedeniyle ceza veremediği Habertürk’ü pas 
geçmedi. Altaylı’nın aylar önceki TFF değerlendirmeleri nedeniyle Bloomberg HT’ye ceza verdi.141 
RTÜK, Cumhurbaşkanı’nın bayram konuşmasıyla ilgili olarak Habertürk’e veremediği cezayı ise TE-
LE1’den esirgemedi. Oysa yaşananlar insani olduğu kadar, bu insani durumla ilgili değerlendirmeler de 
fikir ve ifade özgürlüğünün güvencesi altındadır. Kararlar oy çokluğuyla alındı”142 paylaşımını yaptı.143 

                                                
132 https://www.yurtgazetesi.com.tr/guncel/rtuk-baskani-ebubekir-sahine-mahkeme-soku-h185948.html 
133 https://www.yurtgazetesi.com.tr/guncel/rtuk-baskani-ebubekir-sahine-mahkeme-soku-h185948.html 
134 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/chpli-altaya-dava-acan-rtuk-baskani-sahine-mahkeme-elestiriye-katlan-1853665 
135 https://www.kamubulteni.com/kultur-sanat/rtukten-aciklama-h43737.html 
136 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/psv-galatasaray-macindaki-yasa-disi-bahis-reklamlari-rtuk-gundeminde-1854384 
137 https://www.cnnturk.com/turkiye/rtuk-yerli-ve-milli-medyamiz-yalniz-ve-sahipsiz-degildir 
138 https://www.yenisafak.com/gundem/rtukten-yurt-disindan-fonlanan-medya-kuruluslariyla-ilgili-aciklama-yerli-ve-milli-medyamiz-sahipsiz-degildir-3664020 
139 https://www.sabah.com.tr/gundem/2021/07/28/rtukte-baskan-vekilligine-orhan-karadas-secildi 
140 https://www.birgun.net/haber/rtuk-ten-iki-kanala-fatih-altayli-ve-erdogan-in-ic-geciren-goruntusu-cezalari-353241 
141 https://twitter.com/okonuralp/status/1420367724484730884 
142 https://twitter.com/okonuralp/status/1420367729496834056 
143 https://t24.com.tr/haber/rtuk-uyesi-konuralp-rtuk-altayli-nin-cumhurbaskani-nin-bayram-konusmasina-iliskin-degerlendirmelerini-internet-sitesinde-yayinlamasi-
nedeniyle-ceza-veremedigi-haberturk-u-pas-gecmedi,968603 



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

  19 

• RTÜK’ten yapılan yazılı açıklamada144 televizyon yayınlarında orman yangınlarına dair resmi 
yetkililer dışındaki açıklamalara riayet edilmemesi, sosyal medya üzerinden panik oluşturabilecek asılsız 
haberlere yer verilmemesinin sağlıklı bilgi akışı açısından kaçınılmaz olduğunu bildirdi. Televizyonların 
haber ekiplerince canlı yayınlar yapılarak orman yangınlarıyla ilgili gelişmelerin izleyicilere aktarıldığı 
ifade edilen açıklamada, “Ancak, can ve mal kaybına yol açan orman yangınlarına ilişkin olarak yapılan 
yayınlarda, zarar gören bölge halkı başta olmak üzere milletimizi olumsuzluğa sevk edebilecek içeriklerin 
ortaya konulduğu görülmektedir” denildi.145 

İfade ve Basın Özgürlüğüne Yönelik Yurtiçi ve Yurtdışından Gelen Tepkiler 
1 Temmuz 2021 
• Gazete Duvar’da yayımlanan gazeteci ve Gazeteciler Cemiyeti Medya için Demokrasi, Demok-

rasi için Medya Projesi Kıdemli Politika Uzmanı Kenan Şener’in “İktidar destekçisi medyaya akan kamu 
kaynağı-2: Televizyonlar arasında kamu bankaları reklamları dağılımı” araştırmasına göre, kamu bankala-
rından en çok reklam alan ilk 10 kanaldan beşinin Turkuvaz Medya Grubu’na ait olduğu ifade edildi. Ka-
mu bankalarınca reklam verme tercihlerinde “reyting ve diğer bankalar rekabet” kriterleri kullanılmadığı 
savunuldu. Habere göre, kamu bankaları 2020’de, Fox TV, Halk TV, TELE-1, KRT ve TV5’e tek bir saniye 
reklam vermedi. 2020’de tüm izleyici grupları için ve tüm gün ölçümüne göre Fox TV en çok reyting alan 
ikinci kanal oldu. Fox TV’den, 12 özel banka 164.420 saniye reklam alanı satın aldı. Kamu bankaları ise 
Turkuvaz grubu televizyonlarına 1 milyon 100 bin saniyenin üzerinde reklam verildi. Ulusal Kanal kamu 
bankası reklamında çok izlenen üç haber kanalını geride bıraktı. İzleyici sayısı diğer kanallardan daha az 
olan Akit TV, kamu bankalarından en çok reklam alan altıncı haber kanalı oldu. Ülke TV sekizinci, TV Net 
ise onuncu haber kanalı oldu. En az reklam alan kanallar ise Ciner Medya Grubu kanalları oldu. 2020’de 
reytingi en yüksek kanallar arasında yer alan Habertürk, Bloomberg HT ve Show TV kamu bankalarından 
en az reklam alan kanallar oldu. AB izleyici grubunda en çok izlenen haber kanalı olan Habertürk’e 13 
özel banka 194.826 saniye reklam verirken, kamu bankaları yıl boyunca sadece 2.260 saniye reklam verdi. 
Aynı izleyiciden Habertürk’ün yarısı kadar reyting alabilen A Haber kamu bankalarından 140 kat fazla 
olarak 317.481 saniye reklam aldı. Sırayla A2 kanalı 193.295 saniye, A Spor 171.115 saniye, A Para 
152.602 saniye ve ATV 146.294 saniye reklam süresi sattı. 2020’de haber kanalları arasında en çok banka 
reklamı alan kanal 218.867 saniye ile Bloomberg HT oldu. 2020’de özel bankaların en çok reklam verdiği 
19 haber kanalları listesinde Halk TV altıncı sırada, TELE1 ise dokuzuncu sırada oldu. Haberde, “Özel 
banka reklam süresinde ilk 5 sıralaması şöyle: Star TV 182,2 bin saniye, FOX TV 164,4 bin saniye, ATV 
153,4 bin saniye, Show TV 143,8 bin saniye, TV8 123,3 saniye. Özel bankaların en çok tercih ettiği bu 5 
kanal içinden TV8’e kamu bankaları sadece 42,8 bin saniye reklam vermiş. Show TV’ye 1,7 bin saniye, 
FOX TV’ye ise sıfır. Demek ki kamu bankalarının reklam verme tercihlerinde reyting ya da diğer banka-
larla rekabet geçerli kriter değil. Akıl almaz bir sonuç” denildi.146 

2 Temmuz 2021 
• Gazeteciler Cemiyeti, TGS ve Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TMFD), Cumhurbaşkanlığı 

İletişim Başkanlığı’nın hazırladığı Basın Kartı Yönetmeliği’nin iptali ve yürütmesinin durdurulması için 
Danıştay’a dava açtı.147 Dava dilekçesinde, 14 Aralık 2018’de Resmi Gazete’de yayınlanan Basın Kartı 
Yönetmeliği’nde 21 Mayıs 2021’de 4001 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe giren değişiklikle-
rin Anayasanın 104’üncü maddesine aykırı olması nedeniyle idarenin savunması alınmaksızın yürütmesi-
nin durdurulması ve iptali istendi. Dilekçede, AYM kararları uyarınca Basın Kartı Yönetmeliği’ndeki 
düzenlemelerin sosyal güvenlik hakkı bakımından Anayasa’ya aykırı olduğu vurgulanarak, gazetecilerin 
özlük haklarının yalnızca kanunla düzenlenebileceği hatırlatıldı. Basın kartı verilmesinde ya da iptalinde 
idarenin keyfiliğine sebebiyet verecek şekilde, objektif ve hukuki öngörülebilirlik kriterlerden uzak kural-
lar konulduğu vurgulandı. Bu yönetmelik maddelerinin yürürlükte kalmasının Avrupa İnsan Hakları Söz-
leşmesi (AİHS) ve Anayasa’nın ihlali anlamına geldiği hatırlatıldı. Dilekçede, “İletişim Başkanlığı, gaze-
teciliğe ve basına bağlı olan ne varsa kendi tekelinde ve yetki alanında toplamayı amaçlayan, gazetecilerin 
                                                
144 https://www.rtuk.gov.tr/haberler/3787/8656/basin-aciklamasi-29072021.html 
145 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/rtukten-orman-yanginlarina-iliskin-yayinci-kuruluslara-uyari/2318545 
146 https://www.gazeteduvar.com.tr/iktidar-destekcisi-medyaya-akan-kamu-kaynagi-2-televizyonlar-arasinda-kamu-bankalari-reklamlari-dagilimi-haber-1527141 
147 https://tgs.org.tr/gazeteciye-kart-vermeme-yonetmeligine-dava-actik/ 
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bağımsız ve özgür haber yapma haklarını ellerinden alabilecek nitelikte düzenlemelere gitmiştir. Anayasa 
madde 28’de yer alan ‘Basın hürdür sansür edilemez’ hükmünü gölgeleyen, bağımsız ve tarafsız yayıncı-
lığın önüne geçer şekilde düzenlemelere yer verilmiştir. Bu yönetmelik açık şekilde sansür ve otosansür 
uygulamaktadır. Zira bu süreçte herhangi bir gazetecinin yaptığı haberin içeriği beğenilmediğinde dahi o 
gazetecinin basın kartının iptali gibi hukuksuz olaylar yaşanmıştır ve Yönetmelik yürürlükte olduğu süre-
ce de yaşanabilecektir. Bu da doğrudan erk sahiplerinin, kimin nasıl haber yapacağını düzenlemesi anla-
mına gelmektedir” denildi.148 

3 Temmuz 2021 
• Gazetecilikte Kadın Koalisyonu’nun (CFWIJ) Haziran ayı raporuna göre, Türkiye, 25 kadın ga-

zeteciyle ilgili yargılamalar ile hak ihlalinde birinci sırada yer alan ülke oldu. Türkiye’de Haziran ayında 
en az 10 kadın gazeteci sahada polis tarafından fiziksel şiddete maruz kaldı. Bu sıralamada Türkiye’yi, 
Pakistan ve Filistin takip etti. Sahada gazeteci kadınlara yönelik polis şiddeti mayıs ayına göre yüzde 83,3 
artarken, kadın gazetecilere yönelik taciz davalarının sayısı geçen aya göre yüzde 471,4 arttı.149 

5 Temmuz 2021 
• Dicle Fırat Gazeteciler Derneği’nin (DFG) Haziran ayı gazetecilere yönelik hak ihlalleri raporu-

na göre, toplam tutuklu gazeteci sayısı 68 iken ay içerisinde iki gazeteci gözaltına alındı ve iki gazeteci 
tutuklandı.150 Haziran’da sekiz gazeteci saldırıya uğradı. İki gazeteciye tehditte bulunuldu. Yedi olayda 
haber takibi engellendi. Altı gazeteci hakkında soruşturma başlatıldı. Üç gazeteciye sekiz yıl beş ay iki 
gün hapis cezası verildi. Haziran’da iki internet sitesi, 21 habere ve 33 dijital medya içeriğine erişim geti-
rildi. Raporda, “Türkiye’de basın özgürlüğü öyle bir hal aldı ki, sadece gazeteciler değil, tüm toplum ne-
fessiz bırakılmaya çalışılıyor. Bizler gerek gazeteci meslek örgütleri gerekse basın yayın çalışanı veya 
serbest çalışan gazeteciler olarak, ülkenin içinde bulunduğu hukuksuzluktan endişe duyuyoruz. Tüm yaşa-
nan olumsuzlukları da kamuoyunun bilgisine sunma çabası içerisine giriyoruz. Ancak bu çabalar iktidarın 
yasak zihniyetle oluşturduğu bir duvara çarpıyor ve gazetecilere dönük hak ihlali olarak geri dönüyor” 
denildi.151 

• Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün (RSF) “Basın Özgürlüğü Düşmanları” raporunda 
Cumhurbaşkanı Erdoğan da yer aldı.152 Raporda, “Türkiye Cumhurbaşkanı basından hoşlanmıyor ya da 
daha doğrusu, sadece ona itaat edip övgüde bulunduğunda hoşlanıyor. Eleştirel sesler, sadece her türlü 
kötüye kullanıma uygun geniş yorumlanabilir bir Terörle Mücadele Yasası’yla değil, aynı zamanda 
‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçuyla da takibata maruz kalıyor. Erdoğan farklı siyasi ve ekonomik araç-
larla, hemen hemen tüm büyük medya gruplarını (özellikle de televizyonları) kontrol ediyor” denildi. Tür-
kiye’deki gergin siyasi iklimin gazetecilere yönelik şiddeti teşvik ettiğinin vurgulandığı ve Son beş yılda 
100’den fazla medya çalışanın saldırıya uğradığı belirtilerek, “artık gazeteciler için dünyanın en büyük 
cezaevi olmasa da Türkiye’de şu anda gazeteciler açısından tutuklanma riski, polis gözetimi veya pasa-
portsuz bırakılma korkusu yaygın” yorumu yapıldı. Erdoğan, 2016’da açıklanan listede de basın özgürlü-
ğü düşmanları arasında yer almıştı.153 

• Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Ankara Şubesi, tutuklu HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğ-
lu’nun tahliye edilmesine için başlatılan “Adalet Nöbeti” eyleminde Artı TV muhabiri Nazım Fayık’ın 
gözaltına alınmasına, “Gazetecilere parmak sallamaktan, tehditten ve şiddetten vazgeçin. Gazetecilere 
yönelik her gün artan sistematik şiddeti kabul etmiyoruz. Şiddetin meşrulaştırılmasına izin vermeyeceğiz” 
tepkisini gösterdi.154 

• Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın (TİHV)155 Onur Haftası protestolarıyla ilgili raporuna göre, en 
az 93 kişi işkence ve kötü muameleyle gözaltına alındı ve bir kişi yaralandı. Üç ilde Onur Yürüyüşü’ne 
müdahale edildi.156 

                                                
148 https://www.bizhaberiz.com/gazeteciler-cemiyeti-tgs-ve-tfmd-basin-karti-yonetmeliginin-iptali-icin-danistayda-dava-acti/ 
149 https://bianet.org/bianet/medya/246703-77-kadin-gazeteci-siddet-ve-tacize-maruz-kaldi?bia_source=twitter&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 
150 https://diclefiratgazeteciler.org/raporlar/2021-yili-haziran-ayi-gazetecilere-yonelik-hak-ihlalleri-raporu 
151 https://artigercek.com/haberler/dfg-den-haziran-ayi-raporu-gazetecilere-yonelik-baskilar-artti 
152 https://rsf.org/en/portraits/predator 
153 https://www.dw.com/tr/erdo%C4%9Fan-bir-kez-daha-bas%C4%B1n-%C3%B6zg%C3%BCrl%C3%BC%C4%9F%C3%BC-
d%C3%BC%C5%9Fmanlar%C4%B1-listesinde/a-58159636 
154 https://www.gazeteduvar.com.tr/polis-adalet-nobetine-saldirdi-gozaltina-alinanlar-serbest-haber-1527614 
155 https://tihv.org.tr/gunluk-ih-raporlari/ 



