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Bu Rapor Gazeteciler Cemiyeti  
“Press For Freedom / Özgürlük İçin Ba-
sın” Çalışma Grubu tarafından hazırlan-
mıştır. Gazeteciler Cemiyeti Özgürlük 
için Basın Çalışma Grubu, medya çalışan-
ları ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan 
bağımsız bir platform aracılığıyla özgür ba-
sın için politika yapıcılara ulaşmayı; ifade 
ve basın özgürlüğü konusunda yasal du-
rumu ve devam eden ihlalleri göstererek bu 
konuda farkındalık yaratmayı, atölyeler ve 
konferanslar düzenleyerek gazetecilik pra-
tikleri ile ilgili medya çalışanlarını ve sivil 
toplum temsilcilerinin kapasitesini geliştir-
meyi amaçlamaktadır.  
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Gazeteciler Cemiyeti’nin Özgürlük 
için Basın ifade ve basın hürriyetleri ihlal-
leri raporları Mart 2014’den bu yana dü-
zenli yayınlanmaktadır.  

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

Gazeteciler Cemiyeti, 10 Ocak 
1946’da gazeteciler Mekki Sait Esen, Ni-
yazi Acun, Aka Gündüz, Bilal Akba, Adil 
Akba, Sebahattin Sönmez ve Muvaffak 
Menemencioğlu tarafından kuruldu. Cemi-
yetin kuruluş amacı, basın organlarındaki 
gazetecileri bir araya toplamak, mesleki ve 
sosyal hakları geliştirmek, mesleğin gerek-
liliği olan hak ve özgürlükleri savunmak 
olarak belirlendi. 

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

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

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

Yenigün, Ulus, Ankara Telgraf, Ankara 
Ekspres, Dünya gazetelerinde yazı işleri 
müdürlüğü, yazarlık, başyazarlık ve Genel 
Yayın Yönetmenliği yapan Beyhan 
Cenkçi, bu süre içerisinde beş yıl boyunca 
Gazeteciler Sendikası başkanı olarak görev 
aldı. 1960 yılı öncesi bir buçuk yıl hapis ce-
zası alarak bazı meslektaşları ile birlikte 
cezaevine giren Cenkçi, 1969 yılında Ga-
zeteciler Cemiyeti başkanı seçildi. 1992 yı-
lına kadar Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 

olarak görevini sürdürdü. Cenkçi, 24 yıllık 
Başkanlığı sırasında Cumhuriyet Senatosu 
Kontenjan Senatörlüğü de yaptı. 

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

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

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

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

Kapak fotoğrafı: Cosmic Creative  
Reklam sektörü için bir prestij olarak 

kabul edilen 13’üncü Kırmızı Reklam 
ödüllerinin 13’üncüsü 26 Mayıs 2016’da 
gerçekleştirildi. Kırmızı Jüri Özel Ödülünü 
Cosmic Creative’in hazırladığı “Gazeteci-
ler Cemiyeti-Bir gazeteci neredeyse, ay-
dınlık oradadır” adlı çalışma hak kazandı.
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Gazeteciler Cemiyeti Yayınıdır 

Gazeteciler Cemiyeti Özgürlük için Basın Çalışma Grubu tarafından hazırlanmıştır. Bu rapor Gazeteciler Cemiyeti’ne aittir. Kaynak gösterilerek 
kısmen veya tamamen çoğaltılabilir, bilimsel yayınlarda kullanılabilir. 
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Giriş  
Türkiye’nin Ocak ayı gündemine Boğaziçi Üniversitesi’ne yapılan rektör atamasının yol açtığı olay-

lar damgasını vurdu. Cumhurbaşkanı’nın geçmişte AKP’nin milletvekili adayı olan Prof. Dr. Melih Bulu’yu 
rektör ataması üniversite çalışanları ve öğrencilerin tepkisine yol açtı. Protestolar ve dayanışma eylemlerine 
katılanlara yönelik gözaltı işlemleri ve tutuklama kararları ifade özgürlüğü tartışmalarını gündeme getirdi.  

Türkiye’nin insan hakları ihlalleriyle ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) inceleme 
altındaki dosyalar sayıları itibariyle Rusya’dan sonra ikinci sırada olduğu açıklandı. AİHM 2020 raporuna 
göre, 62 bin civarında beklemedeki başvuru dosyasından 11.750’sinin Türkiye aleyhinde.  

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ile eş zamanlı olarak Yeniçağ Ankara Tem-
silcisi Orhan Uğuroğlu’nun Ankara’da evleri önünde yaşadıkları saldırı gibi Ocak ayı içerisinde basın men-
suplarını hedef alan şiddet olayları yaşandı. Gazeteciler Cemiyeti saldırganların cezasız kalmalarının bu tür 
olayları teşvik eder nitelikte olduğunu vurguladı. 

Basın özgürlüğü bağlamında, yargılanma olumlu yönde değişiklik gözlemlenmedi. Gazetecilik faali-
yeti nedeniyle özgürlüğünden mahrum gazeteciler ile ilgili yargı süreçleri takibiyle hazırlanmakta olan Öz-
gürlük için Basın (ÖiB) 2020 yılı Ocak ayı raporuna göre, 52’si hükümlü̈ ve 43’ü tutuklu olmak üzere 95 
basın mensubu cezaevindeydi. 2021 yılı Ocak sonu itibarıyla ise hapiste 42’si hükümlü ve 36’sı tutuklu 
olmak üzere toplam 68 gazeteci cezaevinde bulunmakta. Aralık 2020’de ise hapiste 43 hükümlü, 29 tutuklu 
olmak üzere toplam 72 basın mensubu bulunmaktaydı.  

Gazeteci Mustafa Hoş hakkında Denizli - Çivril’de Süleymancılar olarak bilinen tarikat yapılanma-
sına ait yurttaki cinsel istismar iddialarını gündemde tuttuğu için dava açıldı. Melis Alphan 2015’te Diyar-
bakır’daki Nevruz kutlamalarında çektiği ve paylaştığı bir fotoğraf gerekçesiyle soruşturma konusu yapıldı. 
Anayasa Mahkemesi’nin sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklanmasına ilişkin hak ihlaline uğradığı 
yönünde karar aldığı Hakan Aygün hakkında yerel mahkemece aynı paylaşımdan dolayı inceleme yapılma-
sına karar verildi. Mahkeme, Aygün gibi Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Akdeniz Şubesi Başkanı Engin 
Korkmaz hakkında sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla yü-
rütülen davaya müdahil olunması için Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
avukatlarına tebligat gönderilmesine karar verildi. Bu arada Adalet Bakanlığı verileri itibariyle Erdoğan 
döneminde 2014-2019 yılları arasında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçu kapsamında soruşturma açılan 128 
bin 872 kişiden 903’ü çocuk. Dokuz bin 556 kişiye mahkumiyet kararları verildiği açıklandı. 

Basın özgürlüğü çerçevesince medya kuruluşlarına hükümet kontrolündeki farklı mekanizmalar ara-
cılığıyla cezalandırma politikası devam etti. Ticaret Bakanlığı, Evrensel’in 25. yaş kutlaması reklam filmine 
20.953 lira idari para cezası verdi. Basın İlan Kurumu, BirGün’e, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in kendi-
siyle ilgili şikayeti üzerine iki gün resmi ilan kesme cezası verdi. 

Ocak ayı itibariyle Anayasa’da halkın haber alma hakkı güvencesine yer verilmesine rağmen yolsuz-
luklar, usulsüzlükler gibi içerikli haberlere erişim engelleme kararları gün geçtikte çok katmanlı sansürle-
meye dönüştü. Erişim engelleme kararlarıyla ilgili haberlere engelleme ve ardından bu engelleme kararla-
rıyla ilgili engelleme kararları alınması zinciri oluşmaya başladı. Haber engellemelerine “kişilik hakları ih-
lali” gerekçesi gösterilirken, kamuoyu bilgisine açık olması gerekli kamu ihalelerine ilişkin haberlerini de 
toplumsal hafızadan silmeye yönelik kararlar alınması dikkat çekti.  

İfade özgürlüğü kapsamında akademisyenleri ve öğrencileri hedef alan tartışmalar yanı sıra Erdo-
ğan’ın ve Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sert şekilde suçladığı Anadolu 
Kültür Derneği kurucusu Osman Kavala’nın tutukluluğu AİHM kararına rağmen sürdü. Bunun yanı sıra 
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Gezi Parkı olayları nedeniyle Kavala’nın da aralarında bulunduğu 
sivil toplum temsilcileri hakkında verdiği beraat kararları İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dai-
resi’nce bozuldu. Daire, Kavala gibi Gezi Parkı olayları nedeniyle suçlanan isimler aleyhine cezai hüküm 
kurulmasını istedi. Ayrıca Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın ve Yönetim Kurulu’nun 10 üyesi 
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hakkında “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçla-
masıyla dava açıldı.  

İletişim Araçlarına ve İletişimcilere Baskı 
1 Ocak 2021 
● TV5’te “Ekonomi ve Ötesi” programı yapımcısı Hasan Basri Akdemir, son dönemde Habertürk’e 

kamu ve iktidara yakın şirketler tarafından daha az reklam verildiğini açıkladı.1 Akdemir, Emlak Katılım, 
Emlak Konut, Mondi, Eti Maden, Bellona, Erciyes Anadolu Holding, Türk Hava Yolları, İstikbal ve Ziraat 
Katılım’ın reyting oranı en iyi olan haber kanalı Habertürk’e 2020 yılında bir saniye bile reklam vermedi-
ğini söyledi. Akdemir, “TOKİ yalnızca 440 saniye reklam vermiş. Muadili NTV 7.605 saniye reklam almış. 
Mesela Ulusal Kanal 10.835 saniye reklam almış. Yerel kanalların da TOKİ’nin havuzunda olması dikka-
timi çekti. Vakıf Katılım 1300 saniye Habertürk’e reklam vermiş. Mesela A Para 17.867 saniye. Hadi o 
ekonomi kanalı, Vakıf Katılım’ın o kadar reklam vermesi doğal. Habertürk ile aynı grupta olan ekonomi 
kanalı HT Bloomberg yalnızca 650 saniye reklam alabilmiş. Bengü Türk TV’ye 105.175 saniye reklam veren 
Türk Telekom, Habertürk’e 36.279, Akit TV’ye 256.231 saniye reklam veren Turkcell ise Habertürk’e 
35.424 saniye reklam vermiş” tespitlerinde bulundu. Akdemir, “Uğur Soğutma 9.050 saniye, Çaykur 7.637 
saniye Habertürk’e reklam vermiş. Velhasıl sadece RTÜK ceza vermiyormuş kanallara. Habertürk örneği 
çarpıcı ama hiçbir geçim kaynağı olmayan ve çok daha zor durumda olan kanallar ve bundan etkilenen 
gazeteciler var. Cumhur İttifakı’nın temsilcisi MHP ve ittifakın destekçisi Vatan Partisi’nin medyadaki tem-
silcilerine verilen reklamlara dikkat çekeceğiz. Oy oranlarına göre reklamların verildiği izlenimi de apaçık 
ortada. MHP ile yakınlığı bilinen Bengü Türk TV’nin, devlet, Türkiye Varlık Fonu ve TMSF bünyesindeki 
firmalardan aldığı reklamlar şöyle, Ziraat Katılım Bankası 5060 saniye, Emlak Katılım 1574 saniye, Emlak 
Konut 16641 saniye, Eti Maden 3304 saniye, Vakıf Katılım 4778 saniye, Turkcell 8208 saniye, TOKİ 30970 
saniye, Türk Telekom 105175 saniye”2 bilgilerini aktardı.3 Akdemir, “CHP ile yakınlığı bilinen Halk TV, 
KRT, TELE1 tüm kamu bağlantılı firmalardan toplamda sıfır saniye reklam aldı. Saadet Partisi ile yakınlığı 
bilinen TV5 tüm bu firmalardan sıfır saniye reklam aldı.4 Reyting rekorları kıran dizilere ve haber bültenle-
rine sahip FOX TV ise tüm bu firmalardan sıfır saniye reklam aldı. Reklam pastasının büyük bölümünü 
kimin kapladığını açıklamamıza gerek var mı? Hem reklamı dağıtan hem toplayan aynı grup ise bu soruyu 
sormaya da pek gerek olmaz”5 paylaşımı yaptı. 

● Basın İlan Kurumu (BİK), Sözcü’nün, “2020’nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı” haberi hak-
kında işlem başlatılacağını, “Ayasofya’nın cami hüviyetine geri döndürülmesi felaket olarak yorumlanmış-
tır. Bu haber toplumun farklı kesimlerinde ciddi tepkiye yol açmış, vicdanı yaralamıştır. Basın Ahlak Esas-
ları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının ilgili hükümlerine göre gazetenin bu haberi re’sen ele alınıp, 
gerekli işlemler yapılacaktır” açıklamasıyla duyurdu.6 Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tay-
yip Erdoğan ise, “Sözcü gazetesini ben okumuyorum. Kimse de buna para verip almasın. Ayasofya 2020’nin 
adeta taçlı yıldızıdır” 7 dedi.8 

● İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) arazisine ya-
pılacak inşaatın ihalesini Bilal Erdoğan’ın arkadaşının alması ile ilgili haberlere 11 Ağustos’ta erişim en-
gellenmesi getirilmesiyle ilgili haberlere de 2 Eylül 2020’de, “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle erişim en-
gellendi.9 Haberler, Cumhuriyet, T24 ve Diken olmak üzere pek çok haber sitesinde yer alıyordu.10 

2 Ocak 2021 

                                                
1 https://www.yurtgazetesi.com.tr/medya/akp-haberturke-reklam-ambargosu-mu-uyguluyor-flas-aciklama-h171152.html 
2 https://twitter.com/hbasriakdemir/status/1345020655377506306 
3 https://odatv4.com/iktidar-haberturku-kiskaca-aldi-01012150.html 
4 https://twitter.com/hbasriakdemir/status/1345020659970281472 
5 https://twitter.com/hbasriakdemir/status/1345020662985981953 
6 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/basin-ilan-kurumu-sozcu-gazetesinin-ayasofya-haberi-ile-ilgili-gerekli-islemler-yapilacak/2095770 
7 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/sozcu-gazetesine-inceleme-baslatildi-1803026 
8 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/cumhurbaskani-erdogan-asilarda-alinan-bir-mesafe-var/2095572 
9 https://ifade.org.tr/engelliweb/bilal-erdoganin-arkadasinin-ihale-almasi-haberlerinin-engellenmesi-haberlerinin-engellenmesi-haberlerinin-engellenmesi/ 
10 https://halktv.com.tr/erisim-engeli-haberine-gelen-erisim-engeli-haberine-erisim-engeli-443361h 
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● Sözcü, TBMM’nin uygulamasında yazılı gazete baskılarına yer verilen basın bölümünden çıkar-
tıldı.11 TBMM Başkanlığı, uygulamada bir sıkıntı yaşandığını açıkladıktan sonra Sözcü gazeteler arasındaki 
yerine döndü.12 Ancak bunun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Ben Sözcü okumuyorum. Kimse de lüzumsuz 
yere buna para verip almasın” sözlerinin ardından yaşanması dikkat çekti.13  

● Balıkesir Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Cem Bahtiyar’a Twitter’da Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın “Tüm dünyaya sesleniyorum bedeli ne olursa olsun Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’nin güne-
yinde devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz” paylaşımına “Yav he he” yorumu yaptığı için “Cum-
hurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla iddianame hazırlandı. İddianamede Twitter’da “Erdoğan yargılanacak 
21 Cenevre’de olabilir” yazılı görseli altına Bahtiyar’ın “Erdoğan’ın yargılanması için 50 bin imza Birleş-
miş Milletler’e sunulacak” yorumu da suç sayıldı.14 

● Milli Gazete, market zinciri BİM’in “Ucuz ette hileli satış”15 başlıklı, Sadettin İnan imzalı haberi 
sansürletmek istediğini açıkladı. Milli Gazete, son sayfasında, “Bugün sayfada ‘BİM reklamı’ olacaktı. An-
cak reklam verenin ‘haber sansürü’ taleplerinin kabul edilmemesi üzerine reklam geri çekilmiştir. Gelişme-
ler, detaylarıyla birlikte ilerleyen süreçte okuyucularımızla ve kamuoyuyla paylaşılacaktır” açıklaması ya-
pıldı. Söz konusu haberde, müfettişlerce BİM hakkında talep edilmesine karşın Tarım ve Orman Bakanı 
Bekir Pakdemirli’nin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na soruşturma için izin vermediği anlatılıyordu.16 

● AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ayasofya’nın camiye dönüştürülerek ibadete açıl-
ması gelişmesini de “2020’nin felaketleri” başlığı altında göstermesi nedeniyle Sözcü’ye “Ayasofya-i Kebir 
Cami-i Şerifi’nin 86 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılmasını ‘felaket’ olarak gören köhne zihniyet, bu 
milletin başına gelmiş 'en büyük felakettir”17 dedi. Kurtulmuş, Sözcü’nün bu haberini “büyük bir saçmalık” 
ve “milletin değerleri ile savaşmak” olarak niteledi. “Vatikan bile bu kadar tepki göstermedi” diyen Kurtul-
muş, “Şunu demek çok mu zor, ‘Özür diliyoruz aziz milletimiz. Biz bunu kastetmedik’ dersiniz. Kusura 
bakmasınlar, bu milleti cahil zannetmesinler” diye konuştu.18 AKP Partisi Sözcüsü Ömer Çelik de, “Aya-
sofya Camii’nin açılmasından ve milletimizin sevinmesinden rahatsız olanların bu millete ait her şeyle kav-
gası var. Millete ait olan ‘Egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir’ ilkesini de sevmiyorlar” ifadelerini kul-
landı.19  

4 Ocak 2021 
● Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, Evrensel’in 25. 

yaş kutlaması için hazırlanan reklam filmine 6502 sayılı Kanun’un 61. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle 
20.953 lira idari para cezası verdi. Evrensel’e tebliğ edilen karar metninde, “Kuruluşunuzun ‘TELE1’ logolu 
televizyon kanalında 8 Temmuz 2020’de yayımlanan ‘Zamlar karşısında açlıkla sınanan, insanca yaşamak 
isteyen milyonların sesi’ ibareli reklamlarında, bir kız çocuğunun terör örgütünü simgeleyen bez parçasını 
tuttuğu görsellere yer verildiği, bu durumun yasadışı davranışlara göz yuman, bu davranışları özendiren ve 
destekleyen unsurlar içerdiği” suçlamasında bulunuldu. Aynı reklam gerekçesiyle TELE1’e de “terörü öv-
mek, teşvik etmek, terör örgütlerini güçlü veya haklı göstermek” gerekçesiyle üst sınırdan idari para cezası 
verilmişti.20 Söz konusu reklam filmine ceza gerekçesi olarak “Nevruz mitinginde sarı kırmızı ve yeşil renk-
ler bulunan bir şalı taşıyan çocuk fotoğrafına yer verilmesi” gösterildi. Avukat Devrim Avcı, idare mahke-
mesinde karşı dava açılacağını ifade etti.21 

● İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TELE1’in “Gün Başlıyor” sunucusu Can Ataklı hakkında “Tay-
yip Erdoğan’ın artık seçimle bu ülkenin başından gitmesi bana pek mümkün görünmüyor” şeklindeki 

                                                
11 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/erdoganin-kimse-para-verip-almasin-dedigi-sozcu-gazetesi-meclis-uygulamasindan-cikarildi-1803157 
12 https://www.gazeteduvar.com.tr/sozcu-tbmm-uygulamasinda-devam-ediyor-haber-1509025 
13 https://www.birgun.net/haber/sozcu-gazetesi-meclis-in-haber-aplikasyonundan-cikarildi-meclis-teknik-sorun-dedi-328824 
14 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/erdoganin-aciklamasiyla-ilgili-twitterda-yorum-yapan-gazeteciye-hapis-istemi-yav-he-he-davasi-1803089 
15 https://www.milligazete.com.tr/haber/5741605/ucuz-ette-hileli-satis 
16 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/bimin-sansurletmek-istedigi-haber-ortaya-cikti-1803140 
17 https://www.aa.com.tr/tr/politika/numan-kurtulmus-ayasofya-cami-inin-acilmasini-felaket-goren-zihniyet-milletin-basina-gelmis-en-buyuk-felakettir/2095820 
18 https://www.birgun.net/haber/numan-kurtulmus-sozcu-gazetesine-yuklendi-bu-milleti-cahil-zannetmesinler-328859 
19 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202101011043497339-ak-partiden-sozcu-gazetesine-ayasofya-tepkisi/ 
20 https://tele1.com.tr/tele1den-sonra-evrensele-de-para-cezasi-kesildi-300137/ 
21 https://www.evrensel.net/haber/422705/evrensele-tele1de-yayimlanan-reklam-nedeniyle-21-bin-lira-para-cezasi-verildi 
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açıklaması gerekçesiyle soruşturma başlattı. Kardeşlik Derneği savcılığa suç duyurusunda bulunarak, 
Ataklı’nın “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiğini” iddia etti.22 

5 Ocak 2021 
● Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, JinNews’te yayımlanan muhabirler Habibe Eren ve Öznur De-

ğer’in Gülistan Doku’nun ölümünün sorgulanması amacıyla yapılan eylemde gözaltına alındıklarına ilişkin 
haberi erişime engelledi.23 

6 Ocak 2021 

● Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteciler Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel ile onlara bilgi 
temin ettiği iddia edilen astsubay Erdal Baran’ın yargılanmasında, savcılıktan ihbarcının açık kimliğiyle 
ilgili bilgilere yanıt verilmesinin beklenmesine karar verdi. Mahkeme, Baran’ın tutukluluk halinin deva-
mına, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi doğrultusunda gazeteciler Müyesser Yıldız ve İsmail Zeki 
Dükel hakkında “Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme” suçundan hazırlanan ikinci iddianame-
nin mevcut dava ile birleştirilmesine karar verdi. Dava 5 Şubat’ta görülecek.24 

● İstanbul Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, OdaTV Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve OdaTV Genel 
Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan’ın kitabı Cendere’deki iddialarla ilgili haberleri “kişilik hakları ihlali” 
gerekçesiyle erişime engelledi.25 Haberler, Cumhurbaşkanı’nın eski avukatı Mustafa Doğan İnal’ın bir da-
vada rüşvet pazarlığı içinde yer aldığı iddiaları ve bu iddiaları gündeme taşıyan Ahmet Şık ile ilgiliydi.26 

● İstanbul Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, hakim Özlem Yayla’nın talebiyle Sabah, Yeni Akit ve 
Takvim’in “AK Partili vekile ‘köpek’ diyen kadına beraat verdi” haberlerini “kişilik hakları ihlali” gerekçe-
siyle erişime engelledi.27 Haberlerde, AKP İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan’a “yalloz, köpek” gibi 
kelimeler kullandığı iddiasıyla “hakaret” suçundan dava açılan Menşure Sütlüeroğlu hakkında beraat kararı 
alan hakim Özlem Yayla’dan bahsediliyordu.28 

7 Ocak 2021 
● DW Türkçe muhabiri Pelin Ünker ve Haber Müdürü Peter Limbourg hakkında 21 Eylül 2020 ta-

rihli “ABD bankalarından suçlama: Aktif Bank şüpheli işlemlere aracı oluyor” haberi gerekçesiyle Aktif 
Bank’ın şikayette bulunmasıyla soruşturma başlatıldı. Ünker, soruşturma kapsamında İstanbul Emniyeti 
Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü’nde ifade verdi. Aktif Bank, Çalık Holding’in bünyesinde bulunuyor. 
Haberde, ABD Hazinesi’ne bağlı istihbarat birimi olan Mali Suçları Uygulama Ağı’nı raporunda, Aktif 
Bank’ın, Taliban’a destek olmakla ve porno siteleri için para transfer etmekle suçlanmasına yer verilmişti. 
Raporda, Aktif Bank 91.6 milyon dolarlık şüpheli para transferiyle suçlanmıştı. Ünker, haberde Aktif 
Bank’ın da tepkisini ve karşı görüşünü yansıtmıştı. Bazı işlemlere Berat Albayrak’ın holdingde CEO olduğu 
döneme rastladığı kaydedildi.29 