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

  21 

6 Temmuz 2021 
• ÇGD’nin Haziran ayı medya izleme raporuna göre, 24 dava kapsamında 70 gazetecinin yargıla-

masına devam edildi. Bir gazeteci hakkında iddianame tamamlanarak, dava açıldı.157 İki gazeteciye çeşitli 
sürelerde hapis cezası verildi. Dokuz olay kapsamında yedi gazeteci ile altı yayın organı hedef gösterildi, 
tehdit edildi. Raporda, AFP Foto-muhabiri Bülent Kılıç’ın polis tarafından uğradığı şiddet anımsatılarak, 
“Meslektaşımızın karşı karşıya kaldığı polis saldırısı, geçen yıl ABD’de siyahi vatandaş George Floyd’un 
ölümüyle sonuçlanan benzeri polis saldırısını akıllara getirdi. ‘Devletin emniyet gücü’ statüsü altında Bü-
lent Kılıç’ı adeta öldürme girişiminde bulunan kişiler hakkında hala işlem başlatılmaması ve görevden el 
çektirilmemesi, suça kaynaklık eden zihniyete işaret etmesi açısından da ayrı bir gösterge oluşturmaktadır. 
Emniyet teşkilatının, bu ve benzeri saldırılara dayanak yaptığı ses ve görüntü almayı engelleyen genelge-
sinin uygulanmaya devam edilmesi de basın özgürlüğü karşıtlığı, gazeteci düşmanlığından başka bir şey 
değildir” denildi. 158 

• TGC Yönetim Kurulu, İçişleri Bakanı Soylu’nun hakkında yayınlanan haberler nedeniyle Cum-
huriyet’e bir milyon liralık manevi tazminat davası açmasını “halkın haber alma, gerçekleri öğrenme ve 
bilgilenme hakkına müdahale” olarak değerlendirdi. Açıklamada, “Ayrıca haklarında yapılan haberleri 
beğenmeyen iktidar temsilcileri, sosyal medya hesaplarından gazeteleri ve gazetecileri tehdit etmekten 
vazgeçmelidir. Gazetecilik iktidara değil, halkın haber alma hakkına hizmet eden saygın, onurlu bir mes-
lektir. Türkiye’de demokrasinin yeşermesi için haberin özgürce dolaşabildiği bir toplum olmalıyız” denil-
di.159 

7 Temmuz 2021 
• İçişleri Bakanı Soylu’nun, “kişilik haklarının hedef alındığı” iddiasıyla Cumhuriyet’e 1 milyon 

liralık manevi tazminat davası açmasına karşı TGS Başkanı Gökhan Durmuş, “Organize suç örgütü hü-
kümlüsünün, hakkında birçok iddiada bulunduğu İçişleri Bakanı’nın bu iddialara yanıt vermesi gerekir-
ken, iddiaları haberleştiren gazeteye dava açması gerçeklerin üstünü örtme girişimidir. Bütün bir ülkenin 
gündemi olmuş bir kişi hakkında 52 günde 313 haber çıkması çok normaldir” dedi. Basın Konseyi Başka-
nı Pınar Türenç, “İçişleri Bakanı’nın her vatandaş gibi dava açma hakkı vardır. Ancak, tazminatın “zen-
ginleşme aracı olamayacağı” bilindiği halde Cumhuriyet’e açtığı astronomik tazminat davası, tam da bası-
na aba altından sopa gösterme eylemidir” tepkisini gösterdi.160 

• TGS, 38 gazeteci ve medya çalışanının cezaevinde bulunduğunu bildirdi. Açıklamada, “Türki-
ye’de gazeteciler yazdıkları veya söyledikleri nedeniyle cezaevinde tutuluyor. Gazeteciler özgürlüğünü 
yitirirken toplumumuz haber alma hakkını, ülkemiz de demokrasisini kaybediyor” denildi.161 

8 Temmuz 2021 
• TGS, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı yayımlanan Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’nde yer alan 

“Basın ve yayın giderlerine düzenleme” başlığına ilişkin altı ilde eş zamanlı açıklama yaparak, tepki gös-
terdi. Açıklamada, “Kamu kurum ve kuruluşlarının basını izleme ile ilgili birimleri ve kütüphane dokü-
mantasyon merkezleri hariç hiçbir şekilde günlük gazete alımı yapılmayacak” maddesine dikkat çekildi. 
Genelgeyle kamu kuruluşları abonelikleri ve ilanlardan başka bir geliri olmayan yerel gazetelerin kapan-
ması ve yerel basında çalışan gazetecilerin işsiz kalacağı uyarısında bulunuldu. Ayrıca, kamu kurum ve 
kuruluşlarına gazete alınmaması, zorunlu ilanlar dışında ilan yayımlatılmaması yönünde talimat verildiği 
belirtildi.162 

• TGC Yönetim Kurulu, RTÜK’ün TELE1, Halk TV, Fox TV, KRT ve TV100’e verdiği yayın dur-
durma ve para cezalarıyla Anayasa’ya aykırı davrandığına ve sansür uyguladığını vurguladı.163 Açıklama-
da, “Bir kamu kurumu olan ve her yayın organına eşit davranma sorumluluğu bulunan RTÜK, son verdiği 
cezalarla iktidarın sansür kurulu olarak çalışmayı sürdürdüğünü bir kez daha kanıtlamıştır. RTÜK verdiği 
cezalarla medya kuruluşlarını kamusal meseleleri tartışmaktan caydırmaya, eleştirel haber yapılmasını 
                                                                                                                                                        
156 https://twitter.com/insanhaklari/status/1411970832679776260?s=20 
157 http://www.cgd.org.tr/index.php?Did=3908&Page=1 
158 https://www.evrensel.net/haber/437315/cgd-haziran-raporu-gazeteci-dusmanligi-genelgesinden-vazgecin 
159 http://tgc.org.tr/aciklamalar/2961-tgc-tazminat-davalar%C4%B1yla-gazetelere-ve-gazetecilere-bask%C4%B1-uygulamaktan-vazge%C3%A7in.html 
160 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/basin-meslek-orgutleri-cumhuriyete-acilan-davaya-tepki-gosterdi-1850440 
161 https://tgs.org.tr/cezaevindeki-gazeteciler/ 
162 https://www.evrensel.net/haber/437487/tgs-6-ilde-aciklama-yapti-haberden-tasarruf-olmaz-genelge-iptal-edilsin 
163 https://www.tgc.org.tr/aciklamalar/2970-tgc-rt%C3%BCk-halk%C4%B1n-haber-almas%C4%B1n%C4%B1-engellemekten-vazge%C3%A7meli.html 
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engellemeye çalışmaktadır. Yayın durdurma ve para cezalarıyla hem sansür uygulamakta hem de medya 
kuruluşlarını ekonomik olarak zayıflatacak bir yöntem izlemektedir. RTÜK’ü bir kez daha kararlarında 
Anayasa’ya, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne saygılı olmaya, yasaların önüne geçen yayın durdurma 
ve para cezalarıyla halkın haber alma hakkını engellemekten vazgeçmeye çağırıyoruz” denildi.164 

9 Temmuz 2021 
• Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Cumhurbaşkanlığı’nın Tasarruf Tedbirleri Genel-

gesi’ne ilişkin açıklamasında, sıkıntılarla boğuşan yerel basının, genelgeyle tamamen yok olma riskiyle 
karşı karşıya kalacağını söyledi. Gazete sahiplerinin, vergi ve sigorta borçlarının yanı sıra her geçen gün 
artan dövize endeksli gazete kağıdı ve baskı malzemeleri maliyetleri nedeniyle giderlerini karşılayamaz 
hale geldiğini hatırlatan Bilgin, “Yerel basının tek geliri, abone satışları, reklamlar ve Basın İlan Kurumu 
(BİK) aracılığıyla alınan resmi ilanlardır. Günde 15-20 gazete alan bir ilçe belediyesinin kamu maliyesine 
ne yükü olabilir? Kamu reklamlarının ezici çoğunluğu sadece belirli bir kesime verilmiş, yerel basının 
yüzde 95’i yok olmaya bırakılmıştır. Gerçek tasarruf isteniyorsa basının yaşaması sağlanmalıdır. Reklam-
dan tasarruf etmek isteniyorsa önce okunmayan gazetelere, izlenmeyen televizyonlara bol keseden dağıtı-
lan bu reklamlar mercek altına alınmalıdır” dedi.165 

• Almanya’daki BirGün okurları, Erk Acarer’in saldırıya uğramasını Berlin Celalettin Kesim Anıtı 
önünde protesto etti. Sınır Tanımayan Gazeteciler (RoG) Berlin Şube Başkanı Christian Mihr ve Die Welt 
muhabiri Deniz Yücel protesto eylemine destek verdi.166 

13 Temmuz 2021 
• Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bilgin, “Özgürlük için Basın (ÖiB)” programının Haziran 2021 

raporuna ilişkin açıklamasında, organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’in iddiaları çerçevesince, 
siyasetteki iddiaların araştırılması, medya sektöründeki kirli ilişkilerin aydınlatılması gerektiğini vurgula-
dı. Raporda, Haziran ayı sonunda açık kaynaklardan elde edilen verilere göre, cezaevlerinde 32’si hüküm-
lü ve 27’si gözaltında olmak üzere toplam 59 gazetecinin bulunduğu kaydedildi. Bilgin, sanatçılar, siya-
setçiler ve vatandaşlar aleyhine “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla yargı süreçleri işletildiğini ve 
muhalefet partileri kampanyalarını hedef alan yasaklama kararları alındığını ekledi. Bilgin, “Medya Daya-
nışma Grubu adıyla, basın özgürlüğüne aykırı mevzuat üzerine hukuki çalışmalar yürütmeye devam eden 
Gazeteciler Cemiyeti, TGS, ÇGD, DİSK Basın-İş Sendikası, Basın Konseyi gibi meslek örgütleri, 29 Ha-
ziran’da gazetecilere yönelik muameleyi ve şiddeti protesto ettik” dedi. Açıklamasında, Demirören Hol-
ding’e Ziraat Bankası’nın sağladığı 750 milyon dolarlık kredinin geri ödemesi hakkında kamuoyunun 
bilgilendirilmediğini anımsattı.167 

• Avukat Murat Timur, Van’da 11 Eylül 2020’de Osman Şiban ve Servet Turgut’un jandarma gö-
zetiminde iken helikopterden atıldığı iddiasını haberleştirdikleri için 9 Ekim 2020’de tutuklanan gazeteci-
lere karşı daha önce yasa dışı kaydedildiği için imha edilmiş olması gerekli telefon dinlemeleriyle itham-
larda bulunulduğunu açıkladı. Timur, Van Emniyet Müdürlüğü’nün PKK/KCK Basın Komitesi soruştur-
masında gazetecileri 20 Şubat - 20 Nisan 2020 tarihleri arasında savcılık izniyle dinlediğini ve suç unsuru 
oluşmadığı için savcılıkça 28 Nisan 2020’de dinleme kayıtlarını yok etme talimatını verildiği halde bunun 
uygulanmadığını aktardı. Gazeteciler Adnan Bilen, Cemil Uğur, Şehriban Abi ve Nazan Sala, Van’ın Ça-
tak ilçesinde yaşanan olayı haberleştirdikleri gerekçesiyle yargılanıyor.168 

15 Temmuz 2021 
• Twitter’ın 2020 şeffaflık raporuna göre169, hükümetler tarafından gazeteci ve haber kaynakları-

nın paylaşımlarının kaldırılması talebinde büyük artış gözlendi. Temmuz-Aralık 2020 dönemi verilerine 
göre, dünya genelinde 199 gazeteci ve haber kaynağının teyit edilmiş hesaplarına ait içeriğin kaldırılması 
için hükümetlerden şirkete 361 yasal talepte bulunuldu. Bunun Ocak-Haziran 2020 dönemine kıyasla yüz-
de 26’lık bir artışa denk geldiği kaydedildi. Raporda, Türkiye’nin Twitter’a en fazla içerik kaldırma tale-

                                                
164 https://tele1.com.tr/tgc-rtuk-iktidarin-sansur-kurulu-oldugunu-bir-kez-daha-kanitladi-429233/ 
165https://ankahaber.net/haber/detay/gazeteciler_cemiyetinden_tasarruf_genelgesine_tepki_yerel_basin_tamamen_yok_olmayla_karsi_karsiya_45817#.YOhTRTdYYd
c.twitter 
166 https://www.birgun.net/haber/erk-acarer-e-yapilan-saldiriya-berlin-de-buyuk-tepki-fasizme-karsi-omuz-omuza-351173 
167 https://penceretv.com/guncel/bilgin-basin-meslek-orgutlerinin-guc-birligi-yarin-icin-umut-veriyor-97051h 
168 https://www.mlsaturkey.com/tr/vanda-iskenceyi-haberlestiren-gazetecilere-karsi-yasa-disi-delil-kullanildi/ 
169 https://transparency.twitter.com/ 
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binde bulunan dördüncü ülke olduğu ve bu taleplerin dünya genelinden iletilen içerik kaldırma talebinin 
yüzde 10’unu oluşturduğu belirtildi. Rapora göre, Türkiye’den bahse konu dönemde gazeteci ve haber 
kaynaklarına ait hesap ve içeriklerin yanı sıra toplamda 5.336 bilgi talebinde bulunuldu. Bunlardan 200’ü 
acil, 3.657’si rutin ve 1.479’u ise birleşik talep olarak gerçekleşti. Bu rakamlar ile Twitter’dan bilgi tale-
binde Türkiye’nin talepleri dünya genelinde yüzde beşi oluşturdu. İçerik kaldırma talebi açısından ise 
rapora göre, Türkiye bahse konu dönemde toplamda 49.525 yasal talepte bulundu, bunların 7.070’i mah-
keme kararı iken, 42.455’i diğer yasal talepler olarak gerçekleşti.170 

• DİSK Basın-İş Sendikası yöneticisi Osman Köse, Cumhurbaşkanlığı’nca TRT’ye yapılan atama-
ların Anayasa’ya ve TRT Kanunu’ndaki özerklik düzenlemelerine aykırı olduğunu belirterek, “TRT hiçbir 
zaman AKP döneminde olduğu kadar propaganda aracı olmadı” değerlendirmesinde bulundu. Köse, 
“Anayasa’da ve kendi yasasında özerk ve tarafsız olarak tanımlanan TRT’nin kağıt üzerindeki özerkliği ve 
tarafsızlığı 2008 yılında başlayan yasa değişiklikleri ve bu değişikliklerin AYM tarafından onaylanması 
ile bugüne gelindi. Daha sonra yapılan yasa değişiklikleri ve son olarak TRT yönetim kurulu üyelerinin ve 
genel müdürünün atanmasının tamamen Cumhurbaşkanı’na bağlayan 703 sayılı KHK ile TRT artık yasal 
olarak da iktidarın propaganda aracı haline geldi. Kamu hizmeti yayıncısı olarak kurulan bir kurumun bu 
hale getirilmesi yöneticilerinin bu kişilerden oluşturulması, yayın içeriklerinin tamamen tek taraflı olması 
zaten kabul edilemez bir şey. Çünkü TRT’nin bütçesi bu ülkede yaşayan herkesin katkısıyla oluşuyor. 
Buna rağmen TRT tamamıyla AKP propagandası yapıyor. Muhalefetle ilgili haberlere zaten yer verilmi-
yor” dedi.171 

20 Temmuz 2021 
• Gazetecilikte Kadın Koalisyonu (CFWIJ), İstanbul’da Suruç saldırısı anma eyleminde sekiz ka-

dın gazeteciye biber gazı, kalkan, plastik mermiyle müdahale eden kolluk güçleri hakkında cezai yaptırım 
uygulanması konusunda çağrıda bulundu. Açıklamada, “Türkiye’de özellikle son zamanlarda gazeteci-
lere yönelik giderek artan polis şiddetini endişeyle takip ediyoruz. Türk yetkililerden sistematik ola-
rak gazetecileri sindirmek amacıyla uyguladığı polis şiddetine son vermelerini talep ediyoruz. Gaze-
teciler basın ve ifade özgürlüğü kriterlerine uygun şekilde mesleklerini sürdürmelidir. Orantısız güç 
uygulayan güvenlik güçleri hakkında derhal gereken cezai yaptırımın uygulanması gerekmektedir” 
denildi. CFWIJ, Dokuz8Haber muhabiri Fatoş Erdoğan, BirGün muhabiri Meral Danyıldız, Evrensel 
muhabiri Eylem Nazlıer, Artı Gerçek muhabiri Yağmur Kaya, Reuters fotomuhabiri Dilara Şenkaya, 
Kızıl Bayrak muhabiri Kardelen Yoğungan, serbest gazeteciler Sultan Eylem Keleş ve Zeynep Ku-
ray’ın müdahaleyle karşılaştığını tespit etti.172 