10 Ocak 2021 
● Aksaray’da İlk Havadis İmtiyaz Sahibi ve Anadolu’nun Sesi Haber Koordinatörü İzzet Tınmaz, 

kendisine gelen bir haber ihbarını değerlendirmek üzere yola çıktığında aracını durduran iki kişi tarafından 
darp edildi. Tınmaz, aracını zorla durduran kişilerce “gazetecilere uyuz oluruz” denilerek saldırıya uğradı-
ğını açıkladı. Olay yerinde 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalenin yapılması ardından Tınmaz, 
hastaneye kaldırıldı. Kendisini darp eden şahısları tanımadığını belirten Tınmaz’ın sağlık durumunun iyi 
olduğu öğrenildi.30 

11 Ocak 2021 

                                                
22 https://www.birgun.net/haber/yandas-sabah-duyurdu-gazeteci-can-atakli-hakkinda-sorusturma-baslatildi-329113 
23 http://jinnews.com.tr/TUM-HABERLER/content/view/154532 
24 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/gazeteciler-yildiz-ve-dukel-hakkindaki-davada-birlestirme-karari/2100078 
25 https://twitter.com/engelliweb/status/1346867583614656512 
26 https://ifade.org.tr/engelliweb/cumhurbaskaninin-avukati-hakkinda-rusvet-iddialari-ile-ilgili-haberler/ 
27 https://twitter.com/engelliweb/status/1346892886672027649 
28 https://ifade.org.tr/engelliweb/bir-hakimin-verdigi-kararla-ilgili-cikan-haberlere-erisim-engelletmesi/ 
29 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/237188-pelin-unker-e-aktif-bank-sorusturmasi 
30 http://haber.dagder.org.tr/2021/01/10/aksarayda-gazeteciye-saldiri/ 
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● İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği, T24’ün “AKP’den istifa ederek DEVA’ya geçen Yene-
roğlu’ndan tartışma yaratacak İrfan Fidan açıklaması” haberini ve YouTube videosunu Fidan’ın talebiyle 
“kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle erişime engelledi.31 Haberde, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı 
Mustafa Yeneroğlu’nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı’yken Yargıtay’a atanan ve orada henüz görev yap-
maksızın Anayasa Mahkemesi üyeliğine atanan İrfan Fidan ile ilgili yaptığı açıklamalar yer alıyordu.32 

12 Ocak 2021 
● İfade Özgürlüğü Derneği, EngelliWeb projesi kapsamında, Twitter’ın uygulamadığı erişime en-

gelleme kararıyla ilgili bazı haber bilgilerini paylaştı. Buna göre; İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği Sözcü’nün 
Twitter hesabının 26 Mayıs 2015’te, Ordu 2. Sulh Ceza Hakimliği İsmail Saymaz’ın hesabını 28 Kasım 
2016’da, Adana 3. Sulh Ceza Hakimliği BirGün’ün hesabının 15 Ocak 2015’te, Ankara 5. Sulh Ceza Ha-
kimliği Barış Yarkadaş’ın hesabını 5 Mayıs 2017’de, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği Taksim Daya-
nışma’nın 21 Nisan 2017’de, İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği soL Haber Portalı’nın hesabını 26 Ağustos 
2015’te erişime engellenmesi yönünde kararlar aldı. Ayrıca Can Dündar ve HDP’nin hesapları için de erişim 
engelleme kararları olduğu ifade edildi.33 

● İstanbul Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliği, Sözcü, OdaTV ve BirGün, Cumhuriyet, Aykırı, Gazete 
Duvar’ın “İBB’de yolsuzluk haberlerine erişim engeli” haberlerini “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle eri-
şime engelledi.34 Haberlerde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), AKP dönemine ilişkin belediyede 
gerçekleşen yolsuzluk ve usulsüzlüklere ilişkin AKP dönemindeki İBB Genel Sekreter Yardımcısı sıfatıyla 
ihale ve harcama yetkilisi olan şu anki Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun da aralarında bulunduğu 
yetkililer hakkında yaptığı suç duyurusu haberleri ile bu habere erişim engeli getirilmesinden bahsedili-
yordu.35 

● Gazeteci Mustafa Hoş hakkında Denizli - Çivril’de Süleymancılar adlı tarikat yapılanmasına ait 
olduğu kaydedilen Kervansaray Erkek Öğrenci Yurdu’nda yaşanan cinsel istismar iddialarını36 gündeme 
taşıdığı için dava açıldı.37 Hoş hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama”, “özel hayatın gizli-
liği”, “iftira”, “kişisel verilerin kaydedilmesi”, “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” ve 
“yayın yasağı ihlali” suçlamalarından dava açıldığı duyuruldu.38 Dava, Civril Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
görülecek. Ayrıca Denizli Sulh Ceza Hakimliği de habere yayın yasağı getirmişti.39 

● İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi, eski Cumhuriyet muhabiri Alican Uludağ ve Sorumlu Yazı 
İşleri Müdürü Olcay Büyüktaş Akça hakkında Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki iddianameyi dava 
dosyasına delil olarak ekledi. Mahkeme, 22 Kasım 2019’da yayımlanan “Gar katliamında gizlenen dosya” 
haberi gerekçesiyle “terörle mücadelede görev almış muhbiri basın yayın yoluyla hedef göstermek” suçla-
masıyla gazeteciler hakkındaki yargılamayı 16 Mart’a erteledi.40 

● Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Gerger Fırat Haber Müdürü Özgür Boğatekin hakkında 
2017’de yaptığı Facebook paylaşımları gerekçesiyle “örgüt propagandası suçlamasıyla” bir yıl altı ay 22 
gün hapis cezasına hükmetti. Boğatekin ise, “Vali’nin dahi önünde önünü iliklediği Uğur Yalçınkaya kim-
dir? Niye haber yaptığımız için hakkımızda açılan soruşturmalar bir anda yüze 500 oranında arttı? Biz bu 
kişi kimdir diye haber yaptık ama kimse bunu soruşturmadı” tepkisini gösterdi.41 

● BİK, Evrensel’e, Cumhuriyet’te çalışan gazetecilerin ifadeye gitmesini, 1 Mayıs 2020’de, “Cum-
huriyet kaçak villa haberi nedeniyle ifadeye çağrıldı” şeklinde haberleştirdikleri gerekçesiyle üç günlük ilan 
kesme cezası verdi. Haberde doğruluğu kanıtlanmamış hiçbir bilgi yer almazken, Altun’un şikayet dilekçe-
sinde, “Haberde kaçak vurgusu yapılarak saptırılmış, hukuka uygun gerçeklerden ihale süreci dikkate alın-
mamış, hakikati öğrenmek amacıyla herhangi bir araştırma yapılmamıştır” denildi. Evrensel’in BİK’e 

                                                
31 https://twitter.com/engelliweb/status/1348695016223481867 
32 https://ifade.org.tr/engelliweb/deva-partisi-genel-baskan-yardimcisi-mustafa-yeneroglunun-yargidaki-gelismelerle-ilgili-aciklamalari/ 
33 https://twitter.com/engelliweb/status/1349058324822716416 
34 https://twitter.com/engelliweb/status/1349291869679845376 
35 https://ifade.org.tr/engelliweb/ibbnin-akp-donemine-iliskin-suc-duyurusu-haberlerinin-engellenmesi-haberleri-erisime-engellendi/ 
36 https://www.birgun.net/haber/tarikat-yurdunda-12-yasindaki-cocuga-defalarca-tecavuz-uzerini-kapatmaya-calismislar-281690 
37 https://www.aykiri.com.tr/gazeteci-mustafa-hos-a-tarikat-yurdundaki-cinsel-istismari-yazdigi-icin-dava-acildi/8747/ 
38 https://twitter.com/mustafahos/status/1348980832875270144 
39 https://halktv.com.tr/cocugun-cinsel-istismarini-haberlestiren-mustafa-hosa-dava-en-cok-canimi-yakan-bu-oldu-444250h 
40 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteciler-uludag-ve-akcaya-ankara-gar-katliami-haberi-sebebiyle-acilan-dava-ertelendi/ 
41 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-ozgur-bogatekine-1-yil-6-ay-hapis-cezasi/ 
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verdiği savunmada, “Siyasal eleştiri ile ilgili yazıların, haberlerin, eleştirilerin hoşgörü ile karşılanması zo-
runluluğu, demokratik sistemin gereğidir” denildi. Ayrıca savunmada, Altun’un İletişim Başkanı olduğu, 
BİK’in de İletişim Başkanlığına bağlı olduğu, kurumun başında olan şikayetçinin, kendisinden bağımsız 
olmayan bir kuruma şikayetçi olarak başvurmasının adil bir yargılamaya da engel olabileceği belirtildi. BİK 
ise, Evrensel’in “haber verme ve ifade özgürlüğü sınırlarını aştığını” savundu. Evrensel Genel Yayın Yö-
netmeni Fatih Polat ise, BİK’in daha önce de “CHP’li Özel’den Altun’a izinsiz inşaat tepkisi” haberi ve 
CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel’in Altun’a gösterdiği tepkiye dair olan haber nedeniyle kendilerine 
beş günlük ilan kesme cezası verdiğini hatırlattı.42 

13 Ocak 2021 
● Aydın’da uyuşturucu satıcılığı suçundan tutuklanan sanıklarla ilgili haber takibi sırasında, gaze-

teciler Murat Uçkaç ve Kıymet Sarıyıldız, Aydın Adliyesi önünde zanlı yakınları tarafından darp edildi. 
Gazeteciler söz konusu kişilerden şikayetçi oldu. Ege Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Vekili ve 
Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Ulucan, olayın adliye önünde birçok devlet görevli-
sinin gözü önünde olduğunu vurgulayarak, “Olayın yatışmasının ardından gazete ofisine gitmek için ayrılan 
arkadaşımız Kıymet Sarıyıldız, Yağcılar Çarşısı içinde ikinci kez aynı kişiler tarafından darp edildi. Yine 
birçok vatandaşın gözü önünde meydana gelen olaya toplumun duyarsız kalmış olması, iki gün önce günü-
müzün ne kadar samimiyetsizce kutlandığının göstergesidir” dedi. Ulusan, “Olayın ardından saldırganlar-
dan şikayetçi olan arkadaşlarımıza Cemiyet olarak gerekli hukuki desteği sağlayacağız. Saldırının sadece 
iki arkadaşımıza karşı değil, basın özgürlüğüne karşı yapılmış olduğuna inanıyor, olayın faillerinin ellerini 
kollarını sallayarak dolaşmaması ve cezasız kalmaması için elimizden geleni yapacağımızın bilinmesini 
istiyorum” dedi.43 

● İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Melis Alphan hakkında 2015’te Diyarbakır’daki Nev-
ruz kutlamalarında çektiği ve paylaştığı bir fotoğraf gerekçesiyle “terör örgütü propagandası yapmak” suç-
lamasıyla44 yedi buçuk yıl hapis cezası talepli iddianameyi kabul etti.45 

● İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi, TELE 1’de yayımlanan “Gün Başlıyor”un 23 Mart 
2020’deki bülteninde MEB’e bağlı Eğitim Bilişim Ağı (EBA) TV’de, başörtülü bir öğretmene yönelik eleş-
tiri nedeniyle sunucu Can Ataklı’nın savunmasını dinledi. Ataklı, insanları yaşam biçimi nedeniyle aşağıla-
madığını, kamu düzeni açısından eleştiride bulunduğunu belirterek, “O günkü yayında başörtülü öğretmene 
yönelik dört beş cümlem var. Rol model olmaması gerektiğini söyledim. Benim ifade tarzım bazı kesimleri 
rahatsız ediyor” dedi. Davaya müdahil olma talebiyle Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) avukatı Müj-
gan Siyah Çevik, “Sanığın tecrübeli bir gazeteci olarak bu konuşmayı yapmasını kabul etmiyoruz. Nefret 
söylemleri konusunda medyanın dikkatli olması gerekiyor” ifadesini kullandı. Ancak Mahkeme, kadın hak-
larında alanındaki KADEM’in davaya müdahil olma talebini reddetti. Dava ise, Kardeşlik Derneği’nin46 
şikayetiyle başladı. Ataklı’nın “halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge fark-
lılığına dayanarak alenen aşağılamakla” suçlandığı dava, 6 Mayıs’a ertelendi.47 

14 Ocak 2021 
● İzmir 19. Ağır Ceza Mahkemesi, Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri Ruken Demir’in haber kay-

naklarıyla yaptığı görüşmeler gerekçesiyle yargılanmasında, yurt dışı yasağı ve ayda bir olmak üzere hak-
kında verilen adli kontrol uygulamasına devam edilmesine hükmetti. Demir, “örgüt üyeliği” suçlamasıyla 
yargılandığı davada söz konusu üç bilgisayar ve hard diskin ortak kullanıldığını ifade etti. Mahkeme, buna 
ilişkin dosyanın incelenmesine karar vererek davayı 23 Şubat’a erteledi.48 

● Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca “örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla yürütülen soruşturma 
kapsamında tutuklanan Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri Mehmet Aslan’a haberleriyle ilgili sorular yö-
nelttiği açıklandı. Aslan’ın avukatı İslam Aslan, müvekkiline haber kaynaklarıyla yaptığı görüşmeler, bir 

                                                
42 https://www.evrensel.net/haber/423406/haberde-fahrettin-altunun-adi-gecti-bik-evrensele-3-gun-ilan-kesme-cezasi-verdi 
43 https://www.birgun.net/haber/aydin-da-gazetecilere-saldiri-330233 
44 https://t24.com.tr/haber/gazeteci-melis-alphan-a-6-yil-onceki-newroz-paylasimi-nedeniyle-dava-7-5-yila-kadar-hapsi-isteniyor,926246 
45 https://www.evrensel.net/haber/423457/gazeteci-melis-alphana-newroz-fotografindan-7-5-yil-hapis-istemiyle-dava-acildi 
46 https://twitter.com/kardeslikbirlik?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor 
47 https://www.mlsaturkey.com/tr/can-ataklinin-halkin-bir-kesimini-asagilamak-suclamasiyla-yargilandigi-dava-ertelendi/ 
48 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-ruken-demirin-davasi-subat-ayina-ertelendi/ 
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yazısında bir cezaevinden başka bir cezaevine nakledilen hükümlülerle ilgili kullandığı “sürgün” kelimesini, 
Silivri Cezaevi’ndeki tutuklulara Covid-19 virüsü testi yapılmaması, Ceza ve Güvenlik Tedbirleri Hakkında 
Kanun’da 15 Nisan 2020’de yapılan değişikliğin Anayasal bir güvence olan eşitlik ilkesine aykırı olduğu 
ve gözaltı işlemlerinde “çıplak arama” iddialarına ilişkin haberlerin sorulduğunu bildirdi.49 

● MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Habertürk, Halk TV ve KRT yayınlarının “lekeli zihniyet-
lerin gerçek niyetlerini açığa ve ortaya” çıkardığını” öne sürdü. Bahçeli, “Bazı sözde köşe yazarları var ki, 
Mustafa Balbay bunlardan birisidir, bizzat duymadığı, duymasının da mümkün olmadığı iki kişi arasında 
geçen konuşmaları saptırarak, hayal mahsulü anlatımlarla kamuoyuna servis edebiliyor. Biz okurken utanı-
yoruz, onlar yazarken utanmıyor. Ayrıca Habertürk’te Veyis Ateş’in hazırlayıp sunduğu ‘Türkiye’nin 
Nabzı’ programının dün geceki bölümünü dikkatle izledim. Deniz Zeyrek, İsmail Saymaz ve İbrahim 
Uslu’nun açıklamalarını bu kadar yalan senaryoyu nasıl ürettiklerini düşünüp hayretle takip ettim” dedi.50 

● İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin, gazeteci Can Dündar hakkında verdiği toplam 27 yıl altı 
ay hapis cezası kararında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nun 25 Ocak 
2016 tarihli iddianame özeti yer aldı. Kararda, Dündar’ın devlet sırrı niteliğindeki bilgileri yayımlamasından 
sonra Suriye’nin BM Daimi Temsilciliği tarafından Güvenlik Konseyi Başkanı ve Genel Sekreteri’ne 5 
Haziran 2015 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni şikayet eden bir özdeş mektup sunulduğu belirtildi. 
Bu çerçevede Mahkeme, 3 Aralık 2020’de Dündar hakkında “gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya 
askeri casusluk maksadıyla temin etmek” suçlamasıyla 18 yıl dokuz ay ve “örgüt içindeki hiyerarşik yapıya 
dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçlamasıyla sekiz yıl dokuz ay olmak 
üzere toplam 27 yıl altı ay hapis cezasına karar vermişti.51 

15 Ocak 2021 
● Yeniçağ Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu, evi önünde dört kişi tarafından darp edildi. Saldırıya 

ilişkin Ankara Emniyet Müdürlüğü ise, “15 Ocak 2021 günü saat 14.00 sıralarında Yeniçağ yazarı Mehmet 
Orhan Uğuroğlu ikametinin önünde fiziki saldırıya uğramıştır. Ekiplerimizce yapılan çalışmalar neticesinde 
saldırıyı gerçekleştiren şahıslardan üçü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Firari bir şahsın yakalanmasına 
yönelik çalışmalar devam etmekle birlikte konuyla ilgili tahkikat çok yönlü olarak sürdürülmektedir” açık-
laması yaptı.52 Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a saldıran kişilerle Uğuroğlu'na sal-
dıran kişilerin aynı şahıslar olduğu iddia edildi. Uğuroğlu, ifadesinde saldırganlarca “MHP’den geliyoruz. 
MHP’yi eleştirme. Ülkücüler bunun hesabını sorar” denildiğini söyledi.53 

● KRT TV’de “Taşınmaz Hukuku” programı sunucusu avukat Afşin Hatipoğlu’na kimliği tespit edi-
lemeyen kişilerce bir saldırı gerçekleştirildi. Hatipoğlu, saat 18.30’da evine girmek üzereyken maskeli üç 
kişinin üzerine saldırdığını belirterek “Şükürler olsun, sağlık durumum iyi, evimde dinleniyorum. Gerekli 
şikayetleri yaptım, hukuki süreci takip ediyorum. Türkiye’de yaşadığımı hatırlatan saldırganların kimler 
olduğunu ise merak ediyorum”54 dedi.55 

● Antalya 19. Asliye Hukuk Mahkemesi, ÇGD Akdeniz Şubesi Başkanı Engin Korkmaz hakkında 
sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla açılan davada, savcılık 
talebiyle Erdoğan’ın avukatlarına tebligat gönderilmesine karar verdi. Korkmaz, önceki savunmalarını tek-
rar ederek, eleştiri çerçevesinde ifade ettiği o günkü düşüncelerinin hakaret kastı taşımadan dile getirilmiş 
ifadelerden ibaret olduğunu söyledi. Savcı ise, Erdoğan’ın avukatına bildirimde bulunulmasını talep etti. 
Mahkeme savcılık talebini kabul ederek davayı 11 Haziran’a erteledi.56 

17 Ocak 2021 
● Ordu’da yayın yapan Taşbaşı TV, Ak Parti İl Kadın Kolları kongresinde Ordu Büyükşehir Bele-

diyesi tarafından hediye dağıtılmasıyla ilgili “Belediye Kaynakları ile Parti Etkinliği” haberini baskılar 

                                                
49 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-mehmet-aslanin-tutuklanma-gerekcesi-cezaevleri-hakkinda-yazdigi-haberler/ 
50 https://www.gercekgundem.com/siyaset/243995/devlet-bahceli-simdi-de-medyayi-hedef-aldi-haberturk-halk-tv-krt 
51 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/can-dundara-mit-tirlari-davasinda-verilen-27-yil-6-ay-hapis-cezasinin-gerekcesi-aciklandi/2109851 
52 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/gazeteci-ugurogluna-saldiran-zanlilardan-3u-yakalandi/2111547 
53 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/yenicag-ankara-temsilcisi-orhan-ugurogluna-saldiri-328738h.htm 
54 https://twitter.com/AfsinHatipoglu/status/1349790750339440640 
55 https://www.gunboyugazetesi.com.tr/krt-tv-programcisi-avukat-afsin-hatipoglu-saldiriya-ugradi-76227h.htm 
56 https://www.mlsaturkey.com/tr/cgd-akdeniz-subesi-baskani-korkmazin-davasi-ertelendi/ 
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yüzünden kaldırmak zorunda kaldığını açıkladı. Üç yaşında bir çocuğu ve geçindirmek zorunda olduğu bir 
ailesi olduğunu belirten Taşbaşı TV sahibi Muzaffer Şensoy, Ordu’da tek sesliliğe devam diyerek, ekonomik 
özgürlük yoksa bu şehirde habercilik yapılamayacağı konusunda sitemlerini dile getirdi.57  

18 Ocak 2021 
● İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ESP’ye yönelik operasyonda 46 kişiyle birlikte gö-

zaltına alınmış olan ETHA muhabiri Pınar Gayıp hakkında nöbetçi mahkemece ev hapsi kararı verdi.58 
Mahkeme, Gayıp hakkında yurtdışına çıkış yasağı da koydu.59 

19 Ocak 2021 
● İstanbul Bakırköy 27. Asliye Ceza Mahkemesi, Evrensel eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Cem 

Şimşek’in “Alman karikatürler Erdoğan’ı fena çizdi” başlıklı haberi nedeniyle “zincirleme şekilde Cumhur-
başkanı’na hakaret” suçlamasıyla yargılandığı savcılığa süre verilmesi kararıyla60 davayı 15 Nisan 2021’e 
erteledi.61  

● Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Kürtçe yayın yapan Xwebun yazarı ve Kürt dilbilimci Meh-
met Şahin’in Demokratik Toplum Kongresi’nde (DTK) yürüttüğü faaliyetler nedeniyle “örgüt üyeliği” suç-
lamasıyla yargılandığı davada, suç unsuru olarak gösterilen konuşmaların incelemesi için Adli Tıp Ku-
rumu’na gönderilmesine karar verdi. Dava 27 Mayıs’a ertelendi.62 

● Muğla Bodrum 3. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Hakan Aygün’ün “Ey IBAN edenler” ifade-
sini içeren tweet’i gerekçe gösterilerek “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” ve “halkın bir kesiminin 
benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçlamasıyla yargılandığı davada AYM’nin 15 Ocak’ta ver-
diği hak ihlali kararına karşın konuyu yeniden araştırmaya karar verdi. Mahkeme, Bodrum İlçe Jandarma 
Müdürlüğü ile Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Aygün’ün sosyal medya paylaşımlarının kamu 
barışını bozan bir niteliğinin olup olmadığını araştırılmasını istedi. El konulan ve Ankara Kriminal Jandarma 
Laboratuvar Amirliği’nde incelenen dijital materyaller arasında imajı alınanlar dışındaki tüm eşyaların Ay-
gün’e teslim edilmesine hükmetti. Dava 9 Mart’a ertelendi.63 

21 Ocak 2021 
● İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhuriyet, T24 ve KRT’nin “CHP’li Başarır Erdo-

ğan’ın avukatı hakkındaki iddialarına bir yenisi daha ekledi” haberlerini “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle 
erişime engelledi.64 Haberlerde, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
avukatı Ahmet Özel’in yargıda atamalar, dava dosyaları ve birçok konuda belirleyici olduğundan bahsedi-
liyordu.65 

● Bursa 6. Sulh Ceza Hakimliği, Yeniçağ yazarı Murat Ağırel’in “İlanın perde arkasındaki hileli et 
skandalı” yazısını ve T24’ün bu yazıya ilişkin haberini “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle erişime engel-
ledi.66 Ağırel, yazısında, Milli Gazete’nin ‘BİM ifşası’nın perde arkasında 2019 yılına ait skandallar zinciri 
olduğundan ve Bursa merkezli ETTAT firması hakkındaki iddialardan bahsediyordu.67 

● İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, İfade Özgürlüğü Derneği’nin, OdaTV Haber Mü-
dürü Barış Terkoğlu ile OdaTV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan’ın yeni kitapları Cendere’de, Cum-
hurbaşkanı’nın eski avukatı Mustafa Doğan İnal’ın bir davada rüşvet pazarlığı içinde yer aldığı iddialarıyla 
ilgili haberlerin erişime engellendiğini duyurduğu içeriği68 “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle erişime en-
gelledi.69 

                                                
57 https://www.karadenizekspres.com/belediye-kaynaklari-ile-parti-etkinligi-haberini-yapan-gazeteci-tehdit-mi-edildi/25369/ 
58 http://www.etha17.com/haberdetay/muhabirimiz-pinar-gayip-ev-hapsi-karariyla-serbest-birakildi-134052 
59 https://tele1.com.tr/esp-operasyonu-gazeteci-pinar-gayipa-ev-hapsi-309276/ 
60 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-cem-simsekin-yargilandigi-dava-nisana-ertelendi/ 
61 https://twitter.com/PressInArrest/status/1351570969383624704 
62 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-mehmet-sahinin-durusmasi-atk-raporu-icin-ertelendi/ 
63 https://www.mlsaturkey.com/tr/hakan-aygunun-ey-iban-edenler-davasi-mart-ayina-ertelendi/ 
64 https://twitter.com/engelliweb/status/1352312460993245187 
65 https://ifade.org.tr/engelliweb/cumhurbaskaninin-avukati-hakkindaki-iddialarla-ilgili-haberler/ 
66 https://twitter.com/engelliweb/status/1352570939091857408 
67 https://ifade.org.tr/engelliweb/murat-agirelin-hileli-et-skandali-ile-ilgili-yazisi/ 
68 https://twitter.com/engelliweb/status/1352297093667368965 
69 https://ifade.org.tr/engelliweb/ifade-ozgurlugu-dernegi-web-sitesindeki-icerik-engellendi-2/ 
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● Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Van’da 2018’de Özgürlükçü Demokrasi ve Azadiya Welat dağıtım-
larında gözaltına alınan ve “terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek” ve “örgüt propagandası” 
suçlamalarıyla yargılanan Mikail Tunçdemir ve Ferhat Duman hakkında açılan davayı, dosyadaki eksiklik-
lerin giderilmesine karar vererek 29 Nisan’a erteledi. Mahkeme, 22 Ekim’deki duruşmada Tunçdemir’in de 
“örgüt üyeliği” suçlamasıyla şüpheli sıfatıyla ifade verdiği, Ekim’de Van’da tutuklanan dört gazeteciye dair 
soruşturmanın akıbetinin Van Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Duman’ın ise istinaf aşamasında olan dosyasının 
akıbetinin Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi’ne yazı yazılarak sorulmasına karar vermişti.70 

22 Ocak 2021 
● Batman 1. Asliye Ceza Mahkemesi, Jiyan Haber Yazı İşleri Müdürü Sonya Bayık’ın “Toplantı ve 

Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” suçlamasıyla yargılanmasında Hasankeyf Kaymakamlığı’na 
yazı yazılarak yasak gerekçesinin öğrenilmesine ve basın açıklaması sırasındaki görüntülerin incelenmesine 
karar verdi.71 Dava 27 Mayıs’a ertelendi.72 Bayık, Hasankeyf’i su altında bırakan Ilısu Barajı’nın su tutma 
işlemlerinin durdurulması talebiyle HDP Gençlik Meclisi’nin 12 Haziran 2019’da yapmak istediği basın 
açıklaması sırasında gözaltına alınmıştı.73 

● Batman 1. Asliye Ceza Mahkemesi Jiyan Haber İmtiyaz Sahibi İdris Yayla’nın “Toplantı ve Gös-
teri Yürüyüşleri Kanunu’na Muhalefet” suçlamasıyla yargılanması 2 Nisan’a ertelendi.74 

● Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, KKTC’de gazeteci Ayşemden Akın hakkında “Türkiye devle-
tine ve temsilcisine hakaret amaçlı ve halkı kışkırtmaya yönelik sosyal medya paylaşımları yaptığı” gerek-
çesiyle soruşturma başlattı. Akın bunu, “Türkiye’de ifadeye çağrılmayan gazeteci kalmamıştı anlaşılan sıra 
bize de geldi” Twitter paylaşımıyla duyurdu.75 KKTC’deki son cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde 
Akın’ın “Türkiye Büyükelçisi bile bir partici gibi çalışmıştı. Bazı muhalif politikacılara baskı uygulamıştı. 
Birçok medya kuruluşu bu amaca hizmet etmek için ayarlanmıştı”76 paylaşımı soruşturmaya gerekçe göste-
rildi.77 

● BİK, BirGün’e, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in, “RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, ‘Meclis gön-
derdi RTÜK Başkanı aldı’” haberini şikayet etmesi üzerine soruşturma başlatarak, iki gün resmi ilan kesme 
cezası verdi. BİK haberin doğru olduğunu belirtti. Ancak Basın Ahlak Esaslarının, “Kişi ve kurum ve toplum 
katmanlarına yönelik yayınlarda eleştiri sınırlarını aşan aşağılayıcı sözcükler kullanılamaz, hakaret edile-
mez. İftira ve haksız isnat yapılamaz” maddesine aykırı bularak ceza verdi. Şahin’in, Meclis Başkanı Mus-
tafa Şentop’un görevden aldırdığı habere konu olan Dr. Ahmet Hakan Dinç’e iş verdiğinin ortaya çıkmasına 
yönelik 12 Kasım 2020’de yayımlanan haberde, Şahin ve Dinç’in ‘dernek arkadaşı’ olduklarına yer veril-
mişti. BirGün’ün avukatları ise, BİK’e sunulan yazılı savunmada, BİK’in soruşturmayı yürütmesinin taraf-
sızlık ilkesi gereği sakıncalı olduğunu belirterek gazetecilerin kamuyu bilgilendirme görevi olduğunu be-
lirtti.78 

● Yeni Akit, uluslararası ve bağımsız medya kuruluşlarını hedef göstererek, “Türkiye’de medyanın 
baskı altında olduğunu iddia ederek ülkemiz aleyhine kara propaganda yürütenler büyük bir manipülasyona 
imza atıyor. Ülkemizdeki basın özgürlüğünü istismar eden onlarca sözde medya organı, aleni bir şekilde 
yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunan terör örgütlerinin propagandasını yapıyor. Birçoğu da marjinal sol 
örgütlerin propaganda merkezi gibi çalışırken, yurt dışı menşeili medya kuruluşları ise dezenformasyon 
içerikli bilgilerin yayılması görevini üstleniyor” dedi. Son 18 yılda insan hakları, demokrasi ve basın özgür-
lüğü noktasında Türkiye’nin çağ atladığını iddia eden Yeni Akit, “15 Temmuz darbe girişiminde bulunan 
FETÖ ve senelerdir ülkemizi bölmeye çalışan PKK başta olmak üzere anayasal düzene düşman birçok mar-
jinal sol örgüt, devletimize hedef alan yayınlarını halen sürdürüyor. 21 adet yayın organı HDP/PKK çizgisini 
savunan yayınlar yapıyor. Türkiye’de basın özgürlüğü olmadığını iddia edenler, yurt dışı menşeili yayın 

                                                
70 https://www.mlsaturkey.com/tr/vanda-gazete-dagitimcilarinin-yargilandigi-dava-yine-ertelendi/ 
71 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-sonya-bayikin-davasi-mayis-ayina-ertelendi/ 
72 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-sonya-bayikin-davasi-mayis-ayina-ertelendi/ 
73 https://jiyanhaber.net/yayla-ve-bayikin-durusmalari-ertelendi/ 
74 https://jiyanhaber.net/yayla-ve-bayikin-durusmalari-ertelendi/ 
75 https://twitter.com/Aysemden/status/1352614546159099905 
76 https://twitter.com/Aysemden/status/1318456074144538624 
77 https://gazeddakibris.com/turkiyeden-bir-dava-da-gazeteci-aysemden-akina/ 
78 https://www.birgun.net/haber/her-sey-ceza-icin-bik-haberimizi-dogruladi-yine-de-ceza-verdi-331410 
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organlarını en fazla barındıran ülkelerin başında Türkiye’nin geldiğini ise ısrarla görmezden geliyor. Diğer 
yandan Sözcü, Cumhuriyet, Halk TV ve OdaTV’nin gibi medya organları ise hakaret ve iftiralara dayalı 
manipülatif ve provokatör yayınları ile CHP ve yandaşlarına çalışıyor” dedi.79 

25 Ocak 2021 
● Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Durket Süren’in “örgüte bilerek ve isteyerek yar-

dım” ve “örgüt propagandası” suçlamalarıyla yargılanmasında, el konulmuş dijital materyallerine ilişkin 
Diyarbakır Polis Kriminal Laboratuvarı’ndan (KPL) bir yıldan uzun süredir gönderilmemiş olan inceleme 
rapor sonuçlarını yeniden bekleme yönünde karar aldı.80 Süren’in yargılanmasında haber kaynaklarıyla yap-
tığı görüşmeler, sosyal medya paylaşımları, kanun hükmünde kararnameyle kapatılan Özgür Gazeteciler 
Cemiyeti’ne üye olması, Azadiya Welat ve Özgür Gündem’in yasaklı sayılarının satışını yapması gerekçe 
gösteriliyor. Dava 26 Nisan’a ertelendi.81 

26 Ocak 2021 
● İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği, YeniÇağ yazarı Murat Ağırel’in “TRT’nin harcamaları 

denetimden çıkarılmış” yazısını82 kişilik hakları ihlali gerekçesiyle erişime engelledi.83 Yazıda, elektrik fa-
turalarında TRT payından toplanan paranın 1 milyar 57 milyon lira olduğundan, TRT’nin bu parayı hangi 
harcama kalemlerine kullandığından ve KHK ile TRT’nin harcadığı paraların denetimden çıktığından bah-
sediliyordu.84 

● İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi, OHAL döneminde KHK ile kapatılan TV10’un kameramanı 
Kemal Demir ile kanal çalışanı Kemal Karagöz’ün, “örgüt üyesi olmaksızın örgüte bilerek ve isteyerek 
yardım etmek” iddiasıyla yargılandığı davayı hakkında yakalama kararı bulunan sanık Şükrü Yıldız’ın bek-
lenmesine ve yurtdışı çıkış yasağının devamına karar vererek duruşmayı 20 Nisan’a erteledi.85 

27 Ocak 2021 
● Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) Hukuk Birimi, gazeteci Cengiz Çandar’ın bir sos-

yal medya paylaşımı gerekçesiyle hakkında “suçu ve suçluyu övme” suçlamasıyla açılan davada verilen 
yakalama kararına ilişkin İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesi’ne itiraz dilekçesi sundu. İtiraz dilekçesinde, 
Çandar’ın savunmasının istinabe yolu ile yurt dışından alınmasına yönelik talep kabul edildiği halde yaka-
lama emri çıkarılmasının adil yargılanma hakkının birçok unsurunu ihlal ettiği belirtildi. İstanbul 30. Asliye 
Ceza Mahkemesi ise, 26 Ocak 2021’de yakalama kararına yönelik ara kararında herhangi bir isabetsizlik 
bulunmadığına ve değerlendirme için itiraz başvurusunun İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderil-
mesine karar verdi. Çandar, dava konusu Twitter paylaşımında, “Kırmızı Fularlı Kız, Gezi’nin içimizi ısıtan 
en güzel gülüşlü meleği, Rakka önünde toprağa düşüp yıldızlara yükselerek içimizi yine yaktı”86 demişti.87 

● Habererk yazarı Habib Yalçın, sabah saat 06:30’da gözaltına alındı. Nöbetçi mahkemeye çıkartı-
lan Yalçın’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya hakaret ettiği gerekçesiyle 
2015’te Habererk’te yayınlanan bir yazısı ve bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle ifade verdiği belirtildi. 
Yalçın, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.88  

● Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi, HDP Diyarbakır İl Örgütü Basın Danışmanı Vedat Dağ 
hakkında “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” suçlamasıyla yargılandığı davayı, dijital inceleme rapo-
runun sonucunun beklenmesine karar vererek 28 Nisan’a erteledi. Mahkeme, Dağ’ın sonraki duruşmalardan 
vareste tutulmasına karar verdi. İl binası önünde nöbet tutan ailelerin fiziksel saldırısına maruz kalan Dağ 
hakkında haber takibi için katıldığı 10 ayrı HDP etkinliği gerekçe gösterilerek bir iddianame daha hazırlan-
dığı ve mevcut dosya ile birleştirildiği bildirildi. Haber takibi için HDP’nin düzenlediği basın açıklamalarına 
ve yürüyüşlere katılması, bunları sosyal medya hesaplarında paylaşması ve hakkındaki gizli tanık ifadeleri 
                                                
79 https://www.yeniakit.com.tr/haber/iste-ihanet-aginin-yandas-medyasi-1504333.html 
80 https://artigercek.com/haberler/gazeteci-suren-in-durusmasi-goruldu 
81 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-durket-surenin-davasi-bir-yildir-gelmeyen-rapor-sebebiyle-ertelendi/ 
82 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/trtnin-harcamalari-denetimden-cikarilmis-57943yy.htm 
83 https://twitter.com/engelliweb/status/1355197350483009543 
84 https://ifade.org.tr/engelliweb/murat-agirelin-trtnin-harcamalari-ile-ilgili-yazisi/ 
85 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteciler-kemal-demir-ve-kemal-karagozun-davasi-ertelendi/ 
86 https://twitter.com/CengizCandar/status/869643592687636481 
87 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-cengiz-candar-hakkinda-cikarilan-yakalama-kararina-itiraz/ 
88 https://www.habererk.com/gundem/habererk-yazarina-gozalti-h141545.html 
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gerekçe gösterilerek KCK Basın ve Yayın Komitesi’nde faaliyet yürütmek ile suçlanan Dağ hakkında 20 
yıla kadar hapis cezası istendi. Şikayetçi Celal Begdaş, kendi çocuğunun HDP tarafından kaçırıldığını iddia 
ederek, yaptığı haberlerle ilgili soru sorduğu Dağ’ın kendisini tehdit ettiğini ileri sürerek, şikayetçi ve davacı 
olduğunu söyledi. O dönem HDP binası önünde nöbet tutan ailelere sataşmadığını ifade eden Dağ, kendisi-
nin binaya her gidişinde şikayetçi Begdaş’ın polislerin gözü önünde kendisine ve ailesine ağza alınmayacak 
küfür ve hakaret ettiğini aktardı. Begdaş, Dağ ve avukatı Kaleli’ye yönelik hakaret içerikli sözler ederek 
duruşma salonunu terk etti. Mahkeme, Avukat Kaleli’nin Begdaş’ın sözlerinin tutanağa geçirilmesi talebini 
kabul etti.89 

28 Ocak 2021 
● Edirne 8. Asliye Ceza Mahkemesi, MA muhabirleri İdris Sayılğan ve Naci Kaya’nın sınır kapısın-

daki mültecileri görüntülediği sırada gözaltına alınmalarıyla başlayan süreçte “askeri yasak alanlara girmek” 
suçlamasıyla yargılanmalarında savcılığa süre tanınmasına karar verdi. Dava 14 Nisan’a ertelendi.90 

● Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri Mehmet Aslan, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruş-
turması kapsamında tutuklanması üzerine Antalya L Tipi Cezaevi’ne girişinde çıplak aramaya maruz kaldı-
ğını açıkladı. Aslan’ın ağabeyi Mehmet Şirin Aslan, kardeşinin bu durumla ilgili cezaevi idaresine itirazını 
ifade ettiği kamera kayıtlarının izlenmesi talebinde bulunduğunu dile getirdi. Aslan, “İdareye itirazını dile 
getirdiğinde kayıtsız kaldıklarını söyledi. İdare buna itiraz etmiş. Kardeşim bana tüm hak ihlallerine karşı 
gazetecilik kimliğiyle bu durumlara sessiz kalmayacağını belirttiğini ve ‘ben nerede olursam olayım haki-
katin peşinden gidecek tüm haksızlıklara karşı kalemimi elimden düşürmeyeceğim. Bulunduğum her alanda 
gazetecik yapmaya devam edeceğim. Beni tutuklamaları buna engel değildir” dediğini aktardı.91 

29 Ocak 2021 
● Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, BirGün’ün “Katilin yerli ortaklarında” haberi ile T24’ün “Sarı-

yer’de silahla öldürülen köpeğin sahipleri konuştu” haberini ve Ekşi Sözlük’teki “Alp Erkin” başlığını “ki-
şilik hakları ihlali” gerekçesiyle erişime engelledi.92 Başlıkta ve haberlerde, komşusunun köpeğini silahla 
vurarak öldüren Alp Erkin’den bahsediliyordu.93 

● Sakarya 3. Sulh Ceza Hakimliği, BirGün’ün94 Elif Akyüz’ün Türkiye Wushu Federasyonu Başkan 
Vekili babası ve milli takım antrenörü olan annesine ilişkin haberlerini “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle95 
erişime engelledi.96 

● Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi, KHK ile kapatılan Van TV’nin yönetici ve çalışanlarının “örgüt 
propagandası yapmak” suçlamasıyla yargılandıkları davada, kanalın sunucularından Nahide Aslan’ın bir yıl 
altı ay hapis cezası almasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Kanal programcısı 
Serdar Altan, sunucular Gülsün Altan, Kadir Cesur ve Sibel Eres hakkında beraat kararı verilirken, Sorumlu 
Müdür Kocali Özipek ve kanalın ortakları Nedim Dalga ile Gürcan Bardakçı hakkında davanın düşmesine 
karar verildi.97 

İfade ve Basın Özgürlüğünü Kullanmak İsteyenlere Müdahale 
1 Ocak 2021 
● Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, hakkında yakalama kararı olduğu gerekçesiyle Kadın Savunma 

üyesi Buse Üçer’i Ankara Mor Mekan çıkışında gözaltına aldı. Üçer’in, AKP İl Başkanlığı önünde mor 
boya eylemi nedeniyle Üniversiteli Kadın Kolektifi üyelerinin gözaltına alınması üzerine Twitter’dan yap-
tığı “Bu kenti ateşe vereceğimiz günler yakındır” paylaşımı nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi. Üçer, 

                                                
89 https://www.mlsaturkey.com/tr/hdp-basin-calisani-vedat-dagin-yargilandigi-davada-ikinci-iddianame/ 
90 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteciler-idris-sayilgan-ve-naci-kayanin-davasi-nisana-ertelendi/ 
91 https://www.haberercis.com.tr/guncel/gazeteci-mehmet-aslan-ciplak-aramaya-maruz-kaldim-h323743.html 
92 https://twitter.com/engelliweb/status/1355177442655297539 
93 https://ifade.org.tr/engelliweb/komsusunun-kopegini-olduren-is-insani-ile-ilgili-haberler/ 
94 https://www.birgun.net/haber/wushu-federasyonu-kendi-aciklamasina-erisim-yasagi-karari-aldirdi-332403 
95 https://twitter.com/engelliweb/status/1355440342196244480 
96 https://ifade.org.tr/engelliweb/wushu-sporcusunun-sampiyonluklariyla-ilgili-haberler/ 
97 https://www.mlsaturkey.com/tr/van-tv-davasinda-karar-nahide-aslana-1-yil-6-ay-hapis-cezasi/ 
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“halkı kin ve düşmanlığa sevk etme” iddiasıyla tutuklama talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği’nce 
adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.98 

● Van Valiliği, gösteri yürüyüşleri ve açık hava toplantılarının 15 gün süreyle yasaklandığını du-
yurdu. HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, söz konusu yasaklara ilişkin Ekim 2020’de Meclise önerge 
sunarak, etkinlik yasaklarının kentte 1500 gündür sürdüğünü belirtmiş, bu durumla birlikte, toplanma öz-
gürlüğü ve gösteri yürüyüşü hakkının ulusal ve uluslararası mevzuatta yurttaşların en temel haklarından 
olmasına rağmen, Van’da soyut gerekçelerle Anayasal haklarının tamamen ortadan kaldırıldığını söyle-
mişti.99 

3 Ocak 2021 
● Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma 

Kurulu’nun Resmi Gazete’de yayımlanan karar uyarınca Ben De Okuyorum Öykü Dizisi 3 - Büyülü Gökku-
şağı kitabıyla ilgili “muzır tesir yapacak nitelikte” tespiti yapıldığı belirtildi. Kurul, “Söz konusu kitapta 
cinsiyet değiştirmeyi özendirici bazı ifadelere yer verilmesinin kitabı okuyan farklı yaş gruplarındaki ço-
cukları cinsel kimliklerini sorgulamaya yönelteceği bununla birlikte kitapta yer alan ifadelerin çocukların 
ruh ve duygu sağlığı ile dengeli gelişimine zarar verebilir, ayrıca çocukların kişisel gelişimleri ve manevi-
yatları üzerinde olumsuz tesir oluşturabilir” kararı aldı. Bu nedenle bakanlıktan söz konusu kitabın “Küçük-
lere zararlıdır” ibaresiyle içi görülmeyen zarf veya poşet içerisinde teşhiri ya da reklamı yapılmayacak şe-
kilde sadece 18 yaştan büyüklere satılabileceği açıklandı.100 

4 Ocak 2021 
● Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanmasını protesto gösterilerinde dört öğrenci 

gözaltına alındı. Polis müdahalesinde öğrencilerin üzerine plastik mermi ve tazyikli su kullandı. Müdaha-
lede bir kadın öğrenci fenalaştı. Polis, özel güvenlik görevlileri ile üniversite girişindeki demir kapılara 
kelepçe taktı.101 

● Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konu-
sunda kuşkum var” sözleri nedeniyle CHP’li Fikri Sağlar hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya 
aşağılama” suçundan soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “Katıldığı bir televizyon prog-
ramında, ‘Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var. Bazıları militanca 
ve ideolojik takılıyor, bununla mücadele edilmeli’ sözleri nedeniyle Durmuş Fikri Sağlar hakkında, re’sen 
soruşturma başlatılmıştır” denildi.102 Sağlar ise, “AKP ‘hukuk reformuna’ hız kesmeden devam ediyor. On-
ların düşünce özgürlüğünden rahatsız olması normal de, değirmene su taşımaktan, can suyu vermekten bah-
sedenlere şimdi ne diyeceğiz?” tepkisini gösterdi.103 

5 Ocak 2021 
● Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasını protesto eden öğrencilerden 

17’si, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” ve “görevli memura mukavemet” 
suçlamalarıyla gözaltına alındı. Ayrıca 28 öğrenci hakkında gözaltı kararı çıkartıldığı bildirildi. İstanbul 
Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Ana Giriş Kapısı 
önünde ‘Üniversitemizde Kayyum Rektör İstemiyoruz’ başlığı altında basın açıklaması ve protesto gösterisi 
yapan kişilerden, gösteriler sırasında ‘2911 sayılı kanuna muhalefet’ ve ‘Görevli Memura Mukavemet’ suç-
larını işledikleri tespit edilen 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlenmiştir” denildi. İçiş-
leri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, “Boğaziçi Üniversitesinde gerçekleşen bir protesto gösterisi sırasında 
Türk polisine yönelik atılan hadsiz slogan, bizleri son derece üzdü. Polislerimize katil denmesini bizim 
kabul edebilmemiz ve buna sessiz kalmamız mümkün değildir” dedi. Çataklı, Boğaziçi’ndeki eylemlerde 