• RSF Almanya, Alman Stern dergisi Ortadoğu muhabiri Jonas Breng’e Cumhurbaşkanlığı İleti-
şim Başkanlığı’nca basın kartı verilmemesini “Türk yetkililerin eleştirel basını baskı altına aldığı ve ha-
berlerini kısıtladığı” değerlendirmesiyle duyurdu. Breng’in basın kartı verilmeyen tek Alman gazeteci 
olduğunu ve bu şekilde İstanbul’da da görev yapamayacağı kaydedildi. RSF Almanya Temsilcisi Christian 
Mihr, bu durumu “eleştirel gazetecilerin kasıtlı olarak engellenmesi” olarak niteledi ve basın mensupları-
nın başvurabilecekleri bağımsız bir merciinin oluşturulmasını talep etti.173 Mihr, “Yabancı gazeteciler 
akreditasyonları olmadan bir takım mesleki haklarından mahrum kalıyor. Örneğin Cumhurbaşkanlığının 
basın toplantılarına katılamıyor ya da protesto eylemlerinde polis müdahalelerini çekemiyor. Aynı zaman-
da polisin akreditasyonu olmayan basın mensuplarının sokak röportajlarını engelleme hakkı olduğuna 
dikkat çekiliyor. Sınır tanımayan gazeteciler yabancı gazeteciler için akreditasyonun sadece çalışma izni 
değil, oturum izni için de gerekli olduğunu” söyledi.174 

22 Temmuz 2021 
• TGS, RSF, DİSK Basın İş Sendikası ve TGC’nin aralarında yer aldığı meslek örgütleri ve gaze-

teciler, İstanbul Kadıköy’de 20 Temmuz’da Suruç saldırısı anmasında gazetecilere fiziksel müdahalede 
bulunmasına tepki gösterdi. TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, İçişleri Bakanlığı’nın polisin görüntü 
almasını engelleyen genelgesinin ardından kolluk güçlerinin orantısız güç uyguladıklarını söyleyerek, 
                                                
170 https://tr.euronews.com/2021/07/15/turkiye-twitter-dan-en-fazla-haber-iceriginin-kald-r-lmas-talebinde-bulunan-ikinci-ulke 
171 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/atamalarin-butunu-anayasa-ve-trt-kanununa-aykiri-6539611/ 
172 https://womeninjournalism.org/cfwij-press-statements/turkey-cfwij-condemns-deliberate-police-brutality-against-women-journalists 
173 https://www.dw.com/tr/rsf-almanyadan-t%C3%BCrkiyeye-akreditasyon-tepkisi/a-58566855 
174 https://www.dw.com/tr/rsf-almanyadan-t%C3%BCrkiyeye-akreditasyon-tepkisi/a-58566855 
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“Bunu kabul etmiyoruz, Türkiye’de gazeteciler üzerinde her türlü şiddet uygulanıyor. Toplumsal olayları 
takip eden gazeteciler polis tarafından engelleniyor. Bu yaşananlarda iktidarın uyguladığı politikaların 
büyük katkısı var. Kolluk kuvvetlerinin bu uygulamalarının bir an önce son bulması gerekiyor” dedi. RSF 
Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, “Güvenlik kuvvetleri, gazetecilerin görevini engellemeyi kamusal 
görev sayamaz, bunu reddediyoruz! Ne yazık ki bu politika, polisin medya temsilcilerine karşı düşmansı 
bir bakışı kalıcı hale getiriyor” dedi. TGC’nin açıklamasında, “Türkiye’de basının demokrasinin vazge-
çilmez bir parçası olduğunu anlayamayan kişi ve kurumlar, halkın haber alma hakkını engellemek için 
gazetecilere yönelik sözlü ve fiziksel şiddeti tetiklemektedir” denildi. DİSK Basın İş Sendikası Başkanı 
Faruk Eren de “Böyle bir tarihle bu tehditlerin yapılması, sahada gazetecilerin dün olduğu gibi güvenlik 
güçleri tarafından saldırıya uğraması mesleğimiz açısından çok vahim bir durum. Bu duruma sadece gaze-
teciler ve meslek örgütlerinin karşı koyuşu (bunu yapıyorlar zaten) yetmez. Bu genel bir demokrasi soru-
nu. Halkın kendi haber alma hakkına ve gazetecilere sahip çıkması gerekiyor” dedi.175 Anma eyleminde 
yaşananlara ilişkin European Pressphoto Agency (EPA) foto muhabiri Erdem Şahin, polisin müdahalesi 
sonucu bacak ve kasık bölgesinden yaralandığını söyledi. Evrensel muhabiri Eylem Nazlıer, “Eylem sıra-
sında polis sık sık müdahale anonsu yaptı. Kitle dağılmaya başladığında polis yürüyüş yapamayacaklarını 
söyleyerek çok sert bir biçimde müdahale etti. Çoğu gencin ağzı burnu kırıldı, kadınların tişörtleri yırtıldı” 
dedi. BirGün muhabiri Meral Danyıldız, gazetecilik yapamayacak hale geldiklerini belirtti. AFP foto mu-
habiri Yasin Akgül, “Bir kadın eylemcinin iki erkek polis tarafından gözaltına alındığını gördüm ve çek-
meye başladım. Genç kadının tişörtü yırtılmış göğüsleri açık halde iki erkek polis tarafından götürülürken 
çektiğim sırada Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü kolumu tutup ‘Sen kimsin’ dedi. ‘Gazeteci’ deyince bir 
sivil bir çevik beni araya alıp sert biçimde atmaya çalıştı. O sırada diğer gazeteciler de aynı muamele ile 
polis kalkanlarıyla itildi. Beni oraya doğru fırlatıp bir çevik polisi de yakın mesafeden iki tane arka arkaya 
ayağıma plastik mermi sıktı” şeklinde anlattı. Serbest gazeteci Emre Orman, TOMA aracı önüne sıkıştırıl-
dığını ve yüzüne yumruk atıldığını açıkladı. Özgür Gelecek muhabiri Taylan Öztaş, Halitağa Caddesi üze-
rinde yere düşen telefonunu eğilip almak istediği zaman dört polisin tekme ve yumruklarına maruz kaldı-
ğını anlattı.176 

• RSF, Mısır’da iki aydır tutuklu eski AA Ortadoğu Haberleri Editörü Tevfik Ganim’in serbest bı-
rakılması için Birleşmiş Milletler’e (BM) müdahale çağrısında bulundu. Açıklamada, Mısırlı emekli gaze-
teci Ganim’in 20 Mayıs’ı 21 Mayıs’a bağlayan gece güvenlik güçlerince evinden alındığı ve 26 Mayıs’ta 
devlet güvenlik savcısının karşısına çıkarılana kadar bilinmeyen bir yerde tutulduğu belirtildi. Açıklama-
da, RSF’nin Ganim’in serbest bırakılması için BM İfade Özgürlüğü, İşkence, Yargıçlar ve Avukatların 
Bağımsızlığı ile Sağlık Hakkı özel raportörlerine ve BM Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubuna mektup 
gönderdiği aktarıldı.177 

24 Temmuz 2021 
• Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, 24 Temmuz Basın Bayramı açıklamasında, “Gaze-

tecilik mesleği her geçen gün zorlu ekonomik koşullarda adaletsiz ilan dağıtımı, aboneliklere sınırlandır-
ma gibi düzenlemeler gölgesi yanı sıra siyasi baskı atmosferi içerisinde adeta bir cenderede var oluş mü-
cadelesi veriyor” dedi. 178 Bilgin, basın meslek örgütlerine birlikte hareket etme konusunda çağrıda bulu-
narak, çeşitli olumsuz faktörlerin katkısıyla sansür ve otosansür sıkıntısının bugün çok ciddi şekilde de-
vam etmesinden rahatsızlık duyduğunu vurguladı.179 

• ÇGD’nin 24 Temmuz Basın Bayramı açıklamasında, “Yayınlarımızı özgür yaptığımız, kamu ya-
rarı için doğruların peşinde koştuğumuz zaman, o günler bizim bayramımız olacaktır. Bu nedenle tüm 
meslektaşlarımızı ifade özgürlüğü için örgütlenmeye çağırıyor, basın özgürlüğü mücadele günlerini kutlu-
yoruz” denildi.180 

• CHP’li TBMM Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül, 2020-2021 yılında 101 gazeteci hak-
kında soruşturma açıldığını, 38 medya çalışanın hapiste tutulduğunu, 128 davada 274 gazetecinin yargı-

                                                
175 https://www.evrensel.net/haber/438448/haber-alma-hakkina-savas-actilar 
176 https://www.evrensel.net/haber/438448/haber-alma-hakkina-savas-actilar 
177 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/sinir-tanimayan-gazeteciler-misir-da-tutuklanan-eski-aa-editoru-tevfik-ganim-in-serbest-birakilmasi-cagrisi-yapti/2311436 
178 https://gc-tr.org/gazeteciler-cemiyeti-basin-ozgurlugu-icin-mucadelesinde-75-yili-geride-birakti/ 
179 https://ankahaber.net/haber/detay/gazeteciler_cemiyeti_baskani_bilgin_gazetecilik_var_olus_mucadelesi_veriyor_46943#.YPqNHqtIbTA.twitter 
180 http://www.cgd.org.tr/index.php?Did=3836&Page=1 
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landığını, 400 habere erişim engeli getirildiğini açıkladı. Bülbül, “İletişim Başkanı sosyal medya hesabın-
dan sürekli gazetecileri, yayın organlarını tehdit ediyor. Ülkede basına yönelik sansür ve baskı var demek 
artık hafif kalır. İktidar halkın doğru ve tarafsız haber almasını engellemek için ellerindeki tüm gücü kul-
lanırken basın mensuplarını da işleri ve dolayısıyla hayatlarıyla tehdit ediyor. Haber takibi yapan gazeteci-
ler polisin şiddetine, ters kelepçesine maruz kalıyor” dedi.181  

• Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’nin açıklamasında, “Basın Yayın Kuruluşları sansürden kurtul-
madığı müddetçe, ülkemizde özgürlük ve özgür düşünce hayalden öteye geçemez” denildi. Açıklamada 
devamla, “Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri genelgesi, umutlarını kamu kurum ve kuruluşlarının gaze-
te abonelikleri ve ilanlarına bağlayan Anadolu basınını vurdu. Gazeteler yok denecek ilanla yayınlanırken, 
Kurban Bayramına KURBAN edilip, iflasın eşiğine getirildi. Her geçen gün yaygınlaşan sansür anlayışı 
bir an önce son bulmalıdır” denildi.182  

• CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Basın emekçilerimizin #BasınBayramı’nı kutlarım! 
Görüyorum, seçimden köşe bucak kaçan iktidarın atadığı sözüm ona ‘iletişimciler’ sizi hedef gösteriyor, 
kurumlarınızı tehdit ediyor. 183 Müsterih olun sevgili emekçiler, bunlardan fırtına çıksa yaprak oynamaz!” 
dedi.184 

• TGS185 açıklamasında, “Toplumun özgürce haber alması engellenirken #BasınBayramı kutlaya-
cak halimiz yok. Bayramımızı yeniden kazanana kadar her günümüz mücadele günü. Kahrolsun istibdat, 
yaşasın hürriyet!” açıklamasında186  bulundu.187 

• Gazeteciler Cemiyeti, TGS, Article 19, Articolo21, CPJ, Danish PEN, DİSK Basın-İş Sendikası, 
IPI’ın aralarında bulunduğu 23 basın ve ifade özgürlüğü örgütü, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaş-
kanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un “sosyal medya düzenlemesi” ve “yabancı fonlu medya” ifade-
lerinin ardından yayınladıkları ortak bildiride, “Türkiye’de özgür medyayı daha da boğmak ve haber içeri-
ğini kontrol altına almak adına atılan açık bir adımdır” değerlendirmesinde bulundular. Bildiride, “Türki-
ye’deki yasama mercilerini, yeni yapılacak herhangi bir düzenlemenin Türkiye’nin ulusal ve uluslararası 
hukuk standartlarına uygun, ifade hürriyeti ve medyada çoğulculuğu gözetmesine özen göstermeye davet 
ediyoruz” denildi.188 

• DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Günümüzde basın-yayın dünyamız üzerindeki bas-
kı, bugünkü iktidarın oluşturduğu propaganda aygıtının parçası olan İletişim Başkanlığı’nın, haberlerini 
beğenmediği medyaya ‘beşinci kol faaliyeti’ gibi yakışıksız ithamlarda bulunmasıyla da kendisini gösteri-
yor. Mevcut iktidardan farklı fikirdeki gazetecilerin mesleklerini işten çıkarılma veya tutuklanma tehdidi 
altında yapmak zorunda bırakılması çok sesli demokratik hayatımıza zarar veriyor. Öte yandan, iktidar 
ortakları tarafından gazetecilerin tehdit edilmesi ve gazetecilere yönelik fiziksel saldırıların düzenlenmesi 
siyasal şiddetin önemli bir yüzünü oluşturuyor” açıklaması yaptı.189 

26 Temmuz 2021 
• İHD Ankara Şubesi, Onur Haftası yürüyüşüne yapılan polis müdahalesini raporlayarak, “Kamu 

görevlileri hakkında soruşturma açılmalı” açıklaması yaptı.190 
• Prof. Dr. Yaman Akdeniz, AKP’nin duyurduğu yeni sosyal medya düzenlemesiyle ilgili  “Ya-

pılmak istenen, yeni ve ne olduğu belirsiz bir suç oluşturarak muhalif basını ve kişileri susturarak gelecek 
seçimlere hazırlanmaktır” dedi.191 Akdeniz, önceki düzenlemeler gibi şimdi de “Avrupa ve Almanya’da da 
var” denildiği ancak Türkiye’nin daha “ileri” yasalarla sosyal medya ve internet üzerine fazla yaptırım 
uyguladığını vurguladı.192 Akdeniz, “Almanya örneğinde Şansölye Merkel, mahkemelere başvurup haber 
sitelerini engelletmiyor, böyle bir yaptırım da yok zaten. Merkel ‘şahsıma hakaret edildi’ diye Alman sav-

                                                
181 https://www.izgazete.net/asayis/yardim-istedigi-polisin-tabancasini-alip-kacmaya-calisti-h68737.html 
182 https://yeniadana.net/haber/cgcanadolu_basini_kurbanlik_oldu-63233.html 
183 https://twitter.com/kilicdarogluk/status/1418911966949687303 
184 https://tele1.com.tr/kilicdaroglundan-basin-bayrami-mesaji-437839/ 
185 https://twitter.com/TGS_org_tr/status/1418847347799384068 
186 https://www.gazeteduvar.com.tr/tgs-basinbayrami-kutlayacak-halimiz-yok-haber-1529462 
187 https://www.dw.com/tr/gazeteciler-sendikas%C4%B1-bas%C4%B1n-bayram%C4%B1-kutlayacak-halimiz-yok/a-58623295 
188 https://www.evrensel.net/haber/438610/basin-ve-ifade-ozgurlugu-kuruluslarindan-bagimsiz-medyanin-hedefe-konmasina-tepki 
189 https://t24.com.tr/haber/babacan-basinin-uzerindeki-baski-iletisim-baskanligi-nin-haberlerini-begenmedigi-medyaya-5-kol-faaliyeti-ithamlariyla-kendisini-
gosteriyor,967728 
190 https://www.evrensel.net/haber/438740/ihdden-onur-haftasi-yuruyusu-raporu-kamu-gorevlilerine-sorusturma-acilmali 
191 https://twitter.com/cyberrights/status/1419642011318210563 
192 https://twitter.com/cyberrights/status/1419641989096747009 
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cılarına koşmuyor. Almanya’da Wikipedia’nın engellenmesi de söz konusu değil.193 Kaldı ki Almanya’nın 
NetzDG Yasası gerek Almanya içinde gerekse uluslararası alanda yürürlüğe girdiğinden beri eleştiri ko-
nusu olmuştur” dedi.194 Türkiye’nin son bir senedir 465 binden fazla web sitesi ve binlerce haber ve sosyal 
medya içeriğini engellediğini söyleyen Akdeniz,195 “Tüm bunlara rağmen, özellikle Sedat Peker’in yayın-
ladığı YouTube videoları ve Twitter paylaşımları karşısından çaresiz ve etkisiz kalan hükümet, şimdi de 
‘Sansür söz konusu değil’ ama dezenformasyonla ve yalan haberle mücadele kapsamında tekrar düzenle-
me yapacağız diyor”196 dedi.197 

27 Temmuz 2021 
• Expression Interrupted Platformu198 tarafından hazırlanan İfade ve Basın Özgürlüğü raporuna 

göre, Mayıs ve Haziran aylarında 109 gazeteci yargılandı, dördü toplam dokuz yıl sekiz ay hapisle ceza-
landırıldı.199 

28 Temmuz 2021 
• Gazetecilikte Kadın Koalisyonu (CFWIJ), Türkiye’de 2021’in başından beri en az 44 kadın ga-

zetecinin polis şiddetine maruz kaldığını belirterek, imza kampanyası başlattı.200 Açıklamada, “Son dö-
nemde gazetecilerin polis tarafından doğrudan hedef alınmasını, haber takibi yapan kadın gazetecilere 
karşı orantısız güç kullanılmasına ve kadın gazetecilerin uğradıkları fiziksel şiddeti büyük bir endişeyle 
takip ediyoruz. Gazetecilere yönelik artan polis şiddeti kabul edilemez. Gazetecileri hedef alan ve sistema-
tik hale gelen polis şiddetine son verilmesini istiyoruz” denildi.201 

• Medyascope TV kurucusu ve sahibi Ruşen Çakır, bağımsız medya kuruluşu olarak fon almakla 
suçlanmasına ilişkin “Medyascope olarak bir linç kampanyasının içinden geçiyoruz. Sessiz kalmayı tercih 
ediyoruz çünkü linççilerle hiçbir şey tartışmanın onları herhangi bir şeye ikna etmenin anlamı yok” dedi. 
Açıklamada, “Birbirinden farklı dönemlerde, farklı kesimler tarafından yapılan linçlerin bir araya getiril-
mesiyle karşı karşıyayız. Bu linçleri hak etmediğimiz ama bir yanıyla da hak ettiğimizin farkındayız. 
Çünkü işimizi iyi yapıyoruz, açık ve şeffaf yapıyoruz. Türkiye’de her şeye rağmen her koşulda bağımsız 
ve özgür gazetecilik yapmanın mümkün olduğunu gösterdiğimiz için farklı kesimlerin bizden rahatsız 
olmasına neden oluyoruz. Onlara verdiğimiz rahatsızlık için de açıkçası özür falan dilemiyoruz” denildi.202 

30 Temmuz 2021 
• Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Basın-İş, Türkiye Gazeteciler Sendikası 

(TGS) ve Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin (MLSA) de aralarında bulunduğu örgütler, Çağla-
yan’daki İstanbul Adliyesi’nde gazetecilere yönelik polis şiddetine karşı suç duyurusunda bulundu. Dilek-
çede, polisler hakkında “kasten yaralama”, “eziyet”, “iş ve çalışma hürriyetinin ihlali”, “mala zarar ver-
me” ve “görevi kötüye kullanma” suçlamalarından soruşturma başlatılması talep edildi. Olay esnasında 
farklı kameralar tarafından çekilen görüntüler de savcılığa sunularak, etkin soruşturma talep edildi.203 Suç 
duyurusuna ilişkin BirGün muhabiri Meral Danyıldız’ın okuduğu açıklamada, “Taksim’de meslektaşımız 
Bülent Kılıç’a şiddet uygulayan polislerin hala görevlerinin başında olması, 20 Temmuz’da gazetecilerin 
üzerine yönelik sistemli ve talimatlı bir saldırının olmasına neden oldu. 20 Temmuz günü Suruç katliamı 
anması yapan vatandaşlara kolluk kuvvetleri müdahalede bulundu. İşimizin doğası gereği yapılan bu mü-
dahaleyi görüntüleyen, orada yaşanan olayları halka ulaştırmak için çalışan biz gazetecilere yönelik bizzat 
amirler tarafından verilen emirle plastik mermiler yağdırıldı. ‘Basını alandan çıkartın’ talimatı alan polisin 
bizlere yönelik saldırısını tüm Türkiye görüntülerden izledi” denildi. TGS Başkanı Gökhan Durmuş da 
“Bu cezasızlığa son verilene kadar adliye, valilik, İçişleri Bakanlığı önünde eylemlerimizi yapmaya de-
vam edeceğiz” dedi. DİSK Basın İş Genel Başkanı Faruk Eren, Taksim’de haber takibi yaptığı sırada polis 

                                                
193 https://twitter.com/cyberrights/status/1419642003722223620 
194 https://twitter.com/cyberrights/status/1419642006184337412 
195 https://twitter.com/cyberrights/status/1419641983908388865 
196 https://twitter.com/cyberrights/status/1419641986508861455 
197 https://www.diken.com.tr/prof-akdeniz-yeni-sosyal-medya-duzenlemesinde-almanya-ornegi-hikaye-amac-muhalifleri-susturmak/ 
198 https://www.expressioninterrupted.com/report-turkey-s-journalists-cannot-breathe/ 
199 https://www.evrensel.net/haber/438866/expression-interrupted-platformu-raporu-yargilama-engelleme-siddet-rtuk-ve-bik 
200 https://tr.euronews.com/2021/07/28/cfwij-turkiye-de-kad-n-gazetecilere-yonelik-polis-siddetinin-bitmesi-icin-imza-kampanyas-b 
201 https://ankahaber.net/haber/detay/gazetecilikte_kadin_koalisyonu_gazetecilere_polis_siddetine_karsi_imza_kampanyasi_baslatti_47364 
202 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/rusen-cakirdan-fon-tartism asina-iliskin-yeni-aciklama-1855426 
203 https://www.mlsaturkey.com/tr/mlsadan-gazetecilere-yonelik-polis-siddetine-karsi-suc-duyurusu/ 
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tarafından yere yatırılarak darp edilen gazeteci Bülent Kılıç’a yönelik şiddet sonrasında gazetecilere dö-
nük saldırının daha da artığını söyledi.204 

Diğer Gelişmeler  
1 Temmuz 2021 
• Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 salgınında son 24 saatte 42 can kaybı yaşanmasıyla205 

toplam can kaybını 49.774 ve 5.288 yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısını 5.430.940 olarak açıkla-
dı.206 

• AYM, milletvekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun “siyasi faaliyette bulunma” ve 
“ifade özgürlüğü hakkının” ihlal edildiğine207 oybirliğiyle karar verdi.208 Mahkeme, Sincan Cezaevi’nde 
tutuklu Gergerlioğlu’nun hak ihlalini dikkate alarak yerel mahkemece tahliye edilmesi gerektiğine hük-
metti.209 HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, “Gergerlioğlu vekilimizin dokunulmazlığı kaldı-
rılmasının hukuk dışı olduğunu hep söyledik. AYM kararı da söylemlerimizi teyit etti. Adaletin geç de 
olsa yerini bulması ve halk iradesine saygı gereği Gergerlioğlu derhal tahliye edilmeli ve vekilliğe iadesi 
sağlanmalıdır” dedi.210 

• Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun,211 Şehit Diplomatlar Sergisi’nde yaptığı ko-
nuşmayı YouTube’un sansürlediğini duyurdu. Altun, “Sözüm ona bu konuşma, nefret söylemi içeriyor-
muş.212 Lütfen kulak verin ve siz karar verin. Bu çifte standarttır, bu riyakarlıktır. İslam'a ve Müslümanla-
ra yönelik nefret söylemlerini görmezden gelen, terör örgütlerinin kara propagandalarına kolaylıkla alan 
açan YouTube, Türk diplomatlarımızı şehit eden katil teröristlerle ilgili söylediklerimizin nefret suçu sayı-
yor. Hoşunuza gitsin ya da gitmesin, her fırsatta terörün dili, dini, ırkı olmadığını söyleyeceğiz. Bir kere 
daha gördük ki her alanda olduğu gibi medya ve iletişim alanında da yerli ve milli platformlara ihtiyacı-
mız var. Yaşasın Hakikat” dedi.213 

2 Temmuz 2021 
• AYM, 699 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname’nin Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle CHP’nin yaptığı başvuru kapsamında 
iptal talebini reddetti.214, Mahkeme, söz konusu kuralların sadece seçim sonrası sürecin şekilsel ve törensel 
yönüne ilişkin bir düzenleme içerdiğini, seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkını düzenlediği-
nin söylenemeyeceğini aktardı. AYM, Anayasa’nın 91. maddesi uyarınca KHK ile düzenlenemeyecek 
yasak alan içinde kalmadığı gerekçesiyle ilgili hükümleri iptal etmeyeceğine karar verdi.215 

• ABD Dışişleri Bakanlığı 2020 yılı Dini Özgürlükler Raporu’nun216 Türkiye bölümünde, Müslü-
man olmayan dini azınlıkların ibadetlerini yerine getirmede sorunlarla karşılaştığı, ayrımcı ve nefret dili-
nin hedefi haline gelebildikleri öne sürüldü. Raporda, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Heybeliada’daki tarihi 
bir sanatoryumu İslami eğitim merkezi kurmak amacıyla devralırken, Müslüman olmayan dini grupların 
ülke içinde din adamı eğitmelerine kısıtlama getirdiği belirtildi. Ayasofya’nın müzeden camiye dönüştü-
rülmesine kapsamlı bir şekilde yer verilen raporda, Kariye Müzesi’nin de cami olarak açılacağı vurgulan-
dı. Keldani Kilisesi Papazı Remzi Diril’in, Şırnak-Beytüşşebap’a bağlı Kovankaya köyünde yaşayan 65 
yaşındaki annesi Şimoni Diril ve 71 yaşındaki babası Hurmüz Diril’den 11 Ocak’tan beri alınamadığı 
sonrasında 20 Mart’ta Şimoni Diril’in cansız bedenine ulaşıldığı217 baba Hürmüz Diril halen kayıp olduğu 

                                                
204 https://medyascope.tv/2021/07/30/gazeteciler-kendilerine-siddet-uygulayan-polisler-hakkinda-suc-duyurusunda-bulundu-nefes-alamiyoruz-gazetecilik-bogulamaz/ 
205 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html 
206 https://www.milliyet.com.tr/gundem/1-temmuz-koronavirus-tablosu-aciklandi-mi-bugunku-vaka-ve-vefat-sayisi-paylasiliyor-6543493 
207 https://www.trthaber.com/haber/gundem/aymden-gergerlioglu-karari-592467.html 
208 https://www.gazeteduvar.com.tr/anayasa-mahkemesi-gergerlioglu-icin-hak-ihlali-karari-verdi-haber-1527241 
209 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/aymden-gergerlioglu-karari-41844487 
210 https://www.dw.com/tr/aym-gergerlio%C4%9Flu-davas%C4%B1nda-hak-ihlali-karar%C4%B1-verdi/a-58123279 
211 https://twitter.com/fahrettinaltun/status/1410667506595946499 
212 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/iletisim-baskani-altundan-youtube-sansurune-sert-tepki-bu-riyakarliktir-41844364 
213 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/fahrettin-altuna-youtube-sansuru-6516799/ 
214 https://anayasa.gov.tr/tr/haberler/norm-denetimi-basin-duyurulari/cumhurbaskani-secimi-kanununda-degisiklik-yapilmasi-hakkinda-kanun-hukmunde-kararname-
nin-iptali-istenen-kurallarinin-anayasa-ya-aykiri-olmadigi/ 
215 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/anayasa-mahkemesi-cumhurbaskani-secimi-kanununda-degisiklik-yapan-khknin-iptal-talebini-reddetti/2292118 
216 https://tr.usembassy.gov/tr/uluslararasi-dini-ozgurlukler-raporu-turkiye-2020/ 
217 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-51981936 
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ifade edildi. Raporda dini azınlık mensuplarına yönelik ayrımcılık, şiddet ve hak ihlalleri arasında A Ha-
ber’de yer alan “Joe Biden kimdir, Yahudi mi?” haberi örnek gösterildi.218 

3 Temmuz 2021 
• Gazeteci Hayri Demir,219 Gazeteciler Cemiyeti’nin M4D projesi desteğiyle yürüttüğü “Haberin 

Bedeli”220 başlıklı Haziran ayı raporunda, 36 ayrı davada gazetecilerin mesailerini adliye koridorlarında 
mesleklerini savunmak için harcadığını bildirdi. Raporda, ay içerisinde görülen davalarda en az 87 gazete-
ci ve medya çalışanın yargılandığı, sekiz gazetecinin ise birden fazla davada hakim karşısına çıktığını 
kaydedildi.221 Yargılamalarda, beş gazeteciye “Cumhurbaşkanı’na hakaret”, 11 gazeteciye “örgüt propa-
gandası yapmak”, 39 gazeteciye ise “örgüt üyesi olmak” suçlaması yöneltildiği aktarıldı. Karara bağlanan 
iki davada iki gazeteciye toplamda altı yıl dört ay 15 gün hapis cezası verildiği belirtildi. Yargılanan gaze-
tecilerden beşi hakkında ise beraat kararı verildi.222 Raporda, “Bir aylık süreçte hâkim karşısına çıkan 87 
gazeteci ve medya çalışanı, bir müebbet hapis cezası, 713 yıldan 1670 yıla kadar hapis ve iki bin günden 
45 bin güne kadar hapis cezası ve 200 bin TL manevi tazminat talebiyle yargılandı. Dört gazeteci hakkın-
da yeni soruşturmalar açılarak, ifadeye çağrıldı. İki gazeteci hakkında ise yeni davalar açıldı” denildi.223 

• Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, “Öldürüldüğü açıklanan PKK’lı canlandı itirafçı oldu!” ya-
zısına224 tepki gösterdiği için İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı’ya hitaben, “Öyleyse ‘Fırat Şişman 
öldürüldü’ haberlerine neden itiraz etmediniz? ‘Fırat Şişman öldürüldü’ yazan gazeteciler düzeltme ya-
yımlayacak mı?” yanıtını verdi. Bildirici, “Madem Özgür Gabar kod adlı Fırat Şişman’ın ‘etkisiz hale 
getirildiği’ açıklamanız ‘öldürüldüğü’ anlamına gelmiyor, o halde bakanlığınızın web sayfasındaki bu 
haber ne anlama geliyor?” ifadesiyle Bakanlık sitesindeki 11 Nisan tarihli haber linkini225 örnek gösterdi. 
Çataklı, Bildirici’nin söz konusu yazısına, “Bir köşe yazarı, bizim daha önce ‘etkisiz hale getirildi’ olarak 
duyurduğumuz bir teröristin itirafçı olmasını bir çelişki olarak yansıtmış, bunun ölü olması gerektiğini 
ifade etmiş. Devletin terör terminolojisinde etkisiz hale getirilmiş terörist, ölü, yaralı veya teslim olmuş 
terörist demektir”226 değerlendirmesinde bulunmuştu.227 

• İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında, Din Alimleri Der-
neği (DİAY-DER) Başkanı Ekrem Baran ve Demokratik İslam Kongresi (DİK) üyesi Mehmet Nas’ın da 
aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı.228 

4 Temmuz 2021 
• HDP, AYM’nin hak ihlali kararı vermesine rağmen Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun tahliye edil-

memesi nedeniyle Sincan Cezaevi önünde adalet nöbeti229 başlatacaklarını duyurdu.230  
• Büyük Birlik Partisi (BBP) Ordu İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Yümlü’nün, internet ortamında 

yayınlanan Modatv’de iktidarı eleştirdikten sonra polislerce “maske takmadığı” gerekçesiyle ters kelep-
çeyle gözaltına alınması tartışma yarattı.231 Yümlü’nün iş yerindeki personele yapılan testler sonucunda 
pozitif oldukları açıkladı.232 Yümlü’nün, iki iş yeri olduğunu ve çalışanlarıyla temaslı olmadığını söyleye-
rek izole olmayı reddettiği belirtildi.233 Ordu Valiliği, “BBP’li kadın yönetici, iktidarı eleştirdiği için gö-
zaltına alındı’ haberi gerçeği yansıtmamaktadır. Yümlü adlı esnafımızın Covid-19 temaslısı olduğu ihba-
rında bulunulmuştur. Temaslı olduğu için belirtilen adrese polis ekipleri intika etmiş ancak o esnada va-
tandaş ile ekipler arasında istenmeyen bir gerilim yaşanmıştır” açıklaması yaptı.234 