                                                
98 https://t24.com.tr/haber/kadin-savunmasi-uyesi-buse-ucer-serbest-birakildi,924106 
99 https://www.evrensel.net/haber/422596/vandaki-eylem-ve-etkinlik-yasagi-15-gun-daha-uzatildi 
100 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/aile-calisma-ve-sosyal-hizmetler-bakanligi-bir-kitabi-muzir-yayin-ilan-etti/2096899 
101 https://www.evrensel.net/haber/422747/kayyum-rektor-melih-buluyu-protesto-eden-bogazici-ogrencilerine-polis-mudahalesi 
102 https://www.cnnturk.com/video/turkiye/son-dakika-chp-eski-milletvekili-fikri-saglar-hakkinda-sorusturma-video 
103 https://www.evrensel.net/haber/422742/chp-eski-milletvekili-fikri-saglar-hakkinda-sorusturma-acildi?a=e93 
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gözaltına alınan 17 kişiden 15’inin öğrenci olmadığını iddia ederek “Gözaltına alınanlardan bazıları MLKP 
ile irtibatlı” iddiasını ileri sürdü.104 

● Ankara Kadın Platformu’nun bir yıldır kayıp Gülistan Doku’nun akıbetini gündeme taşımak için 
yaptığı eylemde JinNews çalışanları Habibe Eren ile Öznur Değer ve gazeteci Eylül Deniz Yaşa’nın da 
olduğu 18 kişi105 sürüklenerek gözaltına alındı.106 

● İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi protestolarıyla ilgili “Yapılan operasyonlarda; ikisi Boğa-
ziçi Üniversitesi öğrencisi 17 şahıs gözaltına alınmış, 11 firari şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar 
devam etmektedir” açıklaması yaptı. Ayrıca, açıklamada, “Polisimiz, her olayda olduğu gibi, dünkü protesto 
gösterileri sırasında da kanunların verdiği görev, yetki ve sorumluluklarını sağduyu, sabır, anlayış ve karar-
lılıkla yerine getirmiştir, getirmeye devam edecektir. Gösteriler sırasında polisimize yönelik asla kabul edi-
lemez itham ve davranışlar karşısında, polisimize destek veren bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz” 
denildi.107 

● Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, Melih Bulu’nun rektör olarak atanması kararını “Kayyum rektör 
istemiyoruz” ve “Melih Bulu Boğaziçi’ne rektör olamaz” sloganlarıyla protesto etmeye başladı. CHP İstan-
bul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da, Boğaziçi Üniversitesi’ne giderek burada protesto yapan öğrencilere 
destek verdi. Öğrencilere emniyet ekipleri biber gazı, plastik mermi ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. 
Gözaltına alınan üç öğrenci daha sonra serbest bırakıldı. Öğrenciler tarafından yapılan açıklamada üniver-
sitelere 2016’dan itibaren tek elden kayyum atamaları yapılmaya başlandığı anımsatılarak, Boğaziçi Üni-
versitesi’ne 1980’de yapılan askeri darbe rejimi döneminden bu yana ilk kez okul dışından bir rektör ataması 
yapıldığına dikkat çekildi. Açıklamada, “Akademi, ideolojiler üstü bir oluşumdur; ancak üniversite men-
suplarının iradesinin hiçe sayılarak üniversitemize bir rektör atanması politiktir. Biz Boğaziçili öğrenciler 
olarak, üniversitemizin ilkelerine ve kültürüne binaen, üniversitemizin özerkliğinin; kişiliğine ve geçmişine 
bakılmaksızın tepeden atanan herhangi bir akademisyen ile değil, üniversite mensuplarının yaptığı demok-
ratik yollarla belirlenen bir rektör seçimiyle sağlanacağını savunuyoruz” denildi.108 

 
6 Ocak 2020 
● Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protestolar gerekçesiyle sabaha karşı 33 adrese düzenlenen operas-

yonda 14 öğrenci daha gözaltına alındı. Böylece toplamda 40 öğrenci bu operasyonlarla gözaltına alındı.109 
Ayrıca polis, operasyonda bir öğrenciyi ararken Yeldeğirmeni Mahallesi muhtarı Sultan Aksu’nun evine 
operasyon yaptı.110 Aksu’nun kardeşi ve Bağımsız Maden-İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, “Bu sabah 
Yeldeğirmeni Muhtarı kardeşim Sultan Aksu, eşi ve yedi yaşındaki kızının yaşadığı ev polislerce basılıyor. 
Yere yatırılıyorlar, tehditlerle Boğaziçi Üniversitesi eylemine katılan öğrencilerden birinin ismini soruyor-
lar. Muhtar olduğuna ikna olunca özür diliyorlar” dedi.111 Aksu, “Evi basılan muhtar olmazsa her yurttaş 
için böylesi davranış nedeniyle özür dilemek gerekmez mi? Yedi yaşındaki bir çocuğa yaşattıkları korku 
nasıl telafi edilecek? Yeldeğirmeni öğrencilerin yaşadığı bir mahalle ve muhtarın evi tüm öğrencilere açık-
tır” diyerek tepki gösterdi.112 

● İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Bazı sivil toplum kuruluşları ve topluluklar tarafından basın ve 
sosyal medya yoluyla Boğaziçi Üniversitesi kampüsü önünde bugün toplanma çağrıları yapılmaktadır. Be-
şiktaş ve Sarıyer ilçelerimizin Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile yapılması planlanan toplanmanın toplumun 
salgından korunması ve salgının yayılımının engellenmesi çalışmalarına olumsuz tesir edebileceği değer-
lendirilerek, bu ilçelerimizde her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüş yasaklanmıştır” açıklaması yaptı.113 

7 Ocak 2021 

                                                
104 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/bogazici-ogrencilerine-ev-baskini-gozaltina-alindilar-1803746 
105 https://twitter.com/kadinsavunmasi/status/1346494031749140481?s=08 
106 https://www.evrensel.net/haber/422863/ankaradaki-gulistan-doku-eyleminde-18-kadin-gozaltina-alindi 
107 http://www.istanbul.gov.tr/basin-aciklamasi1 
108 https://www.birgun.net/haber/ogrenciler-akademisyenler-universitesine-sahip-cikti-kayyum-rektore-hayir-329124 
109 https://tele1.com.tr/bogazici-ogrencilerinin-yine-evleri-basildi-gozalti-sayisi-40a-yukseldi-301309/ 
110 https://tele1.com.tr/kayyum-rektore-direnen-ogrenciyi-arayan-polis-muhtarin-evini-basti-301402/ 
111 https://twitter.com/aksu_basaran/status/1346542295647211520 
112 https://twitter.com/aksu_basaran/status/1346543235762692096 
113 http://www.istanbul.gov.tr/basin-aciklamasi2 
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● Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protestolarda gözaltına alınan 24 kişiden 22’si adli kontrol şartıyla 
serbest bırakıldı. İki kişi ise tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilmesi sonrasında bu talep reddedildi. 
Serbest bırakılan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Burak Çetiner, gözaltındaki çıplak arama işkencesini ve 
kötü muameleye ilişkin, “Saat altıya doğru kapıyı vurup kırdılar koçbaşıyla. Ben ilk başta rüya sandım uya-
nana kadar annemle babamı yere yatırmışlardı zaten sonra beni de yatırdılar. Evi aradılar, odamın her yerini 
dağıttılar; beni gözaltına alarak götürdüler. Vatan Emniyet’te çıplak arama yapıldı. Onun dışında biz içeride 
gözaltındayken açlık grevdeydik arkadaşlarla sadece şeker aldık. O şekerleri de sanıyorum altı-yedi saat 
vermediler bize avukatlarımız göndermesine rağmen. Suları geç verdiler, yeterli sayıda su vermediler avu-
katlarımızın gönderdiklerini de” diye konuştu. Çetiner, esas belirtmek istediğinin bugün Bayrampaşa’da 
yaşananlar olduğuna değinerek “Saat 12 sularından sağdan soldan doktorlar çekmeye çalıştılar onları engel-
lediler. Acili boşalttılar ve hepimizi ters kelepçeyle sağlık kontrolüne götürdüler. Bileklerimizi hissetmiyor-
duk artık. Kayyum rektöre karşı mücadelemiz devam edecek” dedi.114 

8 Ocak 2021 
● İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesi protestolarını destekleyen CHP İstanbul İl 

Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na “Buradan sormak istiyorum, bir siyasi parti il başkanının, üniversitedeki 
bir rektör atamasında oranın önüne terörle iltisaklı militanlarıyla beraber gelenlerin içerisinde ne işi var?” 
sorusunu yöneltti. Soylu, Türkiye’nin birçok zorluktan geçerek badireler atlattığını, militan ruhlu insanları 
da ülkenin huzurunu bozmak isteyen siyasileri de çok gördüğünü ifade ederek “Ama bu tezgaha bu ülke bir 
kez daha düşmez. Vandallar gibi üniversitenin kapısını kırdılar, orası bilim yuvası” dedi. Soylu, devamında 
ise “Binlerce dolar gazetelerinden maaş alan o insanlara sesleniyorum. Kalemleriniz devlete ve bu milletin 
dirliğine karşı cellatlık için hep bilenmiş oldu. Bir gün bu insanların vicdanına dokunmadınız. Bir gün bu 
ülkenin birliği için, beraberliği için nasıl bir gayret gösteririm diye bir düşünce içerisinde olmadınız. Darbe 
şakşakçısı oldunuz. Darbenin meşruiyetini nasıl sağlarım diye bir anlayış içerisinde oldunuz” ifadelerini 
kullandı.115 Bu suçlamalara karşı CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, “CHP’si ve CHP’li il başkanları 
illerindeki tüm kesimlerin sorunlarıyla ilgilenir, takipçisi olur ve haklı mücadelenin yanında yer alırlar. Ki-
bir göstermez davetlere de icabet ederler.116 Kıskanmayın ne olur, çalışın sizin de bizler gibi il başkanlarınız 
olur:))” paylaşımında bulundu.117 

● Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protestolarıyla ilgili Ankara’daki dayanışma eyleminde 30 kişi gözal-
tına aldı. Bir grup öğrenci, “Kayyum rektör istemiyoruz! Boğaziçi’nin yanındayız” sloganıyla Güvenpark’ta 
basın açıklaması yapmak isteyince polis müdahalesi gerçekleşti. Burada KRT TV ekibi de polis ekiplerince 
engellenmeye çalışıldı. Gözaltına alınan öğrenciler ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Eylem 
öncesi evlerinin önünden gözaltına alındıklarını belirten öğrenciler ise, üç saat emniyet otoparkında araç 
içinde tutulduktan sonra resmi işlem yapılmadan serbest bırakıldıklarını duyurdu.118 

9 Ocak 2021 
● Avukat Tugay Bek, sosyal medyada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “kel” dediği için hakkında 

açılan soruşturma takipsizlik kararı verilmişken bu kez de bir müvekkiline benzer bir paylaşımdan dolayı 
soruşturma açılmasına tepki gösterdi.119 Soylu’nun cinsel saldırı sanığı Musa Orhan’ın tutuklanması için 
yapılan sosyal medya kampanyasını hedef alması üzerine Soylu’yu tecavüz sanığını desteklemekle eleşti-
renlere yönelik ülke genelinde soruşturma başlatıldı. Bek, “Tecavüz gibi bir suç karşısında sessiz kalmayı 
içine sindiremeyen ve sosyal medyadan itirazını dile getirmek isteyenler cezalandırılmak istenmiş. Toplum 
korksun sinsin itiraz etmesin isteniyor. Gelinen aşamada İçişleri Bakanı’na ‘kel’ demenin dahi soruşturma 
konusu yapılması ifade hürriyetinin sınırlarının ne ölçüde daraldığının açık göstergesi” dedi. Emniyet Genel 
Müdürlüğü’nün ise, soruşturma konusu yapılan “Sen Sus Kel” etiketli paylaşımları Anayasa Mahkemesi’nin 
iptal ettiği “sanal devriye faaliyetleri” yöntemiyle tespit ettiği ortaya çıktı.120 

                                                
114 https://tele1.com.tr/tutuklamaya-sevk-edilen-bogazici-universitesi-ogrencileri-serbest-birakildi-302762/ 
115 https://www.birgun.net/haber/suleyman-soylu-canan-kaftancioglu-nu-hedef-aldi-bogazici-nde-ne-isin-var-329624 
116 https://twitter.com/Canan_Kaftanci/status/1347469180992450562?s=20 
117 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/soyludan-kaftanciogluna-militan-ruhlu-orada-ne-isi-var-1804540 
118 https://www.birgun.net/haber/ankara-da-bogazici-protestolarinda-gozaltina-alinan-ogrenciler-serbest-birakiliyor-329678 
119 https://www.evrensel.net/haber/423177/soyluya-kel-denilmesi-takipsizlik-kararina-ragmen-yine-sorusturma-konusu-oldu 
120 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/suleyman-soyluya-kel-demek-yine-sorusturma-konusu-oldu-1804807 
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● Ankara’da Boğaziçi Üniversitesi protestolarıyla dayanışma eylemine yapılan polis müdahale-
sinde, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğrencisi Deniz Baran Öz-
budak’ın bacağı iki yerinden kırıldı. Özbudak, “Çevik kuvvet bize saldırdığında, sol dizimin dış tarafına 
birkaç tane darbe geldi. En son bir darbe daha gelince dizim içe doğru gitti. Ondan sonra yere düştüm. Yere 
düştükten sonra dizimin üzerine birkaç basınç daha oldu. ‘Bacağım kırıldı, bacağımı kırdınız’ diye söyle-
dim. İlk tekmeyi atan polislerden biri o sırada kaçtı. Hemen çevik kuvvet kalkanlarının arkasına koşar adım 
gitti. Polis kamerasında bunlar görülür, silmezlerse eğer” dedi. Avukat Ezgi Önalan da “Raporların tama-
mını elde ettikten sonra suç duyurusu yapacağız. İlk gözaltı işlemi sırasında bizzat bacağı kıran polisler 
hakkında hem tutulduğu karakoldaki polisler hakkında hem de bu şekilde gitmesine izin veren sağlık çalı-
şanı hakkında suç duyurusunda bulunacağız” dedi.121 

11 Ocak 2021 
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında kendisine yönelik 

“sözde Cumhurbaşkanı” ifadesi nedeniyle 1 milyon liralık tazminat davası açtı. Erdoğan, Kılıçdaroğlu hak-
kında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na da suç duyurusunda 
bulundu. Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, Kılıçdaroğlu’nun 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayı-
sıyla yaptığını açıklamasını işaret ederek, “Bu açıklamada sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan haksız ve 
mesnetsiz iddia ve ithamları nedeniyle sayın Cumhurbaşkanımızın onur, şeref ve saygınlığının ihlal edildiği 
ve kişilik haklarının ağır bir şekilde zedelendiği gerekçeleriyle Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine Ankara Asliye 
Hukuk Mahkemesi’nde 1 milyon liralık manevi tazminat davası açılmıştır” açıklaması yaptı. Erdoğan, ay-
rıca TBMM’deki konuşması nedeniyle CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında da 250.000 liralık 
manevi tazminat davası açtı. Özkoç, TBMM’deki konuşmasında Erdoğan’a yönelik “Habur Sınır Ka-
pısı’ndan teröristler geçerken senin aklın neredeydi? Bizim çocuklarımız şehit düştü. Sen evlatlarını askere 
bile göndermedin. Ne yaptın? Bu ülkedeki ölen askerlere neden ‘kelle’ dedin” diye sormuştu. Öz koç aley-
hindeki dilekçede, “Askerlerimizin katledilmesine sebep olmakla, katledilen 3 milyon 750 bin Müslüman 
kanı eline bulaşmış olmakla, PKK’ya hendekleri kazmak için izin vermekle, hendek kazdırtmakla, PKK 
terör örgütünü Türkiye’ye aldırmakla, PKK ile anlaşıp Öcalan’la anlaşıp valilere emir verip de askerimizin 
ölmesine neden olmakla itham etmiş ve bu suretle Cumhurbaşkanımızın kişilik haklarını ve itibarını zede-
leyecek söylemlerde bulunmuştur” denildi.122 

● Tek Gıda-İş Sendikası’na üye oldukları için işten çıkarılan 14 Cargill işçisi, işe geri alınmaları için 
başlattıkları eylemin 1000’inci gününde Tarım ve Orman Bakanlığı önündeki basın açıklaması yapmak is-
teyince polis müdahalesiyle karşılaştı. İşçilere “Biz devletin gücüyüz neler yapabileceğini orada gösteririz 
size” tehdidinde bulunulduğu ifade edildi. İşçilerden 13’ü gözaltına alındı. Ayrıca polis, kalkanları ile basın 
mensuplarınca görüntü almasını engelledi.123 

● Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesi, ODTÜ’de 2018’de düzenlenen mezuniyet töreninde “Tay-
yipler Alemi” karikatürlü pankartı taşıyan dört öğrenci ve pankartın baskı işlemini yaptığı gerekçesiyle suç-
lanan matbaacı hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasına ilişkin kasıt ve yasal unsur bulunmadığı 
gerekçesiyle beraat kararı verdi. Öğrenciler Furkan Efe Dikmen, Dilancan Yıldırım ve Burak Akdemir’in 
avukatı Onur Can Özçelik, davaya konu olan karikatürün çizerlerine de ceza verilmediğini belirtti. Özçelik, 
“Burada yargılanan gençler olayın olduğu tarihlerde Cumhurbaşkanı ile görüştüler ve hatta o da davaya 
katılma talebinden ve şikayetinden vazgeçti. Dolayısıyla ortada ne suçlu ne de şikayetçi bulunmaktadır” 
dedi. Savcılık mütalaasında beraat kararı verilmesi istendi.124 

13 Ocak 2021 
● Ankara’da Boğaziçi Üniversitesi’ndeki öğrencilerle dayanışma eyleminde polislerce bacağı kırı-

lan Ankara Üniversitesi DTCF öğrencisi Deniz Baran Erbudak’ın durumuyla ilgili suç duyurusuna ilişkin 

                                                
121 https://odatv4.com/bir-ogrenci-protestoya-yapilan-mudahalede-bu-hale-geldi-09012126.html 
122 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/erdogan-kilicdarogluna-sozde-cumhurbaskani-ifadesiyle-nedeniyle-tazminat-davasi-1805224 
123 https://artigercek.com/haberler/direnisteki-cargill-iscilerinin-1000-gun-eylemine-polis-engeli 
124 https://www.mlsaturkey.com/tr/odtu-pankart-davasinda-tum-saniklar-beraat-etti/ 
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basın açıklamasına da polis müdahale etti. Öğrenciler Seçil Işık, Celil Resuloğulları, Ayşenur Gidergi, Çağla 
Çakır ve Simla Eroğlu darp edilerek gözaltına alındı. Müdahale sırasında görüntü alınması da engellendi.125 

14 Ocak 2021 
● İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi Davası kapsamında dosyaları ayrılmış olan oyuncular 

Mehmet Ali Alabora ve Pınar Öğün, gazeteci Can Dündar, Açık Toplum Vakfı çalışanı Gökçe Yılmaz, 
yazar Handan Meltem Arıkan, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Koordinatörü Hanzade Hikmet Germiya-
noğlu ve sivil toplum kuruluşu çalışanı İnanç Ekmekçi’nin yargılandığı davayı 28 Nisan’a erteledi. Bu sa-
nıklar dışındaki sanıklar hakkında 18 Şubat 2020’de beraat kararına hükmedilmişti.126 

15 Ocak 2020 
● Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Örgütlenme Sekreteri Hasan Kütük, konfederasyona 

bağlı Büro-İş Genel Başkanı Alay Hamzaçebi ile Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım ve Eğitim-İş 
Genel Sekreteri Ebru Sungar, “sefalet zammı” başlıklı basın açıklaması yaptıkları sırada gözaltına alındı. 
Arbede sırasında Konfederasyon Genel Başkanı Mehmet Balık da gözaltına alınmaya çalışıldı. Gözaltına 
alınanlar kısa süre sonra serbest bırakıldı. Balık, “Eylemle ilgili bildirim yapmamıza karşın açıklama yap-
mamız yasaklandı. Anayasa’ya göre açıklama yapmamıza izin var. Devleti birkaç kişinin emrine bırakmış-
lar, vali ‘olmayacak’ dediğinde olmayacak duruma getirmişler. Demokrasiden bahsetmek mümkün değil. 
Sendikaların, demokratik kitle örgütlerinin açıklama yapmasının önüne geçmek faşizmin geldiği son nokta” 
dedi.127 

● Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, MHP’ye yönelik açıklamaları sonrasında 
evinin önünde silah ve sopalarla saldırıya uğradı. Elinden ve başından yaralanan Özdağ, hastanede tedavi 
altına alındı. Özdağ, yaşadıklarını, “Bahçeli’ye sorular sormuştum, MHP yandaşları bana hakaret ettiler. 
Bahçeli istediğini söyledi. Sorular sorduğumuz zaman bize sopalarla silahlarla saldırdılar. Arabaya biniyor-
dum bana arkadan saldırdılar. Onlarla boğuşmaya, yumruklaşmaya başladım. Bana hiçbir şey söylemediler. 
İki kişi bana silah doğrultmuştu. Şoförüme de silah doğrultmuştu. Şoförüm silahla ateş etmeye başlayınca 
korktular ve çekildiler. Dikişler var, elim kırık” diye anlattı.128 

● İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir depremi ve sonrasında yaşananlara ilişkin eleştirilerde 
bulunan sunucu Öykü Serter hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme” suçundan soruşturma başlattı. 
Serter hakkında emniyet tarafından araştırma raporu düzenlendi. Raporda Serter’i kimliği belirsiz bir kişinin 
ihbar ettiği belirtildi. Serter, sosyal medya hesabından, “Depremle ilgili önergeleri reddeden, imar barışında 
imzası, yetkisi, etkisi olan herkes sorumlu, herkes bu masum insanların ölümünün sebebi, katili. Deprem 
vergilerini çalan herkes bu acının müsebbibi. Bu saatten sonra bu iktidara, idarecilere, yetkilere hesap sor-
mayan herkes de başına geleceklere razı olmuş demektir. Artık kendimize gelelim, yeter diyelim, öfkemize 
sahip çıkalım. Bu halkın aklıyla, duygusallığıyla, imanıyla dalga geçer gibi oynadığınız, suistimal ettiğiniz 
yeter. İktidarı ayrı, muhalefeti ayrı. İtişiyormuş gibi yapıp el ele bu milletin burnundan getirdiniz, fakirleş-
tirdiniz. Sarayın günlük harcaması 10 milyon, İzmir’e çıkan ödenek beş milyon” ifadeleri ile tepkisini dile 
getirmişti. Kendisine soruşturma açıldığına dair haberi Twitter’dan paylaşan Serter, “Şereftir” yorumunu 
yaptı.129 

● İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Gezi 
Parkı olaylarına ilişkin davada, iş insanı Osman Kavala’nın da aralarında bulunduğu dokuz kişi hakkında 
verilen beraat kararlarını bozdu. Daire, dava dosyasının yeniden incelenmek ve hüküm kurulmak üzere ilk 
derece mahkemesine gönderilmesine karar verdi. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, söz konusu davaya 
ilişkin kararını, 20 Şubat 2020’de açıklamıştı. Mahkeme, Kavala, Ayşe Mücella Yapıcı, Şerafettin Can Ata-
lay, Tayfun Kahraman, Ali Hakan Altınay, Yiğit Aksakoğlu, Yiğit Ali Ekmekçi, Çiğdem Mater Utku ve 
Mine Özerden hakkında, “cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya 
veya görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs”, “mala zarar verme”, “nitelik 

                                                
125 https://artigercek.com/haberler/ankara-da-5-ogrenci-gozaltina-alindi 
126 https://www.mlsaturkey.com/tr/gezi-davasi-ertelendi-dosyalari-ayrilan-saniklar-icin-yakalama-karari-suruyor/ 
127 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/emekcilerin-sefalet-zammi-protestosuna-polis-mudahalesi-sendika-baskanlari-gozaltinda-1806315 
128 http://www.krttv.com.tr/gundem/evininde-onunde-silahli-saldiriya-ugrayan-selcuk-ozdag-ilk-aciklamayi-h61148.html 
129 https://www.evrensel.net/haber/423609/oyku-serter-hakkinda-iktidari-elestiren-ifadeleri-gerekcesiyle-sorusturma-baslatildi 