5 Temmuz 2021 
                                                
218 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/abd-raporu-turkiyede-dini-azinliklar-hak-ihlali-yasiyor-1849196 
219 https://twitter.com/HaberinBedeli/status/1411243147678699522 
220 https://drive.google.com/file/d/1419yXD-n72gI1W2TD1pZXhtXFmK3gywr/view 
221 https://www.bizhaberiz.com/haberin-bedelihaziran-ayinda-87-gazeteci-1670-yila-kadar-hapisle-yargilandi/ 
222 https://www.evrensel.net/haber/437096/haziranda-87-gazeteci-1670-yil-hapis-istemiyle-
yargilandi?utm_source=twitter&utm_medium=twitter_ap&utm_content=2729&utm_campaign=03-07-202113:37 
223 https://www.indyturk.com/node/382636/haber/bir-ayda-87-gazeteci-1670-y%C4%B1la-kadar-hapis-talebiyle-yarg%C4%B1land%C4%B1 
224 https://farukbildirici.com/olduruldugu-aciklanan-pkk-li-itirafci-oldu/ 
225 https://www.icisleri.gov.tr/10-gunde-ust-duzey-bes-isim-olduruldu 
226 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/icisleri-bakan-yardimcisi-catakli-haziranda-92-terorist-etkisiz-hale-getirildi/2293349 
227 https://twitter.com/farukbildirici/status/1411372497753214991?s=1002 
228 https://m.bianet.org/bianet/print/246708-istanbul-da-diayder-ve-dik-e-baskin-22-gozalti 
229 https://bianet.org/bianet/siyaset/246729-hdp-den-gergerlioglu-icin-adalet-nobeti 
230 https://twitter.com/HDPgenelmerkezi/status/1411650791337758721 
231 https://t24.com.tr/haber/bbp-ordu-kadin-kollari-baskani-fatma-yumlu-ters-kelepce-takilarak-ile-gozaltina-alinmisti-2-polis-gorevden-uzaklastirildi,964557 
232 https://www.evrensel.net/haber/437138/akpyi-elestiren-bbp-ordu-kadin-kollari-baskani-fatma-yumlu-gozaltina-alindi 
233 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/orduda-bbp-kadin-kollari-baskanina-ters-kelepceyle-gozaltina-sorusturma-baslatildi-41846755 
234 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202107041044884659-ordu-valiliginden-bbpli-yoneticinin-ters-kelepceyle-gozaltina-alinmasina-iliskin-aciklama/ 
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• İstanbul Silivri Cumhuriyet Savcılığı’nca Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hak-
kında “kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme” suçlamasıyla “seçme ve seçilme hakkından 
yoksun bırakılması” yönünde mütalaada bulunuldu.235 2016’da dokunulmazlığının kaldırılması üzerine 
hakkında dava açılmıştı.236 İddianamede, İnce’nin üç yıla kadar hapsi istenmişti.237 İnce, CHP Grup Baş-
kanvekili olduğu 2013’te Ergenekon davasını izlemek için İstanbul Silivri’de duruşmaya katılmıştı.238 
Duruşmada çıkan tartışmada İnce, salonda görevli üsteğmeni kendisine müdahale etmeye çalıştığı sırada 
ittirmişti.239  

6 Temmuz 2021 
• HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu, AYM’nin “siyasi faaliyette bulunma” ve “ifade özgürlüğü” 

haklarının ihlal edildiği kararı nedeniyle Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin “infazı durdurma” kararının 
ardından Sincan Cezaevi’nden tahliye edildi.240 

8 Temmuz 2021 
• Gazeteci Hıdır Göktaş, Medyascope’un Ankara temsilcisi oldu.241 
• İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Suudi Arabistan vatandaşı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2 

Ekim 2018’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesine ilişkin davada, müşteki 
Hatice Cengiz’in ABD’nin cinayete ilişkin raporunun istenmesi talebini reddetti.242 Mahkeme, Suudi sa-
nıklarla ilgili yakalama kararlarını yineleyerek davayı 23 Kasım’a erteledi.243 

• HDP’nin, iktidar yanlısı medya organlarına kamu bankaları tarafından kredi ve reklam ilan kana-
lıyla aktarılan kamu kaynaklarının tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla TBMM’ye verdiği araştırma 
önergesi, AKP’li ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut 
Toğrul, “Özgür medyayı 15 Temmuz sonrası KHK’lerle kapattılar. Uhdelerine aldıkları havuz medyasını 
da kamu kaynaklarıyla besliyorlar. Basın İlan Kurumu bugüne kadar tüm ilanları havuz medyasına aktar-
dı. Diğer medyaya sıfır lira. Bir gazetecinin 10 milyon dolar karşılığı arabuluculuk işine girdiğini öğreni-
yoruz. Bir başkasının, KHK’lilerin OHAL Komisyonu’ndaki ‘Göreve dönsünler mi dönmesinler mi?’ 
konusunda aracı olduğunu görüyoruz. Ne için yapıyor?” dedi. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, 
“Halkın vergisinden verdiğiniz kamu bankası ilanlarını gazetelere, televizyonlara hangi kritere göre dağı-
tıyorsunuz? Onları belirlerken bir ihale açtınız mı, tek kaynaktan mı dağıtıyorsunuz? Yaptığınız, rekabet 
hukukuna uygun mu, o bankaların anlı şanlı etik ilkelerine uygun mu? Halkbank’ta Sözcü okurunun hesabı 
yok mu, Vakıfbank mudileri arasında Fox TV, Halk TV izleyen yok mu, kamu katılım bankalarının müşte-
rileri arasında TV5 izleyen Milli Gazete okuru yok mu?” dedi. AKP Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey 
ise, “Medyayı, yalanlarını topluma ulaştırma aracı olarak görenlerin ‘Türkiye’de basın tekelleşti’ demesi 
çok büyük bir çelişkidir” dedi.244 

9 Temmuz 2021 
• AYM’nin, HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun bireysel başvurusunda verdiği hak ihlali kararı 

Resmi Gazete’de yayımlandı.245 Kararda, Gergerlioğlu’nun paylaştığı habere erişim engeli getirilmemiş 
olduğu hatırlatılarak, “Bu habere ilişkin olarak herhangi bir soruşturma başlatıldığı veya tedbire başvurul-
duğu da tespit edilememiştir” denildi. Kararda, Gergerlioğlu’nun milletvekili seçilmesine karşın yargıla-
maya devam edilmesine ilişkin “Başvurucunun seçilme ve siyasi faaliyette bulunmak hakkına, yargılama-
ya devam edilmesiyle birlikte müdahale edilmeye başladığını kabul etmek gerekmiştir” değerlendirmesi 
yapıldı. Ayrıca AYM, Gergerlioğlu’nun tahliyesine yol açan kararında, “Anayasa’nın 14’üncü maddesin-
deki durumlar” ibaresinin “öngörülebilir” olmadığı ve “belirlilik içermediği” kaydedilerek yerel mahke-
melerin bu maddeyi yanlış yorumlayabileceğine işaret edildi.246 
                                                
235 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/muharrem-ince-icin-siyasi-yasak-talebi-1849938 
236 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/savci-inceye-siyasi-yasak-istedi-6521842/ 
237 https://www.evrensel.net/haber/437186/savci-muharrem-ince-icin-siyasi-yasak-istedi 
238 https://bianet.org/bianet/siyaset/246751-savcilik-muharrem-ince-hakkinda-siyaset-yasagi-istedi 
239 https://www.diken.com.tr/incenin-yargilandigi-davada-mutalaa-siyasi-yasak-istendi/ 
240 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/hdpli-gergerlioglu-tahliye-edildi-41847754 
241 https://medyascope.tv/2021/07/08/hidir-goktas-medyascopeun-ankara-temsilcisi-oldu/ 
242 https://bianet.org/bianet/insan-haklari/246960-mahkeme-abd-raporunun-istenmesi-talebini-yine-reddetti 
243 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/cemal-kasikcinin-oldurulmesine-iliskin-davada-tanik-ifadeleri-alindi/2297908 
244 https://www.gazeteduvar.com.tr/hdpnin-iktidar-yanlisi-medyaya-aktarilan-kamu-kaynaklari-arastirilsin-onergesi-reddedildi-haber-1527994 
245 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210708-9.pdf 
246 https://halktv.com.tr/gundem/aym-gergerlioglu-hakkindaki-gerekceli-karari-yayimlandi-464312h 
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• AYM,247 Yeni Akit sahibi Ramazan Fatih Uğurlu ve Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı’nın, “Şe-
hidin kızını ağlattılar!” haberi nedeniyle “kişilik haklarının zedelendiği” gerekçesiyle aleyhlerine tazmina-
ta hükmedilmesiyle ilgili başvuruda, Yüksek Mahkeme, Bölge Adliye Mahkemesinin söz konusu ifadele-
rin okulda başörtüsü takan bir öğrenciye öğretmenlerinin karşıt bir tutum sergilenmesine yönelik ağır bir 
eleştiri olduğu, bu konuya dikkat çekme amacı taşıdığı, kamusal faydası olan bir tartışmayla ilgisi bulun-
duğu değerlendirmesini yaptı. Gazetenin 2 Ekim 2013 tarihli nüshasında, davacı öğretmenin fotoğrafları-
nın da yer aldığı Yakışıklı’nın, “Şehidin kızını ağlattılar!” başlıklı ve 10. sınıfta okuyan kız öğrencinin 
başörtülü olarak gittiği okulunda baskı ve zulme maruz kaldığını anlatan yazısı davaya konu olmuştu. 
Davacının ilgili haber nedeniyle kişilik haklarının zedelendiğini belirterek başvurucular aleyhine açmış 
olduğu tazminat davasını Asliye Hukuk Mahkemesi reddetmişti. Kararın istinaf yargı yoluna götürülmesi 
üzerine Adana Bölge Adliye Mahkemesi, başvurucular aleyhine toplam 5.000 lira tazminata karar vermiş-
ti. Mahkeme, haberdeki, “Bazı kendini bilmezler sırf egolarını tatmin etmek için kin ve nefretlerini kusar-
casına baş örtülülere karşı düşmanlık yapıyorlar. İşte yeni bir örnek daha...” ifadelerinin eleştiri hakkı ve 
ifade özgürlüğü kapsamında yer almadığını belirtmişti. Baş örtüsü düşmanlığı yapıyormuş gibi gerçeğe 
aykırı şekilde bir algı oluşturulduğu kanaatine varıldığını eklemişti. Haberin bütününe bakıldığında görü-
nür gerçekliğe uygun olmadığına ve davacının kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğuna karar vermiş-
ti.248  

• Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, rektörlük binasına üzerinde “Kayyımlık” yazan bir kağıt 
astıkları için haklarında disiplin soruşturması açılan öğrencileri desteklemek amacıyla “Kayyımlık” yazan 
bir kağıdı, rektörlük binasına astı.249 Akademisyenler, Prof. Dr. Melih Bulu’ya karşı 128. kez rektörlüğe 
sırtlarını dönerek öğrencilerine destek verdi.250 

• Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu’nda kabul edilen kararda Türkiye’de başta HDP olmak 
üzere muhalefete yönelik baskı yapıldığı belirtilerek bu durum kınandı. Kararda, HDP hakkında açılan 
kapatma davasına, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılmasına tepki 
gösterildi. Karara ilişkin oylamada 603 “evet”, iki “hayır” ve 67 “çekimser” oyu çıktı. Dışişleri Bakanlığı 
ise AP’de kabul edilen kararı eleştirdiği açıklamasında, “HDP özelinde Türkiye’deki muhalefete baskı” 
başlıklı kararının, AP’nin gerçeklerden kopuk, ideolojik ve yanlı tutumunun yeni bir örneği olduğu ifade-
sinde bulunuldu.251 

10 Temmuz 2021 
• İstanbul’da Demokratik İslam Kongresi (DİK) ile Din Alimleri Derneği (DİAY-DER) üyesi olan 

ve 3 Temmuz’da gözaltına alınan 28 kişiden dokuzu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aralarında DİAY-
DER Başkanı Ekrem Baran’ın da olduğu imamlara, “Diyanetin hutbesini neden okumadınız?” ve “Nama-
zı, duayı neden Kürtçe yapıyorsunuz?” şeklinde soruların yöneltildiği belirtildi. Adli kontrol şartıyla ser-
best bırakılan İbrahim Yalın, gözaltı esnasında evlerinin kapısının kırıldığını, psikolojik şiddet uygulandı-
ğını aktardı.252 Avukat Hüseyin Boğatekin, “Tutuklama sorgusuna girdiğimizde bilgisayar ekranında tu-
tuklama kararı yazılmıştı. Bunu saklamayı unuttular. Bu durum 4. Sulh Ceza Hakimliği’nde yaşandı” de-
di.253 

• Sağlık Bakanı254 son 24 saatte 37 can kaybı yaşanmasıyla toplam can kaybını 50.192 ve 5.530 
yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısını 5.476.294 olarak açıkladı.255 

12 Temmuz 2021 
• İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadıköy’de saat 01.30 civarında Surp Takavor Er-

meni Kilisesi’nin256  kapısı üzerinde müzik eşliğinde dans ettikleri görüntüleri sosyal medyada paylaşılan 

                                                
247 https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/bireysel-basvuru-basin-duyurulari/yayimladiklari-haberden-dolayi-gazetecilerin-aleyhlerine-tazminata-hukmedilmesi-
nedeniyle-ifade-ve-basin-ozgurluklerinin-ihlal-edilmesi/ 
248 https://www.hukukihaber.net/kararlar/yayimladiklari-haberden-dolayi-gazetecilerin-aleyhlerine-tazminata-h442929.html 
249 https://www.evrensel.net/haber/437587/bogazici-universitesi-akademisyenleri-ifadeozgurlugucezalandirilamaz 
250 https://www.evrensel.net/haber/437622/akademisyenler-128-kez-rektorluge-sirt-dondu-ogrencilerimize-yonelik-siddet-suctur 
251 https://tr.euronews.com/2021/07/08/avrupa-parlamentosu-turkiye-de-muhalefete-yonelik-bask-y-k-nad 
252 https://gazetekarinca.com/2021/07/av-bogatekin-imamlar-icin-tutuklama-karari-once-yazilmisti/ 
253 https://www.gazeteduvar.com.tr/9-imam-tutuklandi-namazi-duayi-neden-kurtce-yaptiniz-haber-1528150 
254 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html 
255 https://www.haberturk.com/10-temmuz-koronavirus-tablosu-2021-aciklaniyor-bugun-korona-vaka-sayisi-kac-3129575 
256 https://twitter.com/suleymansoylu/status/1414513288881315845 
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Y.E.U., Ö.F.A. ile O.Y. hakkında “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama” suçundan 
soruşturma257 başlattı. 258 

• Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları, Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil yedi kişi hakkında “suç 
işlemek amacıyla örgüt kurma”, “zimmet”, “silahlı örgüt”, “silah sağlama” ve “suç için anlaşma” suçlarını 
işlediklerini belirterek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na, suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda, 
organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’in, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 15 Temmuz darbe 
girişiminin ardından devlet envanterinde kayıtlı bulunmayan bir kasa kalaşnikof silahı, AKP Gençlik Kol-
ları’na ait bir araçla sivillere dağıttığı iddiası yer aldı.259  