Özgürlük için Basın  İfade ve Basın Özgürlüğü Ocak 2020 Raporu  Gazeteciler Cemiyeti 

  21 
 

yağma”, “tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi”, “kasten yaralama”, 
“ağırlaştırılmış yaralama” ve “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet” suçlarından 
dava açıldığını hatırlatarak, yüklenen suçların işlendiğine dair mahkumiyete yeter derecede hukuka uygun 
somut ve kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle sanıkların beraatına karar vermişti.130 

16 Ocak 2021 
● Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Çin’in Covid-19 aşısı üreticisi Sinovac’ın CoronaVac aşısıyla ilgili 

bilgi almak için bakmak istediği şirket sitesine Türkiye’den erişimin engellendiğini duyurdu. Altaylı, yazı-
sında131 “Türkiye’de aşıları yapılmaya başlanan Sinovac’ın internet sitesine girip, hem Türkiye’deki du-
rumla ilgili neler duyurduklarını, hem de faz üç çalışmaları yürütülen diğer ülkelerdeki (Endonezya ve Bre-
zilya) son gelişmeleri öğrenmek istedim. Ancak çok ilginç bir durumla karşılaştım. Sinovac, şu anda aşıla-
rını uygulayan tek ülke olan Türkiye’ye sitesinin internet erişimini engellemişti. Sinovac’ın resmi internet 
sitesi olan Sinovac.com adresine girdiğiniz zaman karşınıza ‘Your ip is not allowed to visit this website’ 
yazısı çıkıyordu” ifadesini kullandı. Altaylı, “sinovacbio.com adresine girdiğim zaman ise firmanın Covid-
19’a karşı aşı ürettiği ile ilgili bir bilgiye rastlayamadım. Sadece R and D bölümünde Corona aşısı üretme 
çalışmaları vardır diye tek satır var. En önemli ürünü şu anda sadece Türkiye’de kullanılan bir firma, internet 
adresini Türkiye’den erişime niye kapar? Herhalde Türkiye distribütörü bir yanıt verecektir” diye yazdı.132 

20 Ocak 2021 
● İyi Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Konya Büyükşehri Belediyesi’nin Dijital İletişim 

Ofisi adında kurduğu birim ile sosyal medya kullanıcılarını fişlediğini ileri sürdü. Yokuş, “Belediye 70 kişi 
personeliyle Dijital iletişim Ofisi’nde birçok sosyal medya kullanıcısını fişliyor. Bu birimde başta siyasi 
partilerin temsilcileri, iş adamları, gazeteciler, muhtarlar, STK üyeleri ve çeşitli meslek gruplarından birçok 
insanın sosyal medya hesapları takip ediliyor. Trol ekipleri bu paylaşımları fişliyor ve algı yaratıyor. Bu 
Dijital İletişim Ofisi’nde çalışan 70 kişiden hariç maaşlı trollerin de olduğunu duyuyoruz” dedi. Yokuş, 
“Konya’da ekonomik olarak dar boğazda olan yerel gazeteler de belediyenin hedefinde. Belediye hakkında 
en ufak eleştiri yapan basın mensupları birçok baskıya maruz bırakılıyor. Belediyenin aleyhinde haber yazan 
gazeteler reklam kesintisi ile tehdit ediliyor. Hatta geçtiğimiz 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde bile, 
Konya’nın yerel bir gazetesi yaptığı bir haberden dolayı reklam kesintisi ile tehdit edildi” ifadelerini kul-
landı.133 

22 Ocak 2021 
● Ankara Tabip Odası ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın (SES) Ankara Şehir 

Hastanesi’nde özlük haklarının iyileştirilmesi talebiyle yaptıkları eylemde sekiz kişi gözaltına alındı. An-
kara Tabip Odası (ATO) Başkanı Dr. Ali Karakoç, ATO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ayşe Uğurlu, SES 
Ankara Şube Eş Başkanları Nazan Karacabey ile Kubilay Yalçınkaya, SES Ankara Şube Genel Sekreteri 
Yüksel Delice, SES Üyesi Mahmut Konuk, SES Eski Başkanı İbrahim Kara ve Dev Sağlık-İş Üyesi Osman 
Çokaman gözaltına alındı. Ankara Tabip Odası’nın açıklamasında, “Özlük haklarımızı talep etmek için ger-
çekleştireceğimiz alkışlı protestoya polis saldırdı. Pandemi döneminde artan sorunlarla baş etmeye çalışan, 
hakkını arayan sağlık emekçilerine yönelik baskılar son bulsun! Gözaltılar derhal serbest bırakılsın” denildi. 
SES’ten yapılan açıklamada, “Pandemi döneminde artan sorunlarla baş etmeye çalışan sağlık emekçilerine 
ve yöneticilerimize yönelik baskılar son bulsun, gözaltılar derhal serbest bırakılsın. Gözaltılara tepki göste-
ren Ankara Şehir Hastanesi sağlık emekçilerinin alkışlı protestosu da polis tarafından engellendi” ifadesi 
kullandı. Ayrıca SES Genel Sekreteri Pınar İçel’e de polis müdahalesinde bulunulduğu bildirildi. Daha 
sonra ATO Başkanı Dr. Ali Karakoç ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ayşe Uğurlu'nun serbest bırakıldığı 
bildirildi. Açıklamada, “Gözaltına alınan Başkanımız Dr. Ali Karakoç, Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. Ayşe 
Uğurlu serbest bırakıldı. Baskılar bizi yıldıramaz” denildi. Karakoç da, “Anayasal haklarımızı kullanmaya 
kalkıştığımızda, Ankara polisi gayri hukuki ve tamamen hukuk dışına çıkarak, Anayasa aykırı bir şekilde 

                                                
130 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/istinaf-osman-kavalanin-da-aralarinda-bulundugu-9-sanik-hakkinda-verilen-beraat-kararlarini-bozdu/2119501 
131 https://www.haberturk.com/yazarlar/fatih-altayli-1001/2939498-bugunlerde-merak-ettiklerim 
132 https://abcgazetesi.com/sinovacin-asisinin-internet-sitesine-turkiyede-erisim-engeli-getirildi-375595 
133 http://www.sunhaber.com/haber/IYI-Parti-li-Yokus-tan-fisleme-iddiasi-/252942 
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hem bizleri darp ediyor hem de açıklamalarımıza izin vermiyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Ankara 
polisinin bu tavrını şiddetle kınıyoruz. Bunun Ankara polisinin aldığı bireysel bir tavır olmadığını da bili-
yoruz” dedi.134 

23 Ocak 2021 
● İstanbul’da İkitelli Şehit Zeki Kaya Polis Karakolu önünde 20 Ocak’ta polislerce kaçırıldığı iddia 

edilen ve halen kendisinden haber alınamayan Gökhan Güneş’in bulunması için yapılan eylemde, Güneş’in 
üç kardeşi ile toplam 12 kişi gözaltına aldı. Müdahalede, Gökhan Güneş’in kardeşleri Nurhayat Güneş, 
Gülhayat Güneş, Sinem Güneş, halası Zübeyde Güneş, kuzeni Nazlıcan Güneş, HDP PM üyesi Helin Yıl-
maz, Ezgi Gökçay, Ferhat Harun Pehlivan, Bedran Çoğaltay, Tanya Kara, Ela Deniz Albayrak, Özge Do-
ğan’ı gözaltına alındı. Bu arada avukat Sezin Uçar, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na kaçırıl-
mayla ilgili suç duyurusunda bulundu.135 

26 Ocak 2021 
● İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vali ve kaymakamlara siyasi iktidardan talimat aldıkları için “mi-

litan” eleştirisi yönelttiği için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda buluna-
caklarını açıkladı. Soylu, Kılıçdaroğlu’na yönelik açıklamalarında “Tarihin en başarısız bürokratı da olan 
Kemal Kılıçdaroğlu, genelge diyerek yine bilgisizliğin ve cehaletin altına imza attı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun 
dostlarına tavsiyem, tedaviye ikna edilmesidir” ifadelerine yer verdi. Kılıçdaroğlu, Berhan Şimşek’in “Vali 
militan, kaymakam militan” sözlerine AKP’den gelen eleştirilere tepki göstermiş ve “İçişleri Bakanlığı bir 
genelge yazıyor hepiniz dava açın diyor. Dava açmazsanız namertsiniz. Hepiniz militansınız. Hepiniz yol-
suzluğun ahlaksızlığın militanısınız” demişti.136 

27 Ocak 2021 
● Şanlıurfa Valiliği, kentte valilik ve kaymakamlıklarca uygun görülen etkinlikler harici her türlü 

toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasakladığını duyurdu. Açıklamada, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yü-
rüyüşleri Kanununun 19. maddesine istinaden yapılması muhtemel tüm açık alan etkinlikleri (toplanma, 
yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür da-
ğıtma, afiş/pankart asma, vb.) diğer illerden katılımlarla birlikte, 27.01.2021 saat 00.01’den 25.02.2021 saat 
23.59’a kadar 30 gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde 
yasaklanmıştır” denildi.137 

29 Ocak 2021 
● İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe’nin fotoğrafı üzerinde 

grafik düzenlemesi yapılmış bir resmin yere konulmasına ilişkin “halkın bir kesiminin benimsediği dini 
değerleri alenen aşağılama” suçlamasıyla re’sen başlattığı soruşturmanın138 ardından dört öğrenci gözaltına 
alındı.139 

● Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın ve Yönetim Kurulu’nun 10 üyesi hakkında “Türk Mille-
tini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçlamasıyla dava 
açıldı. Suçun gerekçesi olarak 24 Nisan 2019’da baronun internet sitesinde yayınlanan, “1915…!” açıkla-
masıyla bir önceki baro yönetimi hakkında yine bir 24 Nisan açıklaması nedeniyle açılan davaya tepki ola-
rak 2 Aralık 2019’da yayınlanan “Korkmuyoruz ve Susmayacağız!” açıklaması gösterildi. Diyarbakır Cum-
huriyet Başsavcılığı, Baro Başkanı Cihan Aydın ve Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Dağ, Erhan Aytekin, 
Fırat Üger, Gazal Bayram Koluman, Mehmet Akbaş, Muhlis Oğurgül Ömer Şeran, Özgür Yılmaz Biçen, 
Serdar Çelebi ve Tevfik Karahan hakkında TCK 301 uyarınca soruşturma izni verilmesi için fezleke hazır-
layarak, Adalet Bakanlığı’na gönderdi. Ancak Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bu talebi ka-
bul etmeyerek Başkan Aydın ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında soruşturma izni vermedi. Avukatlık Ka-
nunu’na göre avukatlar hakkında açılan soruşturmalar suçun işlendiği yerde değil, en yakın ilin ağır ceza 
                                                
134 https://www.birgun.net/haber/ankara-da-gozaltina-alinan-saglik-emekcileri-serbest-birakildi-331401 
135 https://www.evrensel.net/haber/424297/4-gundur-kayip-olan-gokhan-gunesin-akibetini-soran-12-kisi-gozaltina-alindi 
136 https://www.birgun.net/haber/icisleri-bakani-soylu-kilicdaroglu-hakkinda-suc-duyurusunda-bulunacagiz-331887 
137 http://www.sanliurfa.gov.tr/yasaklama-karari-27012021 
138 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/bogazici-universitesi-onunde-kabe-fotografinin-yere-serilmesine-iliskin-sorusturma-baslatildi/2127648 
139 https://www.dw.com/tr/k%C3%A2be-temas%C4%B1-i%C3%A7eren-resim-nedeniyle-4-%C3%B6%C4%9Frenci-g%C3%B6zalt%C4%B1nda/a-56390414 



Özgürlük için Basın  İfade ve Basın Özgürlüğü Ocak 2020 Raporu  Gazeteciler Cemiyeti 

  23 
 

mahkemesinin kararıyla açılıyor. Baro yöneticileri ise açıklamalarında herhangi bir suç unsuru olmadığı 
gerekçesiyle savcılığa ifade vermedi. Bunun üzerine Batman 3. Ağır Ceza Mahkemesi, baro yöneticileri 
hakkında son soruşturma izni vererek dava açılması dosyayı görevli ve yetkili Diyarbakır Ağır Ceza Mah-
kemesi’ne gönderilmesine karar verdi. Bu arada Diyarbakır Barosu’nun önceki Başkanı Ahmet Özmen ise 
24 Nisan’a ilişkin 2017 ve 2018’deki açıklamaları ve insan hakları raporları nedeniyle yargılanıyor. Diyanet 
İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın LGBTİ+ bireyleri hedef gösteren hutbesine karşı 2020’nin Nisan ayında yapılan 
açıklama nedeniyle açılan soruşturma ise halen devam ediyor.140 

● Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın CHP Genel Başkan Yar-
dımcısı Gökçe Gökçen hakkında 21 Soruda FETÖ’nün Siyasi Ayağı kitapçığı nedeniyle “Cumhurbaş-
kanı’na suikast ve fiili saldırı” suçu kapsamında cezalandırılması talepli iddianameyi kabul etti. Gökçen’in 
“iftira” suçunu işlediği ve söylemlerin “Cumhurbaşkanı’na fiili saldırı” kapsamında olduğu öne sürüldü. 
Ayrıca Gökçen’e, kitapçık nedeniyle yedi ayrı suçlamayla üç ayrı dava açıldığı öğrenildi. Ancak soruşturma 
sırasında Gökçen’in ifadesine başvurulmadığı bildirildi. İddianamede, Gökçen’in, “kitapçık yoluyla işlenen 
suçlardan” yayımcı sıfatıyla sorumlu olduğu belirtildi. Kitapçıkta, “Cumhurbaşkanı’nın FETÖ/PDY silahlı 
terör örgütünün siyasi ayağı olduğu, devleti FETÖ’ye teslim edenin Cumhurbaşkanı olduğu, Erdoğan’ın 
orduya kumpas kurma talimatı veren asıl kişi olduğu ve devletin namusu ve mahremi olan Kozmik Oda’nın 
açılması talimatını bizzat verdiği” gibi ifadeler suçlamaya gerekçe gösterildi. Davaya ilişkin Gökçen ise, 
“Devleti yönetenler, gençlerin isyanına kulak vermek yerine biz gençlere ve kadınlara baskısını artırıyor. 
CHP’nin yöneticileri ve örgütlerimiz, halkın sorunlarına samimiyetle çözüm sunduğu, umutsuzluğa karşı 
bambaşka bir Türkiye’nin mümkün olduğunu gösterdiğimiz için baskı görüyoruz” dedi.141 

30 Ocak 2021 
● İstanbul Valiliği, beş Boğaziçi Üniversitesi öğrencinin gözaltına alındığını ve iki kişinin ise aran-

dığını bildirdi.142 Açıklamada, “Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüste 29 Ocak’ta rektörlük binası karşı-
sına ‘Kabe üzerine şahmeran temalı figür ve LGBTİ bayrak teması’ içeren resim asıldığı tespit edilmiştir. İl 
Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce ‘Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak’ fi-
ilini işleyen şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda; D.D., S.N.B., H.K., R.Ö. ve S.C.U. isimli şüp-
heliler gözaltına alınmış, diğer iki şüphelinin yakalanması çalışmaları devam etmektedir” denildi. Cumhu-
riyet Başsavcılığı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi Güzel Sanatlar Kulübü’nde yapılan aramada söz konusu 
resmin asıldığı taşınabilir sunta pano ve çeşitli eylemlerde kullanılan afiş ve pankartlar bulunduğu belirtilen 
açıklamada, “Bununla beraber Boğaziçi Üniversitesi LGBTi+ Kulübü’nde yapılan aramada; PKK terör ör-
gütü amblemli ve propaganda içerikli yasaklanmış bir kitap, LGBTİ bayrakları ile eylemlerde kullanılan 
çeşitli afiş ve pankartlar ele geçirilmiştir. Savcılık talimatıyla R.Ö. adlı şahıs serbest bırakılmış, diğer şüp-
helilerle ilgili işlemler devam etmektedir. İslam Dini’nin mukaddes mekanı ve Müslümanların Kıblesi 
Kabe-i Muazzamaya yönelik bu çirkin saldırıyı esefle kınıyoruz” denildi.143 

● Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi olmamasına karşın seçim süreci 
dışında rektör atadığı Prof. Dr. Melih Bulu, “Kabe üzerine şahmeran temalı figür içeren resim asılması” 
olayı gerekçesiyle sorumlular hakkında soruşturma açıldığını duyurdu. Bulu, “Bir grup kendini bilmez ta-
rafından İslamiyet’in kutsallarına saldırı hiçbir şekilde kabul edilebilir değildir. Bunun Boğaziçi değerle-
rinde de asla yeri yoktur. Bu şuursuz saldırıdan sorumlu olanlar hakkında kapsamlı soruşturma başlatılmış-
tır” dedi.144 

● HDP ve DBP’nin Batman’da Atatürk Parkı’nda yapmak istediği basın açıklamasında birisi çocuk 
22 kişi gözaltına alındı. HDP Batman İl Binası’nın ve Atatürk Parkı’nın etrafı bariyerlerle kapatılarak giriş 
çıkışlara da izin verilmedi.145 Sonrasında milletvekilleri dışında katılmalarına izin verilmeyenler adına kısa 
bir basın açıklaması yapıldı. Açıklamayı DTK Eş Başkanı ve Ağrı Milletvekili Bedran Öztürk yaptı.146 

                                                
140 https://www.mlsaturkey.com/tr/diyarbakir-barosu-yonetimine-bir-24-nisan-davasi-daha/ 
141 https://www.birgun.net/haber/chp-li-gokcen-cumhurbaskanina-suikast-ve-fiili-saldiri-sucundan-yargilanacak-332250 
142 https://twitter.com/TC_istanbul/status/1355435743838162945 
143 http://www.istanbul.gov.tr/bogazici-universitesi-guney-kampuste-yasanan-olaya-iliskin-basin-aciklamasi 
144 https://twitter.com/melihbulu/status/1355338972554264576 
145 https://ankahaber.net/haber/detay/batmanda_polis_hdp_ve_dbpnin_aciklamasina_izin_vermedi_28529 
146 https://t24.com.tr/video/hdp-nin-basin-aciklamasina-polis-mudahalesi-22-gozalti,35881 
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RTÜK ile İlgili Gelişmeler 
5 Ocak 2021 
● RTÜK, TELE1’de yayımlanan Musa Özuğurlu’nun sunduğu “Gün Başlıyor” ve Prof. Dr Emre 

Kongar ve Dr. Merdan Yanardağ’ın hazırlayıp sunduğu “18 Dakika” programlarına en üst sınırdan ceza 
kesti. 4 Kasım 2020’deki “18 Dakika” programında, “Şimdi Avrupa’da bir terör saldırı yaşanıyor. Kuzey 
Makedonyalı yani bugünkü Makedonya Cumhuriyeti’nden birisi olduğu anlaşılıyor. Büyük ihtimalle orada 
Osmanlı bakiyesi ya bir bölgede yaşayan bir Türk Müslüman, büyük ihtimalle. Çünkü tekbir getirerek bir 
sinagoga saldırı hazırlığı içerisinde olduğu anlaşılıyor” ve aynı programda “A.D.’nin damadı M.A.Y.’da 
Amerika’da cirit atıyor. Onunla görüşüyor. Birtakım görüşmeler, lobi faaliyetleri yapıyor. Bu lobi faaliyet-
lerini kimin adına yaptığını ben merak ediyorum. A.D. adına olmaz galiba. Ben Türkiye’deki AKP iktida-
rıyla ilişkili bir seyahat olduğunu düşünüyorum. (…) Bunlar bütün dünyada birbirlerine benziyorlar. Bir, 
ahlakları yok, milli iradeye saygıları yok. İki, hepsi zengin, vergi kaçırıyorlar” ifadeleri gerekçesiyle 
TELE1’e en üst sınırdan ceza verdi. Özuğurlu’nun “Erdoğan’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun başında 
olduğu teşkilatın memurları Türkiye’de Cemevlerine girip rahatlıkla işeyebiliyorlar” sözleri içinse “Top-
lumda hassasiyet oluşturabilecek bir olayla ilgili olarak polis teşkilatının zan altında bırakıldığı, dolayısıyla 
yayında yer verilen ifadelerin kişi ve kuruluşlara yönelik suçlayıcı ağır itham ve iftira niteliğinde ifadeler 
olduğu kanaatine varılmıştır” gerekçesiyle kanala en üst sınırdan ceza verildi.147 

6 Ocak 2021 
● RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Diyarbakır Barosu’nun eski Başkanı Tahir Elçi’nin cenazesini 

“Terörist cenazesi” olarak sunması nedeniyle A Haber hakkındaki şikayet dilekçesine ilişkin CHP İstanbul 
Milletvekili Mahmut Tanal’a “Şikayetiniz inceleniyor” cevabını verdi. A Haber sunucusu Erkan Tan, 3 
Aralık 2020’de “Sabah Ajansı” programında, 2015 yılında basın açıklaması yaparken kurşunların hedefi 
olan Elçi’nin cenaze törenine ait fotoğraf karesini “ikinci fotoğraf, yine bir PKK’lı teröristin cenazesinden. 
Burada da CHP’li vekiller… Mahmut Tanal var…” şeklinde sunmuştu. CHP’li Tanal, Tan hakkında Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuş ve A Haber’i de RTÜK’e şikayet etmişti.148 

11 Ocak 2021 
● Sözcü, Sivas merkezli Sivas Radyo Televizyonu’nun (SRT), satın almasıyla kuruluş çalışmaları 

yürütülen Sözcü TV için yaklaşık 11 ay önce yaptığı logo değişikliği talebine halen yanıt vermeyen RTÜK’ün 
Acun Ilıcalı’nın benzer talebini sekiz gün içinde sonuçlandırmasına tepki göstererek, “Sözcü TV, logo deği-
şikliği işlemi için 11 aydır bekliyor. Acun olunca sekiz günde” ifadelerini kullandı. Haberde, “Sözcü TV, 21 
Şubat 2020 günü Sivas merkezli uydudan ulusal yayıp yapan SRT kanalını, sahibi olan Mega Ajans Rek-
lamcılık Ticaret Şirketi’nden satın aldı. Kanalın ‘Sivas SRT’ olan logosunu ‘SZC’ olarak değiştirmek için 
27 Şubat 2020’de RTÜK’e başvurdu. Ancak RTÜK, bu talebi aylarca gündeme almadı. Sözcü söz konusu 
durumu haberleştirerek kamuoyuna duyurdu. RTÜK, bu haberden sonra toplandı. Logo değişikliği kararı 
beklenirken, Sözcü TV’ye ceza kesti. Gerekçe olarak ‘Sivas SRT’ logosunun, ‘SRT Sivas’ diye kullanıldığını 
gösterdi” şeklinde durumu açıkladı. Sözcü TV’nin bu gelişmeden sonra bir kez daha RTÜK’e başvurduğu 
belirtilerek, “Bütün evrakı ve ilgili formları istenilen şekilde yeniden düzenlenen başvuru dosyasının, ek-
siksiz olarak 11 Kasım günü RTÜK’e gönderildi. Dosyayı yine gündeme alınmayınca 1, 10 ve 16 Aralık 
tarihlerinde RTÜK’e, üç ayrı dilekçeyle başvurup logo değişikliği talebimizin onaylanması talep edildi. Bu 
dilekçelerde, ‘Talebimizle ilgili aksi bir durum varsa bunun nedeninin bildirilmesi’ de istendi. Ancak, bu 
konularda haftalar geçmesine rağmen bir geri dönüş olmadı” denildi.149 

13 Ocak 2021 
● RTÜK, CHP’li Fikri Sağlar’a, Halk TV’deki “Şirin Payzın ile Sözüm Var” programındaki, “Tür-

ban, irticai faaliyetlerin, şeriat isteyenlerin üniformasıdır. Ben yargılandığım zaman türbanlı bir hakimin 
karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği doğrultusunda 

                                                
147 https://tele1.com.tr/cezalarin-arkasi-kesilmiyor-iktidarin-medya-masasi-rtukten-tele1e-bir-ceza-daha-300848/ 
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kuşkum var” sözlerinin “toplumun adalet mekanizmasına güvenini zedeleyeceği” gerekçesiyle kanala para 
cezası verilmesine karar verdi. RTÜK, Sağlar’ın ifadelerini “Başörtülü kişilere ve başörtülü hakimlere karşı 
nefret duyguları oluşturma çabası” şeklinde değerlendirdi. RTÜK, TELE1 Ana Haber Bülteni sunucusu Ev-
ren Özalkuş’un, öğretim görevlisi Aylin Sözer’in yakılarak öldürülmesine ilişkin, “Az sonra Diyanet İşleri 
Başkanlığı’nın, bizim kadınlığımıza, yuvamıza, ailemize, çocuk sahibi olmamıza, iş yaşamımıza dair nasıl, 
neye karıştığı ile ilgili haberi de getireceğiz ekrana. Öyle olduğu müddetçe bu cinayetler de devam edecek 
gibi görünüyor” ifadeleri ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığının itham edildiğini belirterek oy çokluğuyla 
kanala idari para cezası uygulanmasına karar verdi.150 

15 Ocak 2021 
● RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Hukukçu Kadınlar Derneği’nin çevrimiçi programında sansürle 

ilgili yöneltilen bir soruya, “RTÜK maalesef sansür kuruluşu değil sansür getiremiyor. Sansür siz de çok iyi 
bilirsiniz, Anayasamız tarafından yasaklanmış. Biz sansür kurumu da olmak istemeyiz işin açığı. Bir prog-
ramı yayınladıktan sonra denetimlerde çıkacak aksaklıklar sebebiyle denetleyebiliyoruz. Ama bu demek 
değil ki elimizde başka bir argüman yok. İlla milli ve manevi değerlerimize sıkıntılı şekilde yayın yapacak 
sonrasında biz arkasında cezai müeyyide uygulayacağız diye bir şey söz konusu değil. Sadece elimizde 
sadece müeyyide yok ki. İzleyici temsilcilerimiz var. Onları uyarıyoruz. Yapılacak olan yayınların bizim 
kriterlerimize, milli ve manevi değerlerimize aykırı olmamasını savunuyoruz, gereğini yapıyoruz” dedi. Şa-
hin ‘milli ve manevi değerlerle ilgili dizilere daha yapıcı ve örnek teşkil edici senaryo için önemli adım 
attıklarını’ belirterek, Dolmabahçe Buluşmaları adını verdikleri toplantılarda yapımcılara beklentilerini an-
lattıklarını söyledi.151 

24 Ocak 2021 
● RTÜK, Halk TV’de bir konuğu sözleriyle ilgili verilen cezanın iptali istemiyle açtığı davaya sa-

vunma gönderdi.152 RTÜK’ün savunmasında, “Medya iktidarın yıkılmasına sebep olabilecek, daha açık ifa-
deyle istediğini başa getirebilecek, istediğini alaşağı edebilecek derecede önem arz ettiği bir durumda, her 
program konuğunun medya kanalı ile istediğini söyleme özgürlüğünden bahsetmek asla mümkün olmaya-
caktır” denildi.153 RTÜK, 7 Nisan 2020’de Halk TV’de yayınlanan “Şimdiki Zaman Siyaset” programında 
konuğun kullandığı ifadeler nedeniyle kanala para cezası vermişti.154 

26 Ocak 2021 
● RTÜK’te yapılan başkanlık ve başkan vekilliği seçiminde Ebubekir Şahin, RTÜK Başkanlığı’na 

yeniden seçildi. RTÜK Başkan Vekilliği’ne ise kurul üyesi Arif Fırtına getirildi.155 
27 Ocak 2021 
● Fox TV’de yayınlanan Yasak Elma dizisi, 95. bölümdeki yatak sahnesinin, aile yapısını bozduğu 

gerekçesiyle RTÜK’e şikayet edildi.156 
28 Ocak 2021 
● CHP kontenjanından RTÜK üyesi İlhan Taşcı, 2020 yılında verilen cezalara ilişkin “Öyle ki, bir 

yıl içerisinde ATV hakkında yapılan 102 bin şikayeti sadece göstermelik bir cezayla geçiştirirken, iktidarı 
sorgulayan, yeri geldiğinde iktidarı eleştiren kanalları ise para cezasıyla susturmayı hedefledi” dedi. Taşçı, 
“İktidar yanlısı kanallara 400 bin lira ceza keserken, eleştirenlere tam tamına 25 katı olan 10 trilyon cezayı 
reva gördü. Türkiye’nin son 20 yılında ilk kez ekran karartma cezasını hortlatan da Şahin oldu” diye ko-
nuştu. Kendileri gibi düşünmeyenlerle kavgalı olan kişi ve kurumların şimdi iç kavgaya tutuşmuş olduğunu 
savunan Taşçı, “83 milyonun vergisiyle finanse edilen, kağıt üstünde kamu yayıncısı olan TRT’nin 14 ka-
nalından hiçbirisi Ebubekir Şahin’in RTÜK Başkanlığı’na seçilmesini haber olarak vermedi. Tüm kayıtları 

                                                
150 https://www.evrensel.net/haber/423482/rtukten-halk-tv-ve-tele-1e-idari-para-cezasi 
151 https://tele1.com.tr/rtuk-baskani-sahin-maalesef-sansur-kurulusu-degil-sansur-getiremiyor-308101/ 
152 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/rtukten-halk-tvye-ceza-savunmasi-medya-iktidari-devirebilir-1808437 
153 https://www.gazeteduvar.com.tr/rtukun-ifade-ozgurlugu-kriteri-istedigini-soyleme-ozgurlugu-olmaz-haber-1511280 
154 https://www.birgun.net/haber/rtuk-ten-halk-tv-ye-ceza-savunmasi-medya-iktidari-devirebilir-331600 
155 https://www.milliyet.com.tr/siyaset/sahin-yeniden-rtuk-baskani-6415158 
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tek tek inceledim, bir saniye bile haberleştirilmemiş. RTÜK’ün en çok ceza verdiği haber kanalları, TELE1, 
Halk TV ile KRT bile bu seçimi haberleştirirken, TRT vermiyorsa, bu önemle izlenmesi ve irdelenmesi ge-
reken bir konudur” dedi. RTÜK Başkanlığı’nın seçim sonucuna ilişkin algı oluşturmaya çalıştığını vurgula-
yan Taşçı, “Sanırsınız Şahin oybirliğiyle seçilmiş. Seçimde sekiz üye oy kullanmış, Şahin altı üyenin oyuyla 
seçilmiş, iki oy boş çıkmıştır. Hadi bu dağılımı vermediniz, en azından oyçokluğuyla denir. Bu da denmiyor, 
çünkü oybirliğiyle seçilmiş gibi bir algı, hava yaratılmak isteniyor” tepkisini aktardı.157 

30 Ocak 2021 
● RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in “RTÜK Başkanı Ebubekir 

Şahin, hadsiz adam! Kanunu hazırladım, Meclise sevk edeceğim’ diyor. Bu Ebubekir’i geri çağırmak için 
getirin kanun teklifini iki elle kimi diyorsanız yerine hemen seçelim, alın bunu görevden. Çekin bu hadsizi 
oradan” sözlerine tepki gösterdi. Şahin, “Kanun yapma görevinin Yüce Meclisimizde, kanun teklifi verme 
yetkisinin de milletvekillerimizde olduğunu aziz milletimizin her ferdi bilir. TBMM tarafından seçilen Üst 
Kurul üyeleri olarak bizler de elbette bunun bilincindeyiz. Milletvekillerimiz kanun teklifi hazırlarken va-
tandaşlarımızın, sektörün ve kamu kuruluşlarının ihtiyaçlarını tespit edebilmek adına kurumlardan bilgi al-
maktadır. Bu bağlamda yapılan bir değerlendirmeyi başka yerlere çekmek insafsızlıktır, vicdansızlıktır, art 
niyetliliktir. Bu hadsiz zehirli dili aziz milletimizin takdirine bırakıyorum” açıklaması yaptı.158 

● Ankara Bölge İdare Mahkemesi, TELE1 programlarına konuk olarak katılan hukukçu Dr. Başar 
Yaltı’nın, RTÜK’ün 1 Temmuz 2020’de aldığı “yayın durdurma cezası” kararına karşı yaptığı “ifade özgür-
lüğü ihlali” itirazını haklı buldu ve Ankara 14. İdare Mahkemesi’nin ret kararını kaldırdı. Söz konusu ret 
kararında ise, “ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık A.Ş. hakkında program yayınının beş gün sü-
reyle durdurulmasına ilişkin RTÜK’ün 1 Temmuz 2020 tarihli toplantısındaki 10 sayılı kararının, anılan 
şirkete ilişkin olduğu davacının kişisel menfaatini etkileyecek hukuki bir etki ve sonuç taşımadığı ve dava-
cının, dava konusu işlemle güncel, kişisel ve meşru bir menfaatinin ihlal edilmediği sonucuna varılarak 
davanın ehliyet yönünden reddine karar verilmiştir” denildi. Ankara Bölge İdare Mahkemesi ise, itirazı ka-
bul ettiği kararında, “Davacı Yaltı’nın, yayını durdurulan televizyon kanalında zaman zaman konuşmacı 
olarak programa katıldığı, görüş ve düşüncelerini açıklamak suretiyle kendini ifade ettiği, bahse konu kana-
lın kapatılması işlemi nedeniyle Anayasa ile teminat altına alınmış olan düşünceyi açıklama ve yayma hür-
riyeti çerçevesinde kullandığı bir araçtan mahrum kalacağı, ifade hürriyetinin kısıtlanacağı, bu durumda 
davacının kişisel, meşru ve güncel bir menfaatini ihlal niteliğinde olduğu, dolayısıyla davacının işbu iptal 
davasını açabilmesi için ehliyeti bulunduğunun kabulü ve İdare Mahkemesince davanın esası yönünden 
inceleme yapılarak işlemin hukuka uygun olup olmadığı hususunda bir hüküm kurulması gerektiği sonucuna 
varılmıştır” denildi.159 

31 Ocak 2021 
● RTÜK, dizi, haber bültenleri ve spor programlarında ‘yayın ilkeleriyle bağdaşmayan’ durumlara 

karşı televizyon yayıncılarını uyarı açıklamasında, “bundan sonraki süreçte de benzeri ihlaller uzmanlarımız 
tarafından titizlikle takip edilecektir” ifadelerini kullandı. Açıklamada, “Alo 178 RTÜK İletişim Merkezi, 
internet, sosyal medya gibi çeşitli mecralardan Üst Kurula ulaşan bildirimler de açıkça gösteriyor ki ekran-
larımızda yer alan dramatik yapımlarda yani dizi filmlerde vatandaşlarımızı rahatsız eden pek çok sahne 
bulunmaktadır. Dizilerde milli ve manevi değerlerimizle genel ahlaka aykırı görüntülere ve konulara yer 
verilmesi, sanki hiçbir kanun, nizam, hukuk yokmuş gibi şiddetin her türlüsünün işlenmesi, tütün ve tütün 
mamulleri ile alkol kullanımını özendiren sahnelerin açıkça sergilenmesi kabul edilemez. Filmlerde çocuk 
ve gençlerin fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimine zarar verecek türden diyaloglarla görüntülerin ekrana 
getirilmesi, dilin kaba ve argo kullanımına yer verilmesi toplumsal sorunlara yol açabilecek yanlışlardır” 
denildi. Açıklamada, haber bülteni ve programlarıyla ilgili ise, “Bazı medya kuruluşlarının basın meslek 
ilkelerini hiçe sayarak ve maksatlı olarak gerçek dışı haber vermelerini, yayın konuklarının asılsız beyanla-
rına müsaade edilmesini, yalan haberle gerçek haberi ayıramayan sunucuları ve her konunun uzmanı 
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olduğunu iddia eden bazı sözde uzmanların halkı kışkırtmaya çalışan ayrıştırma çabalarını görmezden ge-
lemeyiz. Yine bazı spor yorum programlarında toplumuzun bir kesimini veya meslek gruplarını rencide 
eden söylemlere şahit oluyoruz” denildi.160 

İfade ve Basın Özgürlüğüne Yönelik Yurtiçi ve Yurtdışından Gelen Tepkiler 
1 Ocak 2021 
● Sanatçı Müjdat Gezen Sanatçı, Metin Akpınar ile 21 Aralık 2018’de Halk TV’de “Halk Arenası” 

programındaki açıklamalar gerekçesiyle “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla yargılanmasıyla ilgili 
“18 yıldır içinden geçmekte olduğumuz sistemin bir bedeli bu. Biz bu ülkede tabii ki çok sıkıntılar çektik. 
Cezaevlerinde yattık ama demokrasinin bu kadar çiğnendiği bir dönem olmadı hiç” dedi. Gezen, “Askeri 
darbeler dâhil olmak üzere. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin dinlenmemesi, Anayasa Mahkemesi’nin 
umursanmaması. Kendi koydukları kanunları dinlememeleri falan. Bu eni konu üzerinde durulması gereken 
bir şeydir. Sosyal medyada birçok kişi yaşananları utanç tablosu olarak paylaşıp size destek verdi. Utanması 
gerekenler utansın ama utanacaklarını sanmıyorum” diye konuştu.161 

2 Ocak 2020 
● Olay TV’nin 26 günlük yayın hayatında genel yayın yönetmenliğini üstlenen Süleyman Sarılar, 26 

gün boyunca yayında partilere ayırdıkları süreleri sırasıyla AKP’ye 766, CHP’ye 605, MHP’ye 194, İyi 
Parti’ye 72 ve HDP’ye 51 dakika olarak açıkladı.162 Sarılar, “Rakamlar ortada. Sahi neden kapattırdı-
nız?” diye sordu.163 

● ÇGD’nin Aralık 2020 Medya Raporu’yla ilgili açıklamasında, “Doğru söyleyenin dokuz köyden 
kovulduğu bir ülkede yaşamakla hepimiz bedel ödemekteyiz. Ancak bu bedeli daha fazla ödeyenler, halkın 
doğruları öğrenmesi için mücadele ettikleri için işsiz kalan meslektaşlarımızdır. Bu süreçte ilkeli duruşları 
ve mesleki değerleri savunmalarıyla Türkiye’de gazetecilik, basın özürlüğü adına umut olan Olay TV’deki 
basın emekçilerini dayanışma duygularımızla selamlıyor, onları ayakta alkışlıyoruz” denildi.164  

● Sözcü Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, “Sözcü Ayasofya’nın açılmasını felaket olarak gös-
terdi’ yalanını yaydılar. Oysa amacımız Ayasofya’nın ibadete açılmasını eleştirmek değil yıla damga vuran 
bir olay olduğunu hatırlatmaktı” açıklaması yaptı. Yılmaz, Erdoğan’ın “Sözcü okumuyorum. Kimse de buna 
para verip almasın” şeklindeki açıklamasına ise katıldığını, fikir özgürlüğü olduğunu söyledi. Yılmaz, “Edi-
toryal hata olarak yorumlanan bu sunumda, Ayasofya’nın açılışına “felaket” demek gibi bir kastımız yoktu” 
ifadesini de kullandı.165 

3 Ocak 2021 
● Gazeteci Nevşin Mengü, Sözcü’nün tirajında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tepki göstermesi üzerine 

yüzde 15 artış olduğunu söyledi. Mengü, “Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu 1 Ocak’ta söylemişti. 2 Ocak’ta 
Sözcü’nün tirajı 192 bin olmuş” dedi.166 

4 Ocak 2021 
● Dicle Fırat Gazeteciler Derneği’nin (DFG), gazetecilere yönelik hak ihlalleri raporuna göre, gö-

zaltına alınan 79 gazeteciden 24’ünün tutuklandığı ve gazetecilere yönelik dava, tehdit, saldırıların da de-
vam ettiği belirtildi. DFG Eş Başkanı Dicle Müftüoğlu, “2020’de Türkiye bir kez daha gazeteciler için ce-
zaevine dönüştürüldü. Tutuklu meslektaşlarımızın özgürlüklerine kavuşmasını beklerken cezaevine konulan 
gazetecilere yenileri eklendi” dedi. DFG Eş Başkanı Serdar Altan’ın 2020 yılına ilişkin verdiği bilgilere 
göre, 19 gazeteci saldırıya uğradı, 17 gazeteci kötü muamele, tehdit ve ajanlık dayatması gördü, 54 gazeteci 
hakkında soruşturma, 53 gazeteci hakkında dava açıldı, 12 ayrı olayda haber takibi engellenmesi yapıldı.167 
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● Basın meslek örgütleri, Ticaret Bakanlığı’nın Evrensel’e, 25. yaş kutlaması için çektiği reklam 
filmine idari para cezası vermesine tepki gösterdi. DİSK’e bağlı Basın-İş Genel Başkanı Faruk Eren, “Geç-
tiğimiz yıl gökkuşağı renklerinden oluşan ürünlerin +18 ibaresi konularak satışa konulmasına karar veren 
Kurul, Evrensel’e de renkler üzerinden ceza vermiş” dedi. TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, özerk ol-
ması gereken RTÜK ve BİK’in iktidarın sopası haline getirildiğini vurgulayarak, “Zaten bir yılı aşkın za-
mandır hukuksuz bir şekilde resmi ilan hakkından mahrum bırakılan Evrensel’e bir reklam nedeniyle Ticaret 
Bakanlığının verdiği ceza da haberi susturmaya yönelik cezadır. Ticaret Bakanlığının verdiği bu ceza geri 
çekilmelidir” diye konuştu. Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), “Bu ceza, Türkiye’de özgür medyanın her 
koldan hedef alındığının göstergesi, derhal geri çekilmeli” eleştirisinde bulundu.168 

● Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu, Erdoğan’ın “Ben Sözcü okumuyorum, kimse de lü-
zumsuz yere buna para verip almasın” açıklamasına ilişkin “İsteyen istediği gazeteyi okur veya okumaz, 
keyfimizin kahyası mısınız?” dedi.169 Serdaroğlu, “Hay hay, ne demek! Dükkan sizin, ülke de sizin emri-
nizde! Siz emredeceksiniz, bizler, yani köleleriniz anında yapacağız! Oku, oku! Okuma, okuma! Kalk, kalk! 
Otur, oturt! Emrinizi yere düşürür müyüz? Anayasa’nın 104. maddesi ‘Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Bu 
sıfatla Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk milletinin birliğini temsil eder’ der. Anayasa’ya uymakta bir an bile 
tereddüt etmeyen Devletimin Başı, böylelikle biz kullarına nasıl birlik içinde olacağımızı da göstermiş oldu” 
dedi. Serdaroğlu, “Kim Sözcü okuyorsa, o birliğimizin düşmanıdır. Akit, Yeni Şafak, Sabah, Milliyet, Hür-
riyet, Türkiye gibi özgür ve helal basını okuyanlar ise birliğimizin teminatıdır! İsteyen istediği gazeteyi okur 
veya okumaz. Keyfimizin kahyası mısınız? Sizlerin demokrasi anlayışı bu mu? Seçimle göreve gelen biri 
bunu nasıl söyler? Böyle davranışlar demokratik rejimde olmaz. Orada bağımsız ve özgür medya vardır. 
Örneğin Avrupa’da basın kuruluşları oranın sarayına değil, halkına karşı sorumludur… İlk genel seçimde, 
zaman hükmünü mutlaka icra edecektir” dedi.170 

5 Ocak 2021 
● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sözcü’yü işaret ederek, 

“Kimse lüzumsuz yere buna para verip almasın” sözlerine karşılık “Bunu Erdoğan'ın çaresizliği olarak de-
ğerlendiriyorum. 'Gazete almayın, okumayın' ne demek. Ya da 'benim söylediğim gazeteleri okuyun, diğer-
lerini okumayın' demek ne demek? Düşünceye karşı olmak demek. Farklı düşüncelere tahammül edememek 
demek. Gazeteler özgürce yayın yaparlar, hükümetin yanında olan gazeteler de var. ‘Niye bu gazeteler ka-
patılmıyor’ diye aklımızdan hiç geçmedi. Herkes istediği gibi yazar, çizer” dedi.171 

● CPJ, gözaltına alınan MA muhabiri Mehmet Aslan’ın derhal serbest bırakılması çağrısında bu-
lundu. New York merkezli CPJ’in Avrupa ve Orta Asya Program Koordinatörü Gulnoza Said, “Türkiyeli 
yetkililer gazeteci Mehmet Aslan’ı derhal serbest bırakmalı ve basın mensuplarını muğlak ve belirsiz soruş-
turmalar için tutuklamaya bir son vermeliler. MA’da çalışan gazetecilerin yetkililerden devamlı rahatsızlık 
ve misilleme beklemeden işlerini yapmalarına izin verilmelidir” dedi. CPJ, Antalya Cumhuriyet Başsavcı-
lığı’na e-postayla sorular gönderildiğini ancak bir yanıt alınamadığını bildirdi.172 

10 Ocak 2021 
● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle “Bir dikta 

yönetiminde direnen medyamız var. 12 Eylül askeri darbesinde bile bu kadarını görmemiştik” dedi. “Medya 
özgürlüğü için 10 asgari koşul” başlığıyla hedeflerini anlatan Kılıçdaroğlu, “Herhangi bir medya sahibi, 
medya faaliyeti dışında başka bir ticari faaliyette bulunmamalı, aktif siyasetle uğraşmamalı, temel işi sadece 
medya olmalı. Çünkü böyle bir yapılanma medya sahibini siyasal baskılar karşısında daha güçlü kılar. Ga-
zetelerin dağıtımı, bütün medya sahiplerinin ortak olduğu bir şirket tarafından yapılmalı. Çünkü bir gazete-
nin patronajına gazetelerin dağıtımı teslim edildiğinde, dağıtım konusu rakip gazeteler için tehdit olarak 
kullanılabilir” konuştu. Medyada sendikal örgütlenme ihtiyacına dikkat çeken Kılıçdaroğlu, gazeteciler ve 
medya sektörü açısından ihtiyaç gördükleri noktaları şöyle sıralamaya devam etti: “Zorunlu olmalı. Her 