• “4. Yargı Paketi” olarak adlandırılan “Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun” Resmi Gazete’de yayımlandı. İdari eylemler nedeniyle dava açmadan önce ida-
reye yapılan zorunlu başvurulara ilişkin idareye tanınan 60 günlük cevap verme süresi ise, 30 güne düşü-
rülecek. Yargılamada yaşanan gecikmelerin önüne geçilmesi ve makul sürede yargılanma hakkı ile hak 
arama hürriyetinin daha etkin korunması için idari yargı mercilerince verilen nihai kararlar, gerekçesiyle 
birlikte en geç 30 gün içinde yazılacak. Kadına karşı şiddet açısından eşe karşı işlenen “kasten öldürme”, 
“kasten yaralama”, “eziyet” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarında kabul edilen cezayı artırıcı 
nedenler, boşanılan eşi de kapsayacak. Bilişim suçlarında ise, davaya bakma yetkisi bakımından suçun 
işlendiği yer mahkemesine ilave olarak mağdurun yerleşim yeri mahkemeleri de yetkili olacak. İfadesi 
alınmak amacıyla yakalama emri üzerine mesai saatleri dışında yakalanan kişi, eğer belirlenen tarihte yar-
gı merci önünde hazır bulunmayı taahhüt ederse cumhuriyet savcısının emri doğrultusunda serbest bırakı-
labilecek. Bu hüküm her yakalama emri için ancak bir kez uygulanabilecek. Taahhüdünü yerine getirme-
yen kişiye, 1.000 lira idari para cezası verilecek. Katalog suçlarda bir kişinin tutuklanabilmesi, kuvvetli 
suç şüphesinin somut delillere dayanmasına bağlı hale getirilecek. İddianamelerde ise, olayların delillerle 
ilişkilendirilerek açıklandığı bölümde, yüklenen suçu oluşturan olaylar ve suçun delilleriyle ilgisi bulun-
mayan bilgilere yer verilemeyecek. Hakim adayları ile avukat stajyerlerine Anayasa Mahkemesi’nde staj 
yapma imkanı getirilecek. Gerek soruşturma gerekse kovuşturma evresinde adli kontrol yükümlülüğüne 
devam edilmesi konusunda yargı mercilerince belirli aralıklarla incelenmesi zorunlu olacak. Bu düzenle-
meler 1 Ocak 2022’de yürürlüğe girecek.260 

13 Temmuz 2021 
• Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, öğle yemeği için gittiği polis evinde, Çe-

vik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Nasuh Çulcu tarafından üç kurşunla vurularak 
yaşamını yitirdi. Çulcu bacağından vurularak yakalandı.261 

• Dijital medya şirketi The Daily Dot’un tespitine göre, Twitter, herkese açık doğrulama progra-
mını yeniden başlattıktan sadece haftalar sonra yanlışlıkla doğruladığı bazı sahte hesapları kalıcı olarak 
askıya aldı. Tanınmış kişilere verilmekte olan mavi hesap doğrulama işaretinin geri alındığı hesapların 
Türk kullanıcılara ait olduğu iddia edildi. Twitter, “Az sayıda gerçek olmayan (sahte) hesabın doğrulama 
uygulamalarını yanlışlıkla onayladık. Platform manipülasyonu ve spam politikamız kapsamında söz konu-
su hesapları kalıcı olarak askıya aldık ve mavi tiklerini kaldırdık” açıklaması yaptı. Veri bilimcisi Conspi-
rador Norteño’nun 16 Haziran’da oluşturulmuş altı doğrulanmış hesabı keşfetmesiyle ortaya çıkan bu 
durum, hesaplardan tek bir tweet gönderilmezken, aralarından ikisinin profil fotoğrafları için stok fotoğraf 
benzeri görüntülerin kullanıldığı belirtildi. Norteño, altı hesapta, ortak 976 şüpheli takipçi olduğunu ve 19 
Haziran ile 20 Haziran arasında oluşturulduğunu açıkladı.262 

• İstanbul Maçka Parkı’nda arkadaşlarıyla buluşan LGBTİ+ bireyler M.Ö. (18), M.E. (21) ve 
M.Y. (21) parktan ayrıldıktan sonra yaklaşık 10 kişi tarafından saldırıya uğrayarak, darp edildi.263 Gözaltı-
na alınan saldırganlardan yedi kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.264 

14 Temmuz 2021 
                                                
257 https://twitter.com/fuatoktay/status/1414528333442846722 
258 https://www.haberturk.com/kadikoy-deki-surp-takavor-ermeni-kilisesi-uzerindeki-dansa-tepki-3130637 
259 https://www.gazeteduvar.com.tr/sedat-pekerin-iddiasiyla-ilgili-7-isme-suc-duyurusu-erdogan-da-var-haber-1528331 
260 https://www.aa.com.tr/tr/politika/tbmmde-kabul-edilerek-yasalasan-4-yargi-paketi-resmi-gazetede-yayimlandi/2304073 
261 https://www.evrensel.net/haber/437888/hakkari-emniyet-mudur-yardimcisi-meslektasi-tarafindan-olduruldu 
262 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/twitterda-mavi-tik-krizi-hesaplarin-tamami-turk-1852252 
263 https://kaosgl.org/haber/macka-parki-nda-homofobik-saldiri-saldirganlar-serbest 
264 https://sendika.org/2021/07/macka-parkinda-homofobik-saldiri-lgbtilar-yarali-saldirganlar-serbest-625570/ 
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• AİHM, “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildiriye imza attıkları için KHK ile ihraç edilen 81 
akademisyen tarafından yapılan başvuru üzerine Türkiye’den savunma istedi. 265 AİHM, Türk hükümetine, 
“Sözleşme’nin 8, 10 ve 11. maddeleri kapsamındaki şikayetlerini giderebilecek etkili bir hukuk yolu olup, 
olmadığı, adil yargılanma hakkı kapsamında mahkeme erişim hakkının olup, olmadığı, aileye saygı hakkı 
ihlali, bu davada izlenen karar verme sürecinin keyfiliğe karşı yeterli güvence sağlayıp, sağlamadığı, ihraç 
sebepleri, başvuranlar, Hükümet’in Güneydoğu Türkiye’deki faaliyetlerine ilişkin eleştirel görüşleri nede-
niyle ve söz konusu dilekçeyi imzaladıkları ve bir sendikaya üye oldukları için görevlerinden alındıklarını 
iddia etmekte haklı mıdırlar?, İfade özgürlüğü ve dernek kurma hakkı, Türkiye’nin Sözleşme’nin 15/1 
maddesi ile kendisine tanınan Sözleşme’den sapma hakkını kullandığı için Sözleşme’nin yukarıda belirti-
len hükümlerine geçerli bir şekilde güvenebilir mi? Sözleşme’nin 18. maddesini, bu maddede öngörülen-
den farklı bir amaç için mi ihlal etmiştir?” sorularını yöneltti.266 

• İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldü-
rülmesine ilişkin davadan dosyası ayrılan Fetullah Gülen, Adem Yavuz Arslan, Coşgun Çakar, Halil İbra-
him Koca, Mehmet Akif Yılmaz, Mehmet Faruk Mercan, Metin Canbay, Ömer Faruk Kartın, Serkan Şa-
han, Yılmaz Angın ve Yunus Yazar’ın firari sayılmalarına ve sanıklara ait menkul ve gayrimenkullerine el 
konulmasına karar verdi. Mahkeme, sanık Ekrem Dumanlı hakkında gazete ilanı verilmesini ve varsa 
ikametgah adreslerine asılmak üzere de ilan yapılmasını kararlaştırdı. Bu ilanda 15 gün içinde gelmediği 
takdirde “kaçak” sayılacağının ve mal varlıklarına el koyulacağının ihtarına karar verdi. Mahkeme, sanık 
Zekeriya Öz hakkında muhtarlıkça yapılan ilana ilişkin evrakın henüz mahkemeye dönmemiş olması dik-
kate alınarak, evrak geldikten sonra kaçak sayılma veya el koyma kararının bir sonraki duruşmada karara 
bağlanmasına karar verdi. Dava 29 Eylül’e ertelendi.267 

• HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin AYM kararı doğrultu-
sunda kararını TBMM’ye ilettiğini duyurdu. Gergerlioğlu, “Vekilliğimin iadesi için artık top TBMM baş-
kanlığında. 14 günlük gecikme daha da uzatılmaz ve hukuksuzluk silsilesi biter umarım”268 dedi.269 

• Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla270 TRT Yönetim 
Kurulu üyeleri Mustafa Akış, Osman Urgun ve Erkan Durdu görevlerinden alındı.271 Kararıyla TRT Yöne-
tim Kurulu Başkanlığı ve TRT Genel Müdürlüğü birbirinden ayrıldı.272 Yönetim Kurulu Başkanlığı karar 
organı, Genel Müdürlük ise icra organı olarak faaliyet yürütecek. Görev süresi sona eren TRT Yönetim 
Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren’in yerine Genel Müdürlüğü’ne Mehmet Zahid Sobacı, 
Yönetim Kurulu Başkanlığı’na ise Ahmet Albayrak atandı. TRT Yönetim Kurulu üye sayısı ise yediden 
dokuza çıkarıldı. Yeni yönetim kurulunda, Ahmet Albayrak, Mehmet Zahid Sobacı, Atakan Yılmaz, Hilal 
Kaplan Öğüt, Meryem İlayda Atlas Çetin, Mücahid Eker, Oğuz Göksu, Oğuzhan Bilgin ve Veysel Kurt 
yer aldı. Sobacı, 2018- 2021 arasında İletişim Başkanlığı’nda başkan yardımcılığı, 2019-2021 arasında 
Basın İlan Kurumu (BİK) yönetim kurulu başkanlığı görevlerinde bulunmuştu. Albayrak ise, video, film, 
motion, resim, çizim, fotoğraf alanında etkinlikleriyle tanınıyor.273 Yönetim kurulu üyeliklerine Sabah 
yazarı Hilal Kaplan Öğüt ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in oğlu Doç. Dr. Oğuzhan 
Bilgin’in atanması tartışma yarattı.274  

• AYM, 5682 sayılı Pasaport Kanunu’na ilişkin haklarında terör suçlarından soruşturma veya ko-
vuşturma olan avukatlara, hususi damgalı pasaport verilmemesini Anayasa’ya aykırı bulmadı ve iptal tale-
bini reddetti.275 Ancak AYM, kanunda 7’inci maddeyi kısmen iptal etti. Burada İçişleri Bakanlığı’na tak-
dir yetkisi tanınmış olması AYM tarafından Anayasa’ya aykırı bulundu ve seyahat özgürlüğü sınırlaması 
için yargı kararı gerektiği ifade edildi.276 

                                                
265 https://twitter.com/aysebingoldemir/status/1415339904062590978 
266 https://www.evrensel.net/haber/438007/aihm-baris-bildirisi-icin-turkiyeden-savunma-istedi 
267 https://www.trthaber.com/haber/gundem/dink-davasinda-feto-elebasinin-mal-varliklarina-el-konulmasi-karari-595669.html 
268 https://twitter.com/gergerliogluof/status/1415357139367907334 
269 https://dokuz8haber.net/gundem/gergerlioglu-hakkinda-verilen-karar-meclise-ulasti/ 
270 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210714M1-2.pdf 
271 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/3-trt-uyesi-gorevden-alindi-6538092/ 
272 https://www.trthaber.com/haber/gundem/trtde-yonetim-degisikligi-595609.html 
273 https://www.ntv.com.tr/turkiye/trtde-yonetim-degisti-trt-genel-mudurlugune-mehmet-zahid-sobaci-atandi,L-1pzv2ZekmYTW94faCVFA 
274 https://www.birgun.net/haber/resmi-gazete-de-yayimlandi-saray-trt-yi-dizayn-etti-351728 
275 https://www.haberturk.com/teror-suclarindan-haklarinda-islem-yapilan-avukatlara-hususi-pasaport-verilmemesi-anayasaya-uygun-bulundu-3133035 
276 https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/norm-denetimi-basin-duyurulari/yurt-disina-cikma-ozgurlugune-sinirlama-getiren-kurallarin-iptali/ 
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• Saadet Partisi, sosyal medya hesaplarından “#TRTkasabası” etiketiyle yayınladığı videoda, yeni 
yönetim kurulu atamalarını “Bu kasaba hepimizin, şerifin değil!” diyerek eleştirdi. Açıklamada, “Yayınla-
nan videoda günden güne tarafsızlığını kaybeden TRT’nin vergilerle ayakta duruyor olmasına rağmen 
iktidarın yayın organı haline getirilmesine, TRT ile özdeşleşen ‘Western Filmleri’ne gönderme yapılarak 
dikkat çekildi” denildi. Paylaşımda, TRT Payı ile TRT Bandrol Ücreti adı altında toplanan vergilerden elde 
edilen gelire vurgu yapıldı.277 

15 Temmuz 2021 
• Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne vekaleten Rektör Yardımcısı 

Prof. Dr. Mehmet Naci İnci’yi atadı.278 “Asla istifayı düşünmüyorum. Başta bu krizin altı ay içinde bitece-
ğini öngörmüştüm, öyle de olacak” diyen Bulu, 195 gün sonunda görevden alınmasıyla ilgili karara inan-
madığını belirterek, sosyal medyadaki Resmi Gazete’deki karar görüntüsü için “sahte” iddiasını paylaştı. 
Hakkındaki görevden alınma kararı gerçekliğini öğrenen Bulu’nun yaptığı paylaşımı silmesi sosyal med-
yada konu oldu.279 

• Organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker, TRT yönetim kadrosuna atanan Sabah yazarı Hilal 
Kaplan’ın terör örgütü FETÖ’ye övgüler dizdiğine işaret ederek, “PKK ile savaşırken ölen devlet görevli-
leri şehit değildir diyen, ayrıca da Fethullah Gülen’e övgüler dizerek şiir yazmış olan Kaplan’ın TRT yö-
netimine atandığı, Çin devletinin bir gün önce Uygur Türklerine karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti bize 
yüzde yüz destek sözü verdi açıklaması ortadayken bizler şanlı 15 Temmuz şehitlerimizin ruhlarının nasıl 
huzur içinde olduklarını düşünebiliriz?” paylaşımını yaptı.280 

• Sağlık Bakanı281 son 24 saatte 48 can kaybı yaşanmasıyla toplam can kaybını 50.415 ve 7.304 
yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısını 5.507.455 olarak açıkladı.282 

16 Temmuz 2021 
• HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu, AYM’nin hak ihlali kararı doğrultusunda Kocaeli 2. Ağır Ce-

za Mahkemesi’nin kararına ilişkin TBMM Genel Kurulu’nda tezkere okunmasıyla283 birlikte Kocaeli mil-
letvekilliği görevine geri döndü.284 

• MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gergerlioğlu kararı nedeniyle AYM’yi hedef alarak, “Terör 
propagandası nasıl oluyor da hak ihlali olarak değerlendiriliyor? AYM bu tip davalara terör örgütlerinin 
hücre evinden ya da mağara deliklerinden mi bakıyor. AYM’nin, HDP’li Gergerlioğlu hakkında vermiş 
olduğu hak ihlali kararı, milletin hakkına riayet ve hürmet değil, terörizme örtülü destektir” dedi.285 Bah-
çeli286, “Cezaevinden çıkar çıkmaz ‘Nerede kalmıştık’ diye soran Gergerlioğlu’nu heyecanla alkışlayanlar 
PKK’lı ve FETÖ’cü alçaklardı. Kaldığı yer melanetin yeriydi, rezaletin iniydi, karanlığın meskeniydi. 
Artık oradan devam etmesinin önü de AYM tarafından açılmıştır.287 Hak zayi olmaz, heba olmaz, gecikse 
bile hakkın teslimi eninde sonunda tarafını ve yerini bulur. AYM Başkanı’na tavsiyem, bu sözlerimi ak-
lından çıkarmamasıdır”288 görüşlerini paylaştı.289 

• Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), TRT’ye yapılan atamaların, yetki, şekil, sebep, konu, amaç yön-
lerinden hukuka aykırı olduğunu belirterek, “Genel kamu menfaatinin korunması, sağlanması için değil 
siyasi ve ideolojik saikle yapıldığı” gerekçesiyle iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay’a 
dava açtı. Dilekçede, TRT Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Hilal Kaplan’ın terör örgütü FETÖ’nün lideri 
Fethullah Gülen’e yazdığı şiir, övgüler dizdiği videoları ve yazıları anımsatıldı.290 

• Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) Türkiye Programı Koordinatörü Renan Akyavaş, yeni atama-
larla TRT’nin tarafsızlığını zedelediği ve kamu yayıncısı olması gerekli kurumun tam bir hükümet propa-