                                                
168 https://www.evrensel.net/haber/422705/evrensele-tele1de-yayimlanan-reklam-nedeniyle-21-bin-lira-para-cezasi-verildi 
169 https://t24.com.tr/haber/dogru-parti-genel-baskani-isteyen-istedigi-gazeteyi-okur-veya-okumaz-keyfimizin-kahyasi-misiniz,924479 
170 https://www.sozcu.com.tr/2021/yazarlar/rahmi-turan/kimi-okuyacagina-okur-karar-verir-6195768/ 
171 https://www.aa.com.tr/tr/politika/chp-genel-baskani-kilicdaroglu-darbelere-karsi-cikmak-hepimizin-ortak-gorevidir-/2099051 
172 https://cpj.org/tr/2021/01/turkiye-polisi-mezopotamya-ajansi-muhabiri-mehmet-aslani-gozaltina-aldi/ 
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gazeteci mutlaka bir sendikanın üyesi olmalı. Çünkü gazeteci patronuna karşı da özgür olmalı. Sendikadan 
güç alarak, haberinin arkasında durabilmeli. RTÜK’ün yeniden yapılandırılması gerekiyor. RTÜK’ün üye 
yapısı meslek örgütleriyle, üniversitelerin temsilini sağlayacak doğrultuda değiştirilmeli. Siyasi partilere 
tanınan kontenjan düşürülmeli. RTÜK cezalandırmayı değil, evrensel yayıncılık ilkeleri çerçevesinde hare-
ket etmeyi amaçlayan yönlendirici bir kurul olmalı. Olası yargılamaların tutuksuz olması kuralı esas olmalı. 
Basın İlan Kurumu internet medyasını da kapsayacak şekilde yeniden yapılandırılmalı. Meslek örgütlerinin 
temsil sayısı arttırılmalı. Gazete tirajları ve internet sitelerinin izlenme trafiği bağımsız denetim kuruluşu 
tarafından denetlenmeli. Basın İlan Kurumu'nun ilan kesme yetkisine son verilmeli. Kamu ilanlarının fiyat 
tarifesi, objektif kıstaslara bağlanarak siyasal iktidarın keyfi tutumuna bağlanarak bırakılmamalı. Basın İlan 
Kurumu yerel medyanın desteklenmesi konusunda pozitif ayrımcılık yapmalı. Televizyonlarda gösterilen 
ve zorunlu ilan olarak sunumu yapılan tanıtım filmlerinin ücretsiz yayınlanmasından vazgeçilmeli. Basın 
kartı meslek örgütlerinin ortak katılımıyla oluşturulacak bir kurul tarafından verilmeli. Devlet bu alandan 
tümüyle çekilmeli. Kimin gazeteci olup olmadığına devlet değil, gazeteciler karar vermeli. Basın ve ifade 
özgürlüğüne sınırlama getiren, evrensel kriterler hariç sansür yasaklanmalı. Sosyal medyada, alternatif med-
yada yayınlanan haberlerin doğruluğuyla ilgili bağımsız denetim kurulu oluşturulmalı.”173 

● T24 yazarı Mehmet Tezkan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’nun 10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü’nde yayınladığı mesajda, “Ülkemizde basın özgürlüğü ve ifade hürriyeti alanı da 20 yıl öncesiyle 
kıyaslanamayacak ölçüde genişletilmiş ve güvence altına alınmıştır” ifadesine tepki gösterdi. Tezkan, “İk-
tidar buna karar veremez, buna karar verecek çalışanlardır. Alalım 20 yıl önceyi, herhangi bir gazeteyle 
bugünün herhangi bir gazetesini karşılaştıralım. Hangisinde fikir özgürlükleri daha geniş... 10 yıl önceye, 
40 yıl önceye gidelim... 70’li yıllara gidersek Fahrettin Bey biraz kızarır. O zaman hiciv vardı. Siyasi mizah 
vardı. Bırakın siyasiyi, mizah bırakmadılar ülkede. Bir heyet kuralım, 20, 30 yıl önceki gazeteleri çıkaralım. 
Bakalım hangi dönem daha özgürmüşüz” diye konuştu.174 

● TGS, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nün 60. Yılı açıklamasında, “Gazeteciler, işsizlik, gü-
vencesizlik, örgütsüz ve sağlıksız koşullarda çalışmaya zorlanmaktadır. Ayrıca kanunun tanıdığı haklar bu-
danmakta, kalemleri üzerindeki baskılar artmaktadır. Türkiye Gazeteciler Sendikası olarak 10 Ocak’ın ye-
niden bir bayram havasında kutlanabilmesi için tüm gazetecileri dayanışmaya, birlikte mücadeleye ve basın 
sektöründeki orman kanunlarına son vermeye çağırıyoruz” denildi.175 

● BİA Medya Gözlem Ekim Kasım Aralık 2020 Raporu’na göre, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçil-
diği Ağustos 2014’ten 1 Ocak 2021’e kadar en az 63 gazeteci, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla 
hapis, ertelemeli hapis ve para cezasına mahkum edildi. Ekim-Kasım-Aralık 2020 döneminde 16 gazeteci 
Cumhurbaşkanı’na ilişkin görüş ve eleştirileri nedeniyle bu madde uyarınca toplam 67 yıl sekiz ay 34 gün 
hapis cezasıyla karşı karşıyaydı. Aynı dönemde internet ortamında yolsuzluk, kayırmacılık, usulsüzlük, 
uyuşturucu ticareti, cinsel istismar, kadrolaşma gibi konularda çıkan en az 485 haber bağlantısına erişim 
engeli getirildi. Son üç ayda en az 33 gazeteci “hakaret” suçlamasıyla açılan ceza davaları kapsamında top-
lam 75 yıl altı ay hapis cezasıyla yargılandı. RTÜK, haber ve program yayınlarından dolayı TV kuruluşlarına 
110 kez idari para cezası, toplam 16 kez yayın durdurma cezası ve bir uyarı cezası verdi. En az 187 medya 
çalışanı, kuruluşlarına yönelik iktidar baskısı veya haberciliğe veya düşünceye yönelik müdahaleler sonucu 
işsiz kaldı.176 

● CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ne ilişkin rapo-
runda, Küresel Gazeteciler Konseyi’nin açıklamasına göre; 2020’de salgına yakalanan 300’den fazla gaze-
teciden 20’sinin yaşamını yitirdiğini, salgın nedeniyle ulusal ve yerel gazetelerin tirajlarında yüzde 30-
40’lara varan düşüşlerin olduğunu, BİK’in Cumhuriyet’e 2020’de, 55 gün ilan kesme cezası uyguladığını 
BirGün’e ise 84 gün ilan kesme cezası uyguladığına işaret etti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından 
yapılan açıklamada, gazetecilerin yüzde 30’unun işsiz olduğuna dikkat çekildi. BirGün yazarı Timur Soy-
kan, “Olay TV, yandaş, halktan gerçekleri gizleme misyonu edinmiş medyanın yüzde 95’ine katılmak yerine 
kapanmayı tercih etti” dedi. Gazetecilerin özlük hakları konusunda da çok ciddi sıkıntılarının olduğuna 
                                                
173 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/son-dakika-kilicdaroglu-en-guclu-denetleme-organi-medyadir-6205351/ 
174 https://t24.com.tr/video/mehmet-tezkan-dan-fahrettin-altun-a-teklif-heyet-kuralim-40-yil-onceki-medya-ile-bugunku-medyayi-karsilastiralim,35337 
175 https://tgs.org.tr/issizlik-sarmalinda-10-ocak/ 
176 https://m.bianet.org/1/19/237217-avrupa-ya-reform-diyorlar-medyayi-boguyorlar 
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işaret eden gazeteci Bülent Mumay ise “Basın özgürlüğünde iklim öyle bir hale geldi ki, sıradan bir trafik 
kazası haberinde yolun durumundan söz etmek bile Ulaştırma Bakanlığı’nın tepkisini çekmeye başladı” 
dedi. Verilmeyen basın kartları ile BİK’in haksız ilan kesme cezalarına değinen BirGün Ankara Temsilcisi 
Nurcan Gökdemir, “Basın kartı bir tür meslekten ihraç olarak kullanılmaya başlandı. Bir yandan da ekono-
mik cezalandırma yöntemi uygulanıyor” diye konuştu. Evrensel Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, “BİK 
ilan durdurma cezası uyguluyor, ilan alamıyoruz. 45 gün gibi cezalar uygulanıyor. Biat standardı BİK’in 
işleyiş prosedürünü de belirliyor” dedi.177 

15 Ocak 2021 
● İHD İstanbul Şubesi’nde basın toplantısı düzenleyen gazeteciler, gözaltı, tutuklama, baskı ve san-

süre son verilmesi çağrısında bulundu. Gazeteci Emre Orman, İstanbul, İzmir ve Diyarbakır’da Ezilenlerin 
Sosyalist Partisi’ne (ESP) yönelik operasyonda ETHA Muhabiri Pınar Gayıp’ın evinin basılarak gözaltına 
alındığını, ETHA Muhabiri İsminaz Temel hakkında da yakalama kararı çıkarıldığını anımsatarak, son ola-
rak ETHA’nın bürosunda hard disklerine, kameralarına, çok sayıda dijital materyaline ve 6.600 lira paraya 
el konulduğunu anlattı. ETHA editörü Nadiye Gürbüz ile MA muhabiri Naci Kaya neler yaşadıklarını ak-
tardı.178 

● Gazeteduvar’ın “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasını irdelediği dosyasında, Reuters Gazete-
cilik Çalışmaları Enstitüsü’nün Dijital Haber Raporu’nun Türkiye’deki katılımcıların yüzde 65’i, “sosyal 
medyada siyasi görüşlerini paylaşması halinde otorite ile başının belaya gireceğini” düşündüğü179 işaret 
edildi. Türkiye’nin, bu oran ile raporda incelenen 37 ülke arasında birinci sırada bulunduğu belirtildi. Avu-
kat Ozan Can Özbalçık ise, 14 yaşında bir müvekkilinin sosyal medya paylaşımı nedeniyle ceza aldığını 
belirterek “Biz savunmalarımızda, ABD başkanına sosyal medyada doğrudan küfredilebildiğini ve basit 
hakaret suçunun birçok ülkede suç oluşturmadığı bir ortamda, milenyumda doğmuş 14 yaşındaki bir çocu-
ğun, bu suç bakımından işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama veya davranışlarını yönlendirme 
yeteneğinden bahsedilemeyeceğini ve paylaşımın doğrudan Cumhurbaşkanı’na yönelmediğini açıkladık. 
Ama mahkeme tarafından beş ay 25 gün hapis cezası verildi. Sonra ceza 3 bin 500 lira adli para cezasına 
çevrildi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildi” açıklaması yaptı. Gazeteci Engin Kork-
maz, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla dava açıldığından beri kendisine sansür uygulamak zo-
runda kaldığını belirterek “Sosyal medyada ne paylaşırsam paylaşayım, önce avukatıma atıyorum. Avuka-
tım gözden geçiriyor, ondan sonra paylaşıyorum. Bir gazetecinin ifade özgürlüğünün ne durumda olduğunu 
siz düşünün. Özgür irademle bir şey paylaşamıyorum. Benzer davalarda bir buçuk yıl hapis cezası verip 
hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş. Bana da bu karar verilirse bir nevi beş sene boyunca 
sansüre uğramış olacağım. Ne paylaşım yapabileceğim ne iktidarı eleştirebileceğim” dedi.180 

16 Ocak 2021 
● CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, 2021’in ilk 15 gününde beş gazetecinin fiili saldırıya 

uğradığını belirterek, “2019 yılında 34, 2020 yılında 17 gazeteci saldırıya uğradı. Cezasızlık politikası de-
vam ederse saldırılar artarak sürecektir” dedi.181 

17 Ocak 2021 
● Van’da iki köylüye işkence uygulandığı ve helikopterden atıldıkları iddiasını haberleştiren MA 

muhabirleri Adnan Bilen ve Cemil Uğur ile JinNews muhabiri Şehriban Abi ve gazeteci Nazan Sala hak-
kında 100 gündür iddianame hazırlanmadı. MA editörü Gökhan Altay, “Tutuklanmaya gerekçe yapılan 
madde ve dosyaya sunulan ‘delillere’ baktığımızda bu iddianamenin uzun bir süre önce hazırlanmış olması 
gerekirdi. Ancak ne yazık ki iddianamenin hazırlanması yerine ‘daha uzun ne kadar tutabiliriz’ tavrının 
hakim olduğunu görüyoruz. Dosya kapsamında, yerleri ve yurtları belli olan iki ismin de aylar sonra gözal-
tına alınarak, savunmalarının alınması bunu açıkça gösteriyor” dedi.182 

                                                
177 https://www.birgun.net/haber/gazetecilik-yapana-en-agir-cezalar-kesildi-329801 
178 https://www.evrensel.net/haber/423649/gazetecilerden-gozalti-ve-tutuklamalara-tepki 
179 http://media.digitalnewsreport.org/wp-content/uploads/2018/06/digital-news-report-2018.pdf 
180 https://www.gazeteduvar.com.tr/cumhurbaskanina-hakaret-mahkumlari-cocuk-gazeteci-avukat-haber-1510280 
181 https://t24.com.tr/haber/utku-cakirozer-2021-yilinin-ilk-15-gununde-5-gazeteci-saldiriya-ugradi-cezasizlik-politikalari-son-bulmali,926949 
182 https://yeni1mecra.com/4-gazeteci-100-gundur-tutuklu/ 
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18 Ocak 2021 
● BİK’in BirGün’e ilan kısıtlamasına tepki amacıyla 27. Dönem CHP Ankara Milletvekilleri adına 

“Dayanışma” ilanı verildi. İlanda, “BİK, keyfi resmi ilan kısıtlamasıyla sadece gerçekleri yazan gazeteleri 
cezalandırmakla kalmıyor, toplumun da haber alma hakkını elinden alıyor. BİK’i, yandaş olmayan basını 
cendereye almaya dönük hukuksuz uygulamalarını sonlandırmaya çağırıyoruz. Uygar bir toplumun vazge-
çilmesi olan basın özgürlüğüne ve yurttaşların haber alma hakkına sahip çıkmak için halkın gazetesi, Bir-
Gün’ü destekliyoruz” denildi.183  

19 Ocak 2021 
● TGS, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya Covid-19 salgını nedeniyle yazdığı mektupta, 10 ay içinde 

20 gazetecinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, aşılamada gazetecilere de öncelik verilmesini istedi.184 
TGS’nin mektubunda, “Sağlık çalışanlarından sonra tıpkı emniyet güçleri ve taşımacılık işçileri gibi gaze-
teciler de sahada, toplumla temas halinde çalışarak halkın sağlıklı bilgilenmesine hizmet etmek zorundadır-
lar. Bir kamu faaliyeti yürüttüğümüz göz önünde bulundurularak gazetecilerin de riskli meslek grubu sayıl-
masını ve öncelikli aşılama programına dahil edilmesine saygılarımızla istirham ederiz” denildi.185 

● TGC, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Karar yazarları Taha Akyol, Yıldıray Oğur, Elif 
Çakır ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na ilişkin açıklamasıyla bu isimleri hedef gös-
termesine tepki gösterdi.186 TGC’nin açıklamasında, “Demokratik bir ülkede kabul edilemez olan bu söy-
lemlerin gazeteciler arasında yeni can kayıplarına yol açacağından endişe etmekteyiz. Siyasetçilerin gaze-
tecileri hedef gösterebildiği, hakaret ve tehdit etme özgürlüğünü rahatlıkla kullanabildikleri bu ortamda ga-
zetecilere saldıranlar cezasızlıkla hemen bırakılmaktadır. Türkiye’de haberin serbest dolaşımının yeniden 
sağlanması ve siyasetçilerin üsluplarına dikkat ederek toplumu birbirine düşürmekten vazgeçmeleri gere-
ğine inanıyoruz” denildi.187 

20 Ocak 2021 
● Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) İranlı gazeteci Mohammed Mosaed’in iade edilme-

mesi için Türkiye’ye çağrıda bulundu.188 IFJ’nin açıklamasında, “Meslektaşımızı Mosaed sadece işini yaptı. 
Ona karşı yapılan suçlamaları son derece yetersiz buluyoruz. Türkiye Mosaed’i iade etmeyi reddetmeli ve 
güvenliğini sağlamalıdır. Ayrıca İran otoritelerine de hem Mosaed’e karşı suçlamaların düşürülmesi hem 
de gazetecilere karşı yapılan işkencelerin durdurulması çağrısı yapıyoruz” denildi.189 Mosaed, 17 Ocak’ta 
Van’da tutuklanmıştı.190 

22 Ocak 2021 
● The Coalition For Women İn Journalism (CFWIJ), Jiyan Haber Sorumlu Yazı İşleri Mü-

dürü Sonya Bayık’a sadece gazetecilik yaptığı için açılan bu davayı kınadıklarını ve beraatını talep ettik-
lerini belirten bir açıklama yayımladı. Açıklamada, “Yetkililere gazeteciliğin suç olmadığını yeniden hatır-
latıyoruz. Sadece 2021’in başından beri Gazetecilikte Kadın Koalisyonu olarak kadın gazetecilere yargı 
yoluyla uygulanan dokuz ayrı vaka kaydettik. Türkiye’de gazetecilere yönelik uygulanan baskının giderek 
arttığını gözlemlemekteyiz. Koalisyon olarak basın özgürlüğüne yapılan bu darbelerden büyük endişe duy-
maktayız” denildi.191 

● CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği’nin “Cum-
hurbaşkanı’nın avukatlarınca yargıya müdahale edildiğine ilişkin haberlere yönelik erişim engeli kararla-
rıyla ilgili haberlere de erişim engeli getirmesi” üzerine “Susmayacağım” tepkisini gösterdi. Başarır, “Ne 
yazık ki Cumhurbaşkanı avukatları mevcut sıfatlarını kullanarak yargı üzerinde etkili olduklarını bir kez 
daha göstermiştir. Verilen bu karar, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti ile basın özgülüğü kapsamında 

                                                
183 https://twitter.com/ahhakverdi/status/1351072849092599808 
184 https://www.evrensel.net/haber/423916/tgs-gazetecilere-de-kovid-19-asisinda-oncelik-verilmesini-talep-etti 
185 https://tgs.org.tr/tgs-bakan-koronavirus-covid-asida-oncelik-mektubu/ 
186 https://t24.com.tr/haber/tgc-den-bahceli-ye-tepki-gazetecileri-hedef-gostermekten-vazgecin,927513 
187 http://tgc.org.tr/18-slider/2788 
188 https://www.basinevi.com/index.php?view=article&id=16:ifj-den-turkiye-ye-i-ranli-gazeteciyi-iade-etmeyin&catid=2:uncategorised 
189 https://halktv.com.tr/turkiyeye-kacan-iranli-gazetecinin-iade-sureci-basladi-ifjden-cagri-445038h 
190 https://www.indyturk.com/node/302301/haber/vanda-g%C3%B6zalt%C4%B1na-al%C4%B1nan-i%CC%87ranl%C4%B1-%C3%B6d%C3%BCll%C3%BC-
gazeteci-muhammed-mosaed-%C3%BClkesine-s%C4%B1n%C4%B1r-d%C4%B1%C5%9F%C4%B1#.YAb8Xjkh-Fo.twitter 
191 https://womeninjournalism.org/cfwij-press-statements/turkey-cfwij-demands-journalist-sonya-bayks-acquittal-immediately 
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değerlendirilmesi gerekirken, iktidarın yaygın bir politika aracı olan sansür ile halkın haber alma özgürlüğü 
engellenmiştir” diye konuştu. Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel’in 500’er bin liralık iki ayrı dava ve avu-
kat Mustafa Doğan İnal’ın 100’er bin liralık iki ayrı dava açtığını belirten Başarır, “Tarafıma açılan toplam 
1 milyon 200 bin liralık davalardan da anlaşılacağı üzere cumhurbaşkanı avukatları, AKP Genel Başkanı 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı aratmamaktadırlar. Ne ilginçtir ki iki tane farklı yer ve zamanda açılan da-
valar, İstanbul Adliyesi’ndeki 27 tane asliye hukuk mahkemesinden aynısına düşüyor” dedi.192 

24 Ocak 2021 
● Gazeteci Uğur Mumcu’nun öldürülmesinin 28’inci yıl dönümünde sivil toplum kuruluşları açık-

lamalarda bulundu. ÇGD’nin açıklamasında, “Uğur Mumcu da Uğur Mumcu gazeteciliği de ölümsüzdür! 
Mesleğimize yapılan saldırıları, Mumcu gibi inadına gazetecilik yaparak aşacağız. Üyemiz Mumcu’yu öz-
lem ve saygı ile anıyoruz. Temsil ettiği meslek değerlerini her ne olursa olsun savunmaya devam edeceği-
mizi bir kez daha hatırlatıyoruz” denildi.193 İHD’den yapılan açıklamada, “Bugün, Uğur Mumcu’nun gerçek 
katilleri cezasız bırakılırken basın özgürlüğüne ve gazetecilere yönelik baskılarının artarak devam ediyor 
olması siyasi iktidarın utancıdır. Ülkeyi yönetenleri, bu baskılara derhal son vermeye çağırıyoruz. Katilleri 
koruyan ve adaletin önünü tıkayan cezasızlık zırhı kaldırılsın” denildi.194 

● CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, TRT’ye yaptığı bilgi edinme başvurusunda, erkek per-
sonel sayısının 4.464 ve kadın personel sayısının ise 2.163 olduğunu açıkladı.195 Tanal, “TRT’de kadro kar-
şılığı sözleşmeli personel 4.981 kişi, özel hukuk hükümlerine tabi personel sayısı ise bin 646 olmak üzere 
toplam 6.627 kişi görev yapmaktadır” açıklamasında bulundu.196 

26 Ocak 2021 
● Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nde (AKPM), Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala ile il-

gili AİHM kararlarını Türkiye’nin uygulamamasıyla ilgili yapılan görüşmelerde, Almanya Dışişleri Bakanı 
Heiko Maas, Avrupa Konseyi’ne üye ülkelerin AİHM kararlarına uymak zorunda olduğunu bir kez daha 
vurguladı. Mass, “Ulusal kuralların bu kararların eksik uygulanması hatta hiç uygulanmaması, dolayısıyla 
uluslararası hukukun ihlali için gerekçe oluşturamayacağını” söyledi.197 

29 Ocak 2021 
● Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Türkiye’de medyanın yüzde 90’ının hükümete yakın iş in-

sanlarının kontrolünde olduğunu ifade etti. Açıklamada, 2020 yılında 1358 haber ya da ilgili linkin “mah-
keme kararı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan, damadı Berat Albayrak ya da hükümete yakın 
iş insanları, siyasetçiler tarafından silindiği” belirtildi. Son dört buçuk yılda Türkiye’de 3.436 gazetecinin 
işinden olduğu ve bu kapsamda 2020’de 215 gazetecinin işsiz kaldığı kaydedildi. BİK’in muhalif gazetelere 
2020’de 276 gün boyunca ilan verilmediği ve böylece bu gazetelerin önemli bir gelir kaynağından oldukları 
belirtildi. Açıklamada, “2020’de 48 gazeteci en az bir gününü gözaltında geçirdi. Gazetecilerin Suriyeli 
sığınmacılar, hükümetin Covid-19 salgınına karşı aldığı tedbirler ya da Kürt sorunuyla ilgili haber yaptıkları 
için gözaltına alındıkları belirtildi. AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın 2016 yılında Cumhurbaşkanlığı göre-
vine gelmesinden bu yana Türkiye’de 63 gazeteci ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçlamasıyla yargılandı” 
bilgileri aktarıldı. Türkiye’de 2016’dan buna yana en az 139 gazetecinin saldırıya uğradığı bu sayının sadece 
geçen yıl 18 olarak kayıtlara geçtiği ifade edildi. Türkiye’nin RFS basın özgürlüğü listesinde 180 ülke ara-
sında 154. sırada olduğu anımsatıldı.198 

● Gazeteci Melis Alphan, Diyarbakır’da 2015’te Nevruz’da çekilmiş bir fotoğrafı paylaştığı için altı 
yıl sonra yargılandığı davaya ilişkin RSF’ye açıklamada bulundu. Alphan, “Bir fotoğraf karesi nedeniyle 
terör propagandası yaptığım iddiasıyla hakkımda dava açıldı. Bir başka deyişle çözüm sürecinde yetkili 
makamların izniyle düzenlenen ulusal kanallardan canlı yayınlanan, ertesi gün gazetelerin manşetlerinde 