                                                
277 https://www.indyturk.com/node/387736/siyaset/saadet-partisi%E2%80%99nden-trt-ele%C5%9Ftirisi-bu-kasaba-hepimizin-%C5%9Ferifin-de%C4%9Fil 
278 https://www.cumhuriyet.com.tr/amp/haber/melih-bulu-gorevden-alindi-giris-yasagi-kaldirildi-1852853?__twitter_impression=true&s=09 
279 https://www.haberturk.com/son-dakika-bogazici-universitesi-rektoru-melih-bulu-gorevden-alindi-3134128 
280 https://www.krttv.com.tr/gundem/sedat-peker-den-trt-ye-atanan-hilal-kaplan-hakkinda-flas-h85165.html 
281 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html 
282 https://www.haberturk.com/15-temmuz-koronavirus-tablosu-2021-aciklaniyor-bugun-korona-vaka-sayisi-kac-3134980 
283 https://www.amerikaninsesi.com/a/gergerlioglu-vekilligini-geri-kazandi/5968201.html 
284 https://www.dw.com/tr/gergerlio%C4%9Fluna-milletvekilli%C4%9Fi-iade-edildi/a-58291228 
285 https://twitter.com/dbdevletbahceli/status/1416049282218696709 
286 https://twitter.com/dbdevletbahceli/status/1416049421679214597 
287 https://www.dha.com.tr/politika/bahceli-teror-propagandasi-nasil-oluyor-da-hak-ihlali-olarak-degerlendiriliyor/haber-1836033 
288 https://twitter.com/dbdevletbahceli/status/1416049678601359361 
289 https://www.aa.com.tr/tr/politika/mhp-genel-baskani-bahceli-aymnin-hdp-li-gergerlioglu-hakkinda-vermis-oldugu-karar-terorizme-ortulu-destektir/2306958 
290 https://t24.com.tr/haber/trt-ye-yapilan-atamalar-danistay-a-tasindi,966397 
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gandası kaynağı haline getirilme tehlikesine karşı uyarıda bulundu. Akyavaş, aralarında Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in oğlu ile Sabah yazarı Hilal Kaplan’ın da bulunduğu atamaların çoğunun 
hükümet ve AKP ile yakın ilişkileri bulunduğunu aktardı. Akyavaş, TRT’nin özerk yapısının yeniden tesis 
edilmesi için 2018 tarihli kararnamenin iptal edilmesi çağrısında bulunarak, kurumun yayın politikasında 
özerklik ve tarafsızlığı yeniden kazanabilmesi için bağımsızca seçilen yönetim kurulu üyelerine sahip 
olmasının temel şart olduğunu vurguladı.291 

• Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne vekaleten atanan Prof. Dr. 
Naci İnci, sinema ve belgesel alanında dersler veren akademisyen Can Candan’ın görevine son verdi.292 
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yayınlayan Candan293 “İnci, 2007’den bu yana öğretim 
görevlisi olarak çalıştığım Boğaziçi Üniversitesi’ndeki görevime, ders verdiğim bölüm ve fakültenin görü-
şü alınmadan ‘vekaleten’ son verdiğine dair bir yazı göndermiş. Sizlerle paylaşıyor, yorumunu ve değer-
lendirmesini de sizlere bırakıyorum” dedi.294 

• Afganistan’da merkezi hükümet ve Taliban arasındaki çatışmaları takibi sırasında Reuters mu-
habiri, Hindistan vatandaşı Danish Sıddıki’nin Taliban mensuplarınca öldürüldüğü295 açıklandı.296 Sıddıki, 
2001’den bu yana Afganistan’da öldürülen 17’inci gazeteci oldu.297 

18 Temmuz 2021 
• Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü (RSF), gazeteci Kadri Gürsel’in RSF yönetimine seçildiğini 

duyurdu. Açıklamada, “RSF’nin yeni Yönetim Kurulunda Pierre Haski başkan kalırken, Françoise Sivig-
non da yardımcısı oldu. Türkiye’den 35 yıllık gazeteci Kadri Gürsel’in yönetime yeni üye olarak seçildi-
ğini de büyük memnuniyetle duyuruyoruz”298 denildi.299 

19 Temmuz 2021 
• İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, İstanbul Valiliği tarafından Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde 

şiddet kullandığı iddia edilen polislerle ilgili soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararı300 kaldırdı.301 
TKP, 2 Şubat 2021’de basın açıklamasına katılmak isteyen parti üyesi Eray Türkdoğan’ın kötü muamele 
ve şiddete uğramasına ilişkin suç duyurusunda bulunmuştu.302 Savcılık, dosyayı İstanbul Valiliği’ne ilet-
mişti.303 Valilik, “polisin görevi gereği yerine getirdiğini” belirterek soruşturmaya izin vermemişti.304  

• The Washington Post, The Guardian ve Le Monde de aralarında olduğu bir grup medya kurulu-
şu, İsrailli NSO Group şirketinin geliştirdiği “Pegasus” casus yazılımının, satıldıkları hükümetlerce arala-
rında aktivistler, gazeteciler, iş insanları ve siyasetçilerin bulunduğu çok sayıda kişiyi izlemek için kulla-
nıldığını iddia etti. Bunun 50 binden fazla cep telefonu numarasını kapsadığı belirtildi. Suudi Arabistan’ın 
söz konusu yazılımı, İstanbul’daki konsolosluğunda öldürülen Cemal Kaşıkçı cinayetinde de kullandığı 
iddia ediliyordu. NSO firması, Cemal Kaşıkçı cinayetinde bu teknolojinin kullanıldığı iddiasını da yalan-
ladı ve yazılımın yalnızca “incelenmiş ülkelerin güvenlik güçleri ve istihbarat örgütlerine satıldığını” açık-
landı.305 Yasak Haberler (Forbidden Stories) ve Uluslararası Af Örgütü’nün koordinasyonuyla oluşturulan 
“Pegasus Projesi” çalışması, dünya medyasından Aristegui Noticias, Daraj, Die Zeit, Direkt 36, Knack, 
Forbidden Stories, Haaretz, Le Monde, OCCRP, Proceso, PBS Frontline, Radio France, Le Soir, Südde-
utsche Zeitung, The Guardian ve Washington Post’tan araştırmacı gazetecileri bir araya getirdi. 

• Uluslararası Af Örgütü güvenlik laboratuvarı tarafından yapılan teknik bir analize göre, “Pega-
sus” yazılımıyla gerçekleşen dinleme skandalında İstanbul’da öldürülen Suudi Arabistanlı muhalif gazete-

                                                
291 https://www.indyturk.com/node/388366/haber/uluslararas%C4%B1-bas%C4%B1n-enstit%C3%BCs%C3%BCnden-trt-atamalar%C4%B1na-ili%C5%9Fkin-
yorum-kurum-propaganda 
292 https://www.diken.com.tr/gelen-gideni-aratmiyor-bogazicinde-can-candanin-dersine-son-verildi/ 
293 https://twitter.com/yunusunbabasi/status/1416106416222482436 
294 https://t24.com.tr/haber/bogazici-universitesi-nde-akademisyen-can-candan-in-derslerine-son-verildi,966423 
295 https://tr.sputniknews.com/asya/202107211045017672-afganistanda-taliban-tarafindan-oldurulen-pulitzer-odullu-reuters-muhabiri-icin-cenaze-toreni/ 
296 https://www.amerikaninsesi.com/a/afganistan-daki-catismalarda-reuters-muhabiri-oldu/5968042.html 
297 https://twitter.com/RSF_tr/status/1415999800949022726?s=08 
298 https://twitter.com/RSF_tr/status/1416735309082079233 
299 https://www.medyakoridoru.com/gundem/tecrubeli-gazeteci-kadri-gursel-sinir-tanimayan-gazetecilerin-kadrosunda-24853/ 
300 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202107191044999419-bogazici-eylemlerinde-siddet-uygulayan-polise-sorusturma-yolu-acildi/ 
301 https://www.indyturk.com/node/389426/haber/bo%C4%9Fazi%C3%A7i-eylemlerinde-%C5%9Fiddet-uygulad%C4%B1%C4%9F%C4%B1-iddia-edilen-polislere-
soru%C5%9Fturma-yolu 
302 https://haber.sol.org.tr/haber/bogazici-eylemlerinde-siddet-uygulayan-polise-sorusturma-yolu-acildi-309539 
303 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/yargidan-onemli-karar-bogazici-eylemlerinde-siddet-uygulayan-polise-sorusturma-yolu-1853697 
304 https://www.indyturk.com/node/389426/haber/bo%C4%9Fazi%C3%A7i-eylemlerinde-%C5%9Fiddet-uygulad%C4%B1%C4%9F%C4%B1-iddia-edilen-polislere-
soru%C5%9Fturma-yolu 
305 https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-57883612 
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ci Cemal Kaşıkçı’ya yakın iki kadın, Kaşıkçı davasını soruşturan İstanbul eski Cumhuriyet Başsavcısı 
İrfan Fidan, AKP’li Yasin Aktay ve gazeteci Turan Kışlakçı’nın da dinlendiği belirlendi. Kaşıkçı’nın Türk 
nişanlısı Hatice Cengiz’in de gazetecinin suikastından günler sonra Pegasus ile dinlendiği öne sürüldü. 
BM eski raportörü Agnes Callamard’a göre, Pegasus’un Türk müfettişlere ve öldürülen gazetecinin akra-
balarına karşı kullanılmasına ilişkin, “olası açıklamaları önceden haber alma ve önlemeye yönelik bir giri-
şimi” işaret ediyor. Callamard, “Suudi rejimi o dönemde Türkiye’yi kontrol edilmesi gereken hayati bir 
alan olarak gördü” dedi.306 

20 Temmuz 2021 
• AİHM, Türkiye’de 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında şifreli mesajlaşma uygulaması ByLock 

kullandığı gerekçesiyle tutuklanan eski polis memuru Tekin Akgün’ün başvurusuyla ilgili kararında, “öz-
gürlük ve güvenlik hakkının ihlal edildiğine” hükmetti. Mahkeme, Türkiye’yi Akgün’e 12.000 Euro taz-
minat ödemeye ve 1.000 Euro ‘lük mahkeme masraflarını karşılamaya mahkum etti. AİHM, “İlkesel ola-
rak şifreli iletişim aracı indirme ya da kullanmanın tek başına yasa dışı ya da suç teşkil edecek bir eyleme 
dahil olunduğu konusunda tatmin edici bir delil oluşturmadığına” değerlendirmesini yaptı.307 

• Sağlık Bakanı308 son 24 saatte 46 can kaybı yaşanmasıyla toplam can kaybını 50.650 ve 8.780 
yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısını 5.546.166 olarak açıkladı.309 

• AİHM, 15 Temmuz darbe girişimi üzerine Bulgaristan’a kaçmış olan Zaman ve Cihan Haber 
Ajansı’nda görevli bir Türk gazeteci tarafından yapılan iltica başvurusu incelemeden Türkiye’ye gazeteci-
yi iade ettiği için Sofya’yı 15.000 Euro para cezasına mahkum etti. AİHM’in açıklamasında gazeteci kim-
liği açıklanmadı ancak şu anda cezaevinde olduğu ve “terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla yedi buçuk 
yıl hapse mahkum edildiği belirtildi.310 

21 Temmuz 2021 
• Artı Gerçek, “55 kişilik ‘infaz listesini’ doğrulayan Alman polisi Celal Başlangıç’ı311 can güven-

liği konusunda uyardı” 312 haberine313 ilişkin özür ve düzeltme yayınladı. Açıklamada, “Artı Gerçek olarak 
polislerin 50-55 kişiden oluşan bu isim listesinin varlığını doğruladığına dair haberimizi kaynak olarak 
göstererek haber sitesinde yer veren Dicle Haber Ajansı, 55 kişinin isminin yer aldığı yeni bir listeyi habe-
rinde ek olarak yayınladı. Sosyal medyada da paylaşılan listeye Artı TV ve Artı Gerçek olarak haberleri-
mizde yer verdik. Ancak bir süre sonra kaynağın haberi kaldırmasının ardından ek olarak yayınladığımız 
listenin gerçekliği şüpheli hale geldiği için haberimizden kaldırdık” denildi.314 

22 Temmuz 2021 
• Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı için “AK Parti Teşkilatı ile Bayramlaşma” videosu 

paylaştı. Televizyonlarda yayınlanan bayram konuşmasının sekizinci dakika 25’inci saniyesinde gözleri-
nin kapanması ve yorgun görüntüsü dikkat çekti. Habertürk yazarı Fatih Altaylı “O görüntüyü yayına kim 
verdi” yazısında315, AA’nın yayınladığı videoda Erdoğan’ın uyuklaması görülürken TRT’nin kaydında bu 
kısmın kesildiğine dikkat çekti.316 AA Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan CİMER’e yaptığı açıklama-
da, “Yayın Külliye’den canlı olarak yayınlandı” dedi.317  

23 Temmuz 2021 
• Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Şubat davasında hapis cezası alan emekli askerlerin “kara-

ra itiraz” başvurusunu “maddi ve hukuki bir sebep bulunmadığı” gerekçesiyle reddetti318 Yargıtay 16. 
Ceza Dairesi, eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir, eski Jandarma Genel Komutanı Fevzi Türkeri, 

                                                
306 https://www.amerikaninsesi.com/a/casus-yazilim-pegasus-irfan-fidan-ve-yasin-aktayi-da-dinlemis/5971034.html 
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315 https://m.haberturk.com/yazarlar/fatih-altayli-1001/3140688-o-goruntuyu-yayina-kim-verdi 
316 https://t24.com.tr/haber/fatih-altayli-erdogan-in-goruntulerine-isaret-etti-cok-yakininda-birilerinin-cumhurbaskani-ni-zor-duruma-dusurmek-istedigine-isaret-
eder,967405 
317 https://www.evrensel.net/haber/438543/anadolu-ajansi-cumhurbaskani-erdoganin-bayramlasma-videosuna-dair-aciklama-yapti 
318 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/28-subat-davasinin-sanigi-komutanlara-cezaevi-yolu-
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Genelkurmay eski Genel Sekreteri Tümgeneral Erol Özkasnak ve eski 1. Ordu Komutanı Çetin’ın arala-
rında olduğu 14 sanığın mahkumiyet kararını onamıştı.319 

24 Temmuz 2021 
• Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, 15 Temmuz’da Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle gö-

revden alınan rektör Prof. Dr. Melih Bulu ile yardımcıları Prof. Dr. Naci İnci, Prof. Dr. Fazıl Önder Sön-
mez, Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu ve YÖK başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç hakkında görevlerini kötüye 
kullandıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.320 

• Dışişleri Bakanlığı, müze statüleri kaldırılmış olan Ayasofya Cami ve Kariye Cami’ye ilişkin 
Türkiye’den rapor talep eden UNESCO Dünya Mirası Komitesi’ne ret yanıtı verdi. Açıklamada, Ayasofya 
ve Kariye Camilerinin hangi amaçla kullanılacağı konusu için “Türkiye’nin egemenlik haklarıyla ilgili” 
olduğu belirtildi. Dünya Mirası Komitesi Çin’de düzenlenen Genişletilmiş 44. Oturumu sırasında, Türki-
ye’den 1 Şubat 2022’ye kadar bir rapor sunmasını istemişti.321 

25 Temmuz 2021 
• BM uzmanlarınca Güvenlik Konseyi’ne sunulan 22 sayfalık raporda322, Suriye’nin kuzeyindeki 

İdlib’in IŞİD terör örgütü üyeleri ve aileleri için stratejik bir konum olmaya devam ettiği, İdlib’in bu mili-
tanlara, Türkiye’ye geçiş kapısı konumunda olduğu kaydedildi.323 

• Sağlık Bakanı324 son 24 saatte 46 can kaybı yaşanmasıyla toplam can kaybını 50.934 ve 14.230 
yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısını 5.601.608 olarak açıkladı.325 

27 Temmuz 2021 
• TUİK, 2020’ye ilişkin yazılı medya istatistiklerini açıkladı. Gazete ve dergi sayısı, 2020 yılında 

2019’a göre yüzde 13,5 azalarak 4.746 oldu. Tiraj ise yüzde 20,9 azaldı.326 Gazetelerin yüzde 91,1’i yerel, 
yüzde 6,5’i ulusal ve yüzde 2,4’ü bölgesel yayın yaptı. Gazetelerin yüzde 28,9’u haftalık, yüzde 28,7’si haftada iki-
altı gün arası, yüzde 18,5’i aylık olarak yayımlandı.327 Yayınlanan gazetelerin, yüzde 89,9’u siyasi, haber, güncel 
konularda; yüzde 1,8’i sektörel, mesleki; yüzde 1,7’si yerel yönetim içerikli yayın yaptı.328  

• Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği’nin şikayetleri üzerine Bo-
lu Belediye Başkanı Tanju Özcan329 hakkında, yabancı uyrukluların su faturası ve katı atık vergilerine 10 
kat zam yapacağına dair açıklamaları nedeniyle “görevi kötüye kullanma”, “nefret ve ayrımcılık” iddiala-
rıyla soruşturma başlattı.330 

• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, “Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süre-
lerine İlişkin” Resmi Gazete’de331 yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre, günlük çalışma saati 11 ve 
gece çalışma süresi ise yedi buçuk saat olarak belirlendi.332 

• Basın Konseyi, Enver Aysever’i Faruk Bildirici’yi suçlaması sırasında Başkent Üniversitesi ku-
rucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın “kişilik haklarına saldırdığı ve toplumdaki saygınlığını zedelediği” 
gerekçesiyle kınadı. Aysever, kendisi hakkında İzmir Belediyesi’nden “okur yazarlık atölyesi” için “adre-
se teslim ihale” iddialarını içeren haberler nedeniyle yazı kaleme alan Bildirici’nin “Aysever belediyelerle 
mali ilişkiye girmemeliydi” görüşüne karşı suçlamalar yöneltmişti. Aysever, “Bildirici’nin Başkent Üni-
versitesi kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal’dan para aldığı yönünde sözler saf etti. Bunun üzerine Bildi-
rici ise, Aysever’e “Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde 2017-2018 yıllarında ‘Güncel Medya So-
runları’ dersi verdim. Bu dersler karşılığında dönem başına yaklaşık iki bin lira ücret aldım” demişti. Bu 
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320 https://bianet.org/bianet/hukuk/247610-bogazici-akademisyenlerinden-atanmis-yonetime-suc-duyurusu 
321 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-57940425 
322 https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/S_2021_655_E.pdf 
323 https://www.amerikaninsesi.com/a/idlib-isid-icin-turkiye-ye-gecis-kapisi/5977906.html 
324 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html 
325 https://www.trthaber.com/haber/saglik/25-temmuz-koronavirus-tablosu-aciklandi-bugunku-vaka-sayisi-597625.html 
326 https://t24.com.tr/haber/gazete-ve-dergilerin-tirajlari-gecen-yil-yuzde-20-9-azaldi,968430 
327 https://www.sozcu.com.tr/2021/ekonomi/turkiyede-kitap-basimi-artarken-dergi-ve-gazete-basimi-azaldi-6558875/ 
328 https://bik.gov.tr/kurumsal-haberler/2020-yazili-medya-istatistikleri-aciklandi/ 
329 https://twitter.com/bolu_belediyesi/status/1419644730594496522 
330 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-57986642?utm_source=aposto 
331 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210727-1.htm 
332 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202107271045065334-calisma-surelerine-iliskin-yonetmelik-degisti/ 



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

  37 

tartışma üzerine Haberal’ın avukatı Faik Fergün Özbal, olayla ilgili olmadığı halde müvekkiliyle ilgili 
şüpheler ve yasa dışı para ödemesi imasında bulunulduğu için Aysever’den şikayetçi olmuştu.333 

28 Temmuz 2021 
• Artı TV İcra Kurulu, Artı Gerçek ile Artı TV’nin farklı tüzel kişilikler olarak yayına devam ede-

ceklerini duyurdu. Açıklamada, “Artı Media Vakfı ile yaptığımız görüşmeler sonucunda televizyon yayın-
cılığına ağırlık vermek, programlarımızı yaygınlaştırmak, haberciliğimizi geliştirmek ve yeni kaynaklar 
yaratmak konusunda görüş birliğine vardık. Yaşanan süreç bu doğrultudaki çalışmalarımızı da hızlandırdı. 
Dolayısıyla bundan böyle Artı TV ve Artı Gerçek internet sitesi farklı tüzel kişilikler olarak yollarına de-
vam edecektir. Bugüne dek birlikte yol aldığımız Artı Gerçek’in yolu açık olsun” denildi.334 Ayrıca, Artı 
Gerçek’in Genel Yayın Yönetmenliğini Ergun Babahan’ın yapacağı açıklandı.335  

• Avusturya Wels Yüksek Bölge Mahkemesi, Türkiye ve ABD tarafından kara para aklama soruş-
turması kapsamında tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz’ın tutukluluk halinin kaldırılmasına ilişkin yapılan 
itirazı kabul etmedi.336 

• Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, Yeni Şafak hakkında “Kandilin Baronları” haberi dolayı-
sıyla “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla Diyarbakır Cumhuriyet Baş-
savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Baro açıklamasında, “Mesleki bir örgüt olmanın ötesinde hukukun 
üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak gibi bir işlev yüklenmesi nedeniyle diğer meslek ör-
gütlerinden farklı bir konuma sahibiz. 15 baronun üç farklı kentte yaşanan Kürt kimliği ve diline ilişkin 
ırkçı saldırılara dair açıklama yapılması, insan haklarını savunma ve koruma işlevinin bir parçasıdır. Ka-
mu yararı ilkesi göz ardı edilerek Kandil Baronları başlığıyla 15 baronun hedef haline getirilmeye çalışıl-
dığı görülmektedir. Haber içeriği incelendiğinde, olayların basit adli vaka olarak nitelendirildiği, derdest 
yargılama dosyalarında yer alan delillerin aksine Kürt kimliğine ve diline ilişkin yaygın ve süregelen ırkçı 
tehdit ve saldırıların bulunmadığı iddia edilmiştir. Gerçek amacı yayıncılık olan, yayın etiği ve ahlakına 
sahip, hukuka, demokrasiye ve insan haklarına saygılı bir yayın kuruluşu, Avukatlık Kanunu gereği insan 
haklarını savunma ve koruma görev ve sorumluluğu olan baroların kamuoyuna yansıyan ırkçı saldırılara 
ilişkin açıklamalarını çarpıtmadan yayınlama ve kamuoyuna objektif olarak yansıtma sorumluluğundadır” 
denildi.337 

• ByLock’un lisans sahibi David Keynes (Alpaslan Demir), 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 
FETÖ’nün şifreli programı olduğu ifade edilen ByLock programı dolayısıyla 9 Haziran’da İstanbul Hava-
limanı’na gelerek teslim oldu. Keynes tutuklandı.338 

• Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coş-
kun’un “emek ve sendika karşıtı tavrı” nedeniyle istifasını açıkladı. Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni 
Aykut Küçükkaya, “27 yıldır büyük bir gururla çalıştığım gazetemden, üç yıldır yürüttüğüm Genel Yayın 
Yönetmenliği görevimden istifa ediyorum” açıklamasını yaptı.339 Küçükkaya, “Cumhuriyet Vakfı Başkanı 
Alev Coşkun tarafından Türkiye Gazeteciler Sendikası’yla başlayacak toplu iş sözleşme görüşmeleri ön-
cesi sendika üyesi olan editoryal kadrodaki arkadaşlarımı sendika üyeliğinden istifa ettirmem, bu yönde 
görüşmeler yapmam istenmiştir. Cumhuriyet’e büyük emek veren tüm çalışma arkadaşlarımdan ve gaze-
tem Cumhuriyet’le özdeşleşmiş sendikadan yana tavır alıyorum” ifadelerini kullandı.340 Bunun üzerine 
Cumhuriyet’ten yapılan açıklamada ise, “Cumhuriyet yönetimi sendikal faaliyetlere karşı değildir” denildi. 
Küçükkaya’nın istifası “şahsi karar” olarak değerlendirilen açıklamada, istifanın 2 Ağustos Pazartesi gü-
nüne kadar yürürlüğe konmayacağı kaydedildi. Cumhuriyet çalışanları istifa haberinin ardından Cumhuri-
yet Vakfı Yönetim Kurulu üyelerince “Küçükkaya’nın istifasının kabul edilmemesi” ve “Cumhuriyet’in 
kuruluş, ana sözleşme ve değerlerine yakışmayan sendikasızlaştırma girişim ve baskılarına son verilmesi-
ni” talep eden bir dilekçeyi imzaya açmıştı.341  

                                                
333 https://t24.com.tr/haber/basin-konseyi-gazeteci-enver-aysever-hakkinda-kinama-karari-aldi,968423 
334 https://www.birgun.net/haber/arti-tv-ile-arti-gercek-yollarini-ayirdi-353159 
335 https://www.gazeteduvar.com.tr/arti-tv-ve-arti-gercek-farkli-tuzel-kisilikler-olarak-yola-devam-edecek-haber-1529777 
336 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-58003109 
337 https://www.rudaw.net/turkish/kurdistan/270720217 
338 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-57997565 
339 https://twitter.com/aykutkucukkaya/status/1420690772849012739 
340 https://www.birgun.net/haber/cumhuriyet-gazetesi-genel-yayin-yonetmeni-aykut-kucukkaya-istifa-etti-353339 
341 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-58014185 
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30 Temmuz 2021 
• TGS’den yapılan açıklamada, “Cumhuriyet’in toplu sözleşme görüşmelerine başlanamamıştır. 

Cumhuriyet yönetiminin TGS’nin yetkisine yaptığı itiraz bir buçuk yıl sonra Yargıtay’da reddedilmiş, 
hukuki prosedür gereği taraflar bir araya gelmiş ancak işveren tarafı müzakereye başlamayacağını bildir-
miştir” denildi. Konuya ilişkin tutanak da paylaşıldı.342 

• Sağlık Bakanı343 son 24 saatte 69 can kaybı yaşanmasıyla toplam can kaybını 51.253 ve 22.083 
yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısını 5.704.713 olarak açıkladı.344 

• Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin beraat kararlarını bozması üzerine Beşiktaş’ın taraftar grubu Çarşı 
üyeleriyle ilgili 35 sanıklı dava dosyası Gezi Parkı ana davasıyla birleştirildi. Böylece dava İstanbul 30. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nce yürütülecek. Ayrıca İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinde başkan ola-
rak görevli olan Mahmut Başbuğ'un, adli tatil nedeniyle görevlendirildiği İstanbul 13. Ağır Ceza Mahke-
mesi’nin dosya birleşirilmesine onay veren heyet içinde yer aldığı öğrenildi.345 

• Konya’da merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi’nde Dedeoğulları ailesinden 7 kişi silahlı 
saldırıda346  yaşamını yitirdi.347 yorum yapılması ise tartışma yarattı.348  

Olumlu Gelişmeler  
1 Temmuz 2021 
• Bitlis Gazeteciler Cemiyet Başkanı ve Bitlis News genel yayın yönetmeni Sinan Aygül, 2019 yı-

lında çocuğa yönelik cinsel istismar olayını haberleştirmesi nedeniyle aldığı hapis cezasının onanmasının 
ardından girdiği cezaevinden denetimli serbestlik şartıyla tahliye edildi.349	

2 Temmuz 2021 
• Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e Konyaaltı Sahili ihalesiyle ilgili soru 

sorduğu için savcılık talebiyle hakkında dava açılan haberimizvar.net yazarı Ebru Küçükaydın beraat etti. 
350 Küçükaydın, “Yanılmıyorsam dünyada ilk kez basın toplantısında soru sorduğu için 
bir gazeteci hakkında dava açıldı. Hukukun geldiği nokta işte bu. Suçlamalardan beraat ettim. İnsan hakla-
rı kazandı, adalet kazandı, basın özgürlüğü kazandı” dedi.351	

5 Temmuz 2021 
• AYM, Özgür Gündem’in kapatılmasına ilişkin yapılan başvuruda, “ifade ve basın özgürlüğünün 

ihlal edildiğine” hükmetti. İstanbul 8. Sulh Ceza Mahkemesi, 16 Ağustos 2016’da Özgür Gündem gazete-
sini “geçici” olarak kapatmıştı. Kararda, “...Özgür Gündem isimli gazetenin sürekli PKK terör örgütü pro-
pagandası yaptığı ve silahlı terör örgütünün yayın organı gibi hareket ettiği iddiasıyla ile yetkilileri hak-
kında soruşturmaya başlanıldığı anlaşılmış olmakla, anılan gazetenin T.C. Anayasasının 28. maddesinin 
son fıkrası uyarınca geçici olarak kapatılmasına...” denilmişti. Daha sonra gazete açılmadan 29 Ekim 
2016’da KHK ile tekrar kapatılmıştı.352 

8 Temmuz 2021 
• Edirne Sulh Ceza Hakimliği, Cumhuriyet Halk Partisi Edirne İl Başkanlığı’nın “128 milyar dolar 

nerede?" yazılı olan ancak polis yetkililerince toplatılan pankartların iade edilmesine karar verdi. CHP 
Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, 18 Mayıs’ta il binasının dış cephesinde asılan ve güvenlik güçlerince 
sökülen pankart ile ilgili hukuk mücadelesini kazandıklarını, “Birkaç ay önce ‘128 milyar dolar nerede?’ 
diyen pankartlarımız kaldırıldı. CHP örgütleri olarak hukuksuzluğa uğradık. Biz Edirne örgütü olarak bu 
işin peşini bırakmadık. Hukuksal mücadelemizi devam ettirdik ve sonunda Türkiye’ye emsal olacak bir 
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karar Edirne’den çıktı” sözleriyle açıkladı. Pekcanlı, açıklamanı ardından sökülen pankartı yeniden parti il 
binası dışına astı.353 

14 Temmuz 2021 
• Samsun 4. Bölge İdare Mahkemesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencisi Yeliz Vurgun’a, 8 

Mart ile ilgili bildiri dağıttığı gerekçesiyle verilen bir aylık uzaklaştırma cezasına ilişkin yürütmeyi dur-
durma kararı verdi. Mahkeme, “Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti” ve “Toplantı ve gösteri yürüyüşü 
düzenleme hakkı” üzerinden öğrenciye ceza evirilmemesi gerektiğini değerlendirdi.354 

28 Temmuz 2021 
• Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde Yeniçağ muhabiri İbrahim Akkuş’u darp eden saldırganlar tazmi-

natsız olarak işten çıkarıldı. Savcılık tarafından yapılan incelemede, Kadir S. ve İsmail Ş.’nin 21 Hazi-
ran’da Akkuş’u darp ettiği ortaya çıktı.355 Akkuş, Haziran’da Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde yeni yapılan 
devlet hastanesiyle ilgili müteahhit şirket hatalarını haber yapmaya çalıştığı için darp edilmişti.356 

                                                
353 https://t24.com.tr/haber/chp-nin-edirne-deki-128-milyar-dolar-nerede-pankartlari-iade-edildi-ve-yeniden-asildi,964656 
354 https://sendika.org/2021/07/ktuden-8-mart-bildirisi-icin-verilen-uzaklastirma-cezasina-yurutmeyi-durdurma-dusunceyi-aciklama-ve-yayma-hurriyetidir-625729/ 
355 https://m.bianet.org/bianet/insan-haklari/247796-samsun-da-belediye-binasi-icinde-gazeteciye-saldiranlar-isten-
cikartil-
di#:~:text=Samsun'da%20belediye%20binas%C4%B1%20i%C3%A7inde%20gazeteciye%20sald%C4%B1ranlar%20i%C5%9Ften%20%C3%A7%C4%B1kart%C4%
B1ld%C4%B1,-
Ye-
ni%C3%A7a%C4%9F%20Samsun%20Muhabiri&text=Samsun'un%2019%20May%C4%B1s%20il%C3%A7esinde,tazminats%C4%B1z%20i%C5%9Ften%20%C3
%A7%C4%B1kart%C4%B1ld%C4%B1. 
356 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/hastanenin-eksiklerini-haber-yapan-gazeteciyi-dovduler-6498772/ 
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