                                                
192 https://t24.com.tr/haber/chp-li-basarir-ne-kadar-erisim-engeli-getirirseniz-getirin-susmayacagim,928262 
193 http://cgd.org.tr/index.php?Did=3892&Page=1 
194 https://www.evrensel.net/haber/424322/ihd-ve-cgd-ugur-mumcuyu-andi-katledilen-gazeteciler-icin-adalet-istedi 
195 https://www.ulkedehaber.com/chpli-tanal-trtde-erkek-egemenligini-desifre-etti/ 
196 https://www.gercekmuhabir.com/siyaset/trtde-erkek-egemenligi-h109414.html 
197 https://www.dw.com/tr/almanya-d%C4%B1%C5%9Fi%C5%9Fleri-bakan%C4%B1ndan-aihm-uyar%C4%B1s%C4%B1/a-56354152 
198 https://www.dw.com/tr/rsf-t%C3%BCrkiyede-bas%C4%B1n%C4%B1n-y%C3%BCzde-90%C4%B1-h%C3%BCk%C3%BCmete-yak%C4%B1n-%C3%A7ev-
relerin-kontrol%C3%BCnde/a-56382598 
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yer bulan görüntülerden birini altı yıl önce ben de paylaştığım için devletin terörle mücadelesi kapsamında 
yargılanacağım. En üstten verilmesi halinde yedi buçuk yıllık bir hapis cezasından söz ediyoruz. Benim 
başıma gelen çok sayıda meslektaşımın başına geliyor, asla tek değilim. Pek çok meslektaşım benzer temel-
siz suçlamalarla gözaltına alınıyor. Bomboş iddianamelerle cezaevlerinde tutulmaya devam ediyor. 80’e 
yakın gazetecinin cezaevinde olduğu Türkiye, dünyanın en büyük gazetecilik hapishanelerinden biri olarak 
anılıyor” tepkisini gösterdi.199 

30 Ocak 2021 
● Boğaziçi Üniversitesi öğrenci dayanışması, Kabe’ye ilişkin bir resim gerekçesiyle gözaltına alınan 

öğrencilerle ilgili açıklamada, “Sergiyle ilgili inanç üzerinden dile getirilen hassasiyetlerin farkındayız. Her 
sanat eseri eleştiriye açıktır ancak, sanat eserlerinin yargılanması gibi bir durum en basit haliyle ifade öz-
gürlüğünün kısıtlanmasıdır” tepkisini dile getirdi. Melih Bulu’nun rektör atanmasıyla ilgili direnişlerini bi-
tirmek isteyen iktidar ve medyası tarafından olayın bilinçli olarak saptırmaya çalışıldığı ifade edildi. Açık-
lamada, “Suçlamaların odağında olan sergi; hiçbir gruba, inanca, kimliğe yönelik bir saldırı niteliği ve amacı 
taşımamaktadır. Yine de bu serginin beraber mücadele ettiğimiz Müslüman arkadaşlarımızın değerlerini 
tahkir edici bir eylem olduğu iddiası söz konusudur. Sergiyle ilgili inanç üzerinden dile getirilen hassasiyet-
lerin farkındayız. Bu sergiye emek veren arkadaşlarımızın haksız şekilde gözaltına alınmaları ve süreçte 
uygulanan şiddet asla kabul edilemez. Haklı direnişimizin amacının saptırılmasına ve kriminalize edilme-
sine bugüne kadar izin vermedik, bundan sonra da izin vermeyeceğiz. Arkadaşlarımız derhal serbest bıra-
kılmalıdır. Polis, kampüsü ve çevresini bir an önce terk etmelidir. Nefret söylemleri ve hedef göstermelerle 
öğrencileri ayrıştıran, kampüsü güvensizleştiren kayyum Melih Bulu derhal istifa etmelidir! Rektörlük se-
çimleri, üniversitelerin tüm bileşenlerinin katılımıyla demokratik bir biçimde yapılmalıdır” denildi.200 

31 Ocak 2021 
● Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Özgür Gündem davasında yeniden yargılanacak olan TTB Başkanı 

Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, RSF Temsilcisi Erol Önderoğlu ve yazar Ahmet Nesin için dayanışma 
çağrısında bulundu. TİHV’den yapılan açıklamada, “Yan yana durarak dayanışmayı büyütelim. İfade ve 
basın özgürlüğüne sahip çıkalım. Hakikat arayışının ne denli kıymetli olduğunu bir kez daha güçlü bir şe-
kilde ifade etmek için duruşma salonunda buluşmayı önemsiyoruz” denildi.201 İstanbul Bölge Adliyesi 3. 
Ceza Dairesi, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 17 Temmuz 2019’da verdiği beraat kararını boz-
muştu.202 İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi yeniden yargılamaya 3 Şubat’ta başlayacak.203 

Diğer Gelişmeler  
1 Ocak 2021 
● Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 1.908 yeni hasta tespit edildiğini204 ve 12.203 yeni 

vaka ile birlikte toplam vaka sayısını 2.220.855, 212 yeni can kaybı ile toplam can kaybını 21.093 olarak 
açıkladı.205 

2 Ocak 2021 
● CNN Türk muhabiri Mücahit Topçu, canlı yayında İstanbul’da korona virüsü salgını kısıtlamala-

rına ilişkin bir fırıncıyla söyleşi sırasında zamlardan şikayet etmeye başlaması üzerine mikrofonu geri çekti 
ve yayını sonlandırdı.206 Fırıncı, “Mayalar 110 lira olmuş, vatandaş işin içinden çıkamıyor. Dolayısıyla dev-
letimizden şunu bekliyoruz” dediği sırada muhabir “Teşekkür ediyoruz” diyerek yayını sonlandırdı.207 
Topçu ise, “Söz konusu röportajı fırıncının söyledikleri nedeniyle kesmedim. İtiraf etmek gerekirse o sırada 
fırıncının ne söylediğine de canlı yayın heyecanıyla çok dikkat etmedim. Çünkü bana verilen iki üç dakikalık 

                                                
199 https://twitter.com/RSF_tr/status/1355124494369746945 
200 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/bogazicili-ogrencilerden-aciklama-1810149 
201 https://www.evrensel.net/haber/424858/turkiye-insan-haklari-vakfi-ozgur-gundem-davasi-icin-dayanisma-cagrisi-yapti?a=c12 
202 https://www.evrensel.net/haber/383164/ozgur-gundemle-dayanisma-davasinda-beraat-karari 
203 https://www.sessizkalma.org/ozgur-gundem-davasi-istinaf-beraat-kararlarini-bozdu/ 
204 https://www.ntv.com.tr/turkiye/1-ocak2021-corona-virus-tablosu212-can-kaybi-12-bin-203-yeni-vaka,5zBk5NmJHkqJ8jVMxg42mg 
205 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html 
206 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/cnn-turk-muhabiri-firinci-roportaji-icin-ozur-diledi-1803394 
207 https://www.birgun.net/haber/firinciya-halini-soran-cnn-turk-muhabiri-cevabi-duyunca-mikrofonu-geri-cekti-328853 
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bir canlı yayın süresi vardı. Ben süreyi aştığımı düşünerek yayını kestim. Açıkçası yeterince tecrübeli ol-
mayışımın faturasını ödedim” dedi.208 

● Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne 2015’te AKP’nin İstanbul 1. 
Bölge’den milletvekili aday adayı olan Prof. Dr. Melih Bulu’yu209 rektör olarak atadı.210  

3 Ocak 2021 
● HDP Parti Sözcüsü Ebru Günay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlattığı HDP’nin ka-

patılması çağrısıyla ilgili “HDP, ‘kapatıyoruz’ demekle kapatacakları bir parti değil” açıklamasında bu-
lundu. “Kendisini teklik üzerinden inşa eden, bütün kimlikleri, farklılıkları ezmeye çalışan bir AKP-MHP 
rejimi var” diyen Günay, HDP’nin Türkiye’de olmazsa olmaz bir realite olduğunu belirterek, “6 milyon oy 
almış, aile ve yakın çevre hesaplandığında, 20 milyon destekçisi olan bir partiden söz ediyoruz. Dolayısıyla 
20 milyon destekçisi olan bir partiyi kapatmak, öyle kimsenin haddi değil” dedi.211 

4 Ocak 2021 
● CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre. 

2020 yılı içinde Dijital Hizmet Vergisi kapsamında 951 milyon 847 bin lira gelir elde edildiğini açıkladı. 
Adıgüzel, 2020 yılı Merkezi Bütçe Gelirleri kapsamında Nisan’da 67 milyon 627 bin, Mayıs’ta 73 milyon 
144 bin, Haziran’da 169 milyon 502 bin, Temmuz’da 105 milyon 529 bin, Ağustos’ta 137 milyon 832 bin, 
Eylül’de 102 milyon 11 bin, Ekim’de 144 milyon 191 bin, Kasım’da 152 milyon 11 bin lira dijital hizmet 
vergisinin toplandığını açıkladı. Adıgüzel, “Bizdeki dijital hizmet vergisi oranı, diğer ülkelere kıyasla da 
hayli yüksek. Bu oran Fransa’da yüzde üç, İngiltere’de yüzde iki, Türkiye’de ise yüzde yedi buçuk. Ancak 
burada sorgulanması gereken asıl konu, hatırlanacağı üzere iktidarın sosyal medya düzenlemesini meşru-
laştırmak için başvurduğu dayanaklardan biri dijital platformların vergi vermemesiydi. Ama görülüyor ki 
dijital platformların vergi ödemeyle ilgili bir itirazları yok” dedi.212 

● İstanbul Arnavutköy’de Sazlıbosna Barajı’nda görüntü alma çabasındaki Haber Global muhabiri 
Damla Turgutlu Soybaş ve kameraman Ünsal Çakin, balçığa saplandı. Haberciler itfaiye ekipleri yardımıyla 
iki saat süren çalışmayla kurtarıldı.213  

5 Ocak 2021 
● Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne Melih Bulu’nun atanmasıyla ilgili İstanbul Üniversitesi’nden 

bir grup öğrenci, “Bizim de Mahmut Ak gibi bir illetimiz var. Ama ODTÜ’de de, Boğaziçi’nde de direnişle 
kazanacağız. Üniversite hakkımızı elimizden alanlara cevabımızı o kapılardan atlayarak verdiysek o direni-
şimiz bugün Boğaziçi’nden Melih’i atacaktır. Üniversiteler bilim isteyen, özgürlük isteyen öğrencilerindir; 
sizin devlet aklınızın değildir” dedi.214  

● AKP Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanma-
sıyla ilgili “Bir kişinin siyasi görüşünün olması suç değil. Demokrasilerde apolitik birey olmaz, insan boş-
lukta yaşamaz” açıklamasında bulundu.215  

● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 1.477 yeni hasta tespit edildiğini216 ve 14.494 yeni vaka ile birlikte 
toplam vaka sayısını 2.270.101, 194 yeni can kaybı ile toplam can kaybını 21.879 olarak açıkladı.217 

● Sözcü yazarı Aytunç Erkin, “Erdoğan hangi gazetecinin boynunu sıktı” yazısında Serdar Aki-
nan’ın Hayatımın Haberi kitabından alıntı yaparak, Erdoğan’ın Başbakan iken 6 Ocak 2005’te Endonezya 
ve beş ülkeye daha yaptığı ziyaretlerinde eski Skytürk Genel Yayın Yönetmeni Akinan’ın boynunu sıktığı 
iddiasını kaleme aldı. Söz konusu kitapta, Akinan, basın toplantısında kendisine söz verilmediğini ardından 
toplantı sonunda Erdoğan’ın ‘Serdar, nasılsın’ sorusunu kendisine yönelttiğini aktardı.218 Akinan, 
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212 https://www.birgun.net/haber/8-ayda-951-milyon-lira-dijital-hizmet-vergisi-toplandi-329038 
213 https://www.gazeteduvar.com.tr/baraja-giden-haberciler-balciga-saplandi-haber-1509223 
214 https://twitter.com/istabip/status/1346482985286176770?s=20 
215 https://www.birgun.net/haber/ogrenciler-akademisyenler-universitesine-sahip-cikti-kayyum-rektore-hayir-329124 
216https://www.ntv.com.tr/turkiye/5ocak2021-corona-virus-tablosu-194-can-kaybi-14-bin-494yeni-vaka,a6_ZZl8MjUKt9hlQbVn3gg 
217 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html 
218 https://www.birgun.net/haber/gazeteci-serdar-akinan-acikladi-erdogan-bogazimi-sikti-329206 
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“Korumalar bir çember yapmıştı etrafımızda. Bir anda koluyla boynumu çok sert bir şekilde sıkmaya başladı 
Çok canım yanda o anda ancak sesimi çıkartamadım. ‘Lan oğlum neden benim aileme küfrettiriyorsun’ 
dedi. Aşırı öfkeliydi. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, benim aile-
sine üstelik ekrandan küfrettirdiğimi söylüyor ve oracıkta boğacakmış gibi boynumu sıkıyordu” diye 
yazdı.219 

6 Ocak 2021 
● Nuray Mert, gazeteci Serdar Akinan’ın Hayatımın Haberi kitabında Erdoğan’ın boğazını sıktığına 

dair iddiasına şahit gösterilmesini “Böyle yadırgatıcı bir olayı, eş dost muhabbeti içinde geçiştirecek tıynette 
olsam, kendi adıma da böyle davranır, mevcut iktidar ile hoş geçinir, başıma bunca sorun açmazdım” diye-
rek yalanladı. Mert, “Kim olursa olsun, bir Başbakan’ın bir gazetecinin ‘boğazını sıkması’ zamanında nor-
mal karşılanacak, sonra da unutulacak bir mevzu olamaz. Akinan’ın başına böyle bir olay geldi ise, en azın-
dan benim haberim olmamıştır. Bu vesile ile bir hatırlatma yapayım, ben, Başbakan Erdoğan’ın Konya mi-
tinginde, ‘namert’ diye itham etmesi üzerine ana akım medyadan kovulmuş ilk insanım” ifadelerini kullandı. 
Otoriter bir düzende, “muhalefet” eleştirisi yapmayı siyasi ahlaka aykırı bulduğunu belirten Mert, “Pek çok 
konuda sessiz kalmayı tercih ediyorum. Hal böyle iken, ima üzerinden de olsa, ismimin ‘iktidar çevresine 
yakınlık’, ‘arabuluculuk’ çerçevesinde zikredilmiş olması sessiz kalabileceğim bir konu değildir” diye 
yazdı.220 

● Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Boğaziçi Üniversitesi’ne Melih Bulu’nun 
rektör atanmasıyla ilgili devleti yönetirken adalet ve liyakatin önde tutulması gerektiğini, aksi tutumun ka-
osa neden olacağını söyleyerek, “Siz belli mevkilere sizinle siyasi bağı olanları tayin etmeyi önemserseniz 
çok büyük hatalar yaparsınız. Şu anda yandaş tayini bir kural haline geldi. Geçmişte AKP’den aday olduy-
sanız, belli bir siyasi sorumluluk üstlendiyseniz, şimdi sivil hayata döndüyseniz o zaman size itibar ediliyor. 
Ben Boğaziçi’ne tayin olan Sayın Rektörü tanımıyorum. Okuyorum geçmişini ama Boğaziçi gibi bir üni-
versiteye de başka üniversitelere de bu şekilde tayinlerin doğru olmadığı kanaatindeyim” dedi.221 

7 Ocak 2021 
● AYM, ABD vatandaşı Rahip Andrew Craig Brunson’ın “tutuklama ve konutu terk etmeme” şek-

lindeki adli kontrol tedbirinin hukuki olmaması ve tutukluluğunun makul süreyi aşması nedeniyle “kişi hür-
riyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği” iddiasıyla yaptığı başvuruyu süre şartına uyulmadığı için reddetti. 
AYM’nin gerekçeli kararında, “…başvurucunun tutuklama tedbirleriyle ilgili şikayetler bakımından tutuk-
luluğunun sona erdirildiği 25 Temmuz 2018’den itibaren 30 gün içinde bireysel başvuruda bulunması ge-
rekmektedir. Bu itibarla 2 Ekim 2018’de yapılan başvuruda tutuklamayla ilgili iddialar yönünden süre aşımı 
bulunduğu sonucuna varılmıştır” denildi.222 

● AYM223, başvurucu kapatılan Zaman’ın eski yazarlarından Şahin Alpay’ın ileri sürdüğü, kişi hür-
riyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmesi iddiasını kabul etti ve başvurucuya 20.000 lira manevi tazminat 
ödenmesine karar verdi. Gerekçede, AYM’nin daha önce başvurucu hakkında aldığı ikinci ihlal kararı üze-
rine Alpay’ın tutukluluk durumunun sonlandırıldığı ancak konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol ted-
birine karar verildiği hatırlatıldı.224 

● İçişleri Bakanlığı, Gaziantep’te ilçe belediye meclis üyeleri CHP’liler Hurşit Besle ve Adnan 
Erol’u “terör örgütüyle irtibatlı oldukları” iddiasıyla haklarında yürütülen soruşturma nedeniyle görevlerin-
den uzaklaştırıldı. Şahinbey İlçe Belediye Meclisi’nin CHP’li üyesi ve 17 Temmuz 2020’den beri tutuklu 
Besle, Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “Teröriz-
min Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanunu’na muhalefet” suçlarından yargılanması nedeniyle gö-
revinden uzaklaştırıldı. Şehitkamil İlçe Belediye Meclisi’nin CHP’li üyesi Adnan Erol da 17 Temmuz’da 
tutuklanmıştı ancak 5 Ocak’ta tutuksuz yargılanmak üzere tahliye olmuştu. Erol da, Gaziantep 2. Ağır Ceza 
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Mahkemesi’nde “PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla yargılandığı için görevinden 
uzaklaştırıldı.225 

● WhatsApp, 4 Ocak 2021 güncellemesiyle kullanıcılarına zorunlu kıldığı yeni gizlilik politikasında, 
“hesap kayıt, bağlantılar, durum, işlem verileri, hizmetle ilgili bilgiler, diğer kişilerle etkileşim kurma ve 
mobil cihaz bilgileri” için Facebook şirketleri ile paylaşma kararı alındığını duyurdu. Platform güncelle-
meye ilişkin “Facebook şirketlerinin bir parçası olan WhatsApp, diğer Facebook şirketlerinden bilgi alır ve 
bu şirketlerle bilgi paylaşımında bulunur. Hizmetlerimizin ve Facebook Şirketi Ürünleri dahil bu şirketlerin 
sunduğu olanakların yürütülmesi, sunulması, iyileştirilmesi, anlaşılması, özelleştirilmesi, desteklenmesi ve 
pazarlanması amacıyla bu şirketlerden aldığımız bilgileri kullanabiliriz ve bu şirketler de bizim onlarla pay-
laştığımız bilgileri kullanabilirler” açıklamasında bulundu.226 

8 Ocak 2021 
● AYM227, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde piyade yüzbaşı olarak görevli başvurucu Barış Koç’un sıralı 

amirlerine verdiği dilekçede kullandığı ifadeleri nedeniyle kınama cezasına çarptırılmasını ifade özgürlüğü 
ihlali kabul etti. Koç’un dilekçesiyle ilgili alay komutanlığı, “askerlik adabı, askeri yazışma kuralları ve üst 
amire hitap kuralları ile bağdaşmadığı” gerekçesiyle kınama ceza vermişti. AYM kararında ise, “Askerlerin 
dahil olduğu kamu görevlileri de toplumun diğer bütün bireyleri gibi ifade özgürlüğünden yararlanır” tespiti 
yapıldı.228 

● Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protestolara ilişkin “Ben öğrencilerle niye 
görüşeyim? Öğrenciler bu işin içinde değil. Bu işin içinde olanlar terörist. İstanbul İl Başkanı orada, o zaten 
bir DHKP-C militanıdır. Yine başka bir siyasi partinin yönetiminde olanlar oradalar. Yaptıkları yasalara 
uygun olarak buraya atanmış bir rektör vardır. Yasalar dışında atanmamıştır” açıklamasında bulundu. Er-
doğan kendisine YÖK tarafından teklif edilen dokuz isim arasında Melih Bulu’nun da yer aldığını ve daha 
önce iki üniversitede görev almış biri olduğunu belirterek, “Bana yasaların vermiş olduğu yetkiler nokta-
sında ben Melih Bey’i layık gördüm” dedi.229 

● CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaf-
tancıoğlu’na yönelik “DHKP-C militanı” suçlamasında bulunması üzerine “İstanbul İl Başkanımız gerekli 
yasal yollara başvuracaktır” açıklamasında bulundu. Öztrak, “Bu sözleri söyleyen kişinin oturduğu makama, 
bir ruhi sıkıntılı durumun işareti olarak görüyorum. Suçlama çok ağır. İstanbul İl Başkanımız gerekli yasal 
yollara başvuracaktır. Demokrasiyi korumak için hepimizin çok dikkatli, tedbirli olması lazım. Sorumluluk 
makamında oturanlar 10 parmaklarında 10 kara sağı solu suçlamaya başladıkları andan itibaren bu işlerin 
nereye gideceği belli değildi” dedi.230 

● İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yinelediği “eve 
dön” çağrısı hakkında “Sayın Bahçeli’yi anlama gayretinden vazgeçmiş bir insanım. Kendisine tavsiyem, 
Sayın Erdoğan çok şeyle meşgul. Sayın Devlet Bahçeli ve Sayın Doğu Perinçek'in zamanları çok. Emekli-
nin, çocuğuna bir şey götüremediği için intihar eden işsizin, dört yıllık üniversite mezunu olup iş bulamadığı 
için gece oturup gündüz uyuyan o gencin, esnafın derdine çare arayacak, el ele tutuşsunlar projeler yapsınlar 
ve büyük ortağa iletsinler. Türkiye’nin hayrına olacak bir iştir” dedi.231 

● Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ü 
evinde ziyaret etmesi ardından görüşmeyi “seçim ittifakı” ile açıklayarak, “Şu anda buna benzer görüşmeleri 
yapmayı planlıyoruz. Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı ile de görüşmemiz oldu. Bundan sonraki 
süreçte görüşmeler devam edecek” dedi. Erdoğan, “Benim bu ziyaretim hem nezaket hem de bu ittifak me-
selesinde seçim ittifakı mı olur geleceğe yönelik terörle mücadelede her türlü desteğin bizim yanımızda 
olması lazım” açıklamasında bulundu.232 Bu gelişme sonrasında Saadet Partisi Konya Milletvekili 
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Abdülkadir Karaduman ise, “Her görüşmeyi ittifak olarak değerlendirmek makul bir yere çıkmaz” diye ko-
nuştu. Ziyaretin, “nezaket ziyareti” olduğunu ifade eden Karaduman, “Biz kutuplaşmaya karşıyız, herkes 
ile oturup konuşuruz” dedi.233 

● İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Agos Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetine ilişkin 
davada, dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde görevli Okan Şimşek 
hakkında, “olay günü ve öncesinde meydana gelecek olan cinayetten önceden haberi olmasına rağmen bunu 
sakladığı” belirtilerek “kuvvetli suç şüphesi bulunduğu” gerekçesiyle tutuklanmasına yönelik yakalama ka-
rarı verdi. Mahkeme, Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek, Muharrem Demirkale, Ercan Gün, Volkan 
Şahin ve Veysal Şahin’in ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.234 

9 Ocak 2021 
● Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Dailymotion’un Türkiye’ye temsilci 

atama kararı almasına ilişkin “TikTok’tan sonra Dailymotion’dan da güzel haber geldi. Türkiye’den günlük 
erişimi bir milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılardan Dailymotion da Türkiye’de 
temsilci atadı. Henüz temsilci atamayan sosyal ağlardan da en kısa zamanda aynı adımı bekliyoruz”235 açık-
laması yaptı.236 

● Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, WhatsApp’ın yeni gizlilik poli-
tikasına ilişkin “Veri mahremiyeti açısından AB ve diğer ülkeler ayrımı kabul edilemez! Bilgi ve İletişim 
Güvenliği Rehberi’nde de belirttiğimiz gibi yabancı menşeli uygulamalar veri güvenliğine yönelik önemli 
riskler içeriyor” dedi237. Dijital verileri yerli ve milli yazılımlarla korumak gerektiğini kaydeden Koç, 
“Kendi ihtiyaçlarımıza göre geliştirmeliyiz. Unutmayalım yerli milli çözümler sayesinde Türkiye’nin verisi 
Türkiye’de kalır” dedi.238 Koç, vatandaşları yerli ve milli uygulamaları kullanmaya davet ettiklerini vurgu-
layarak “Yabancı menşeli muadillerinden çok daha fazlası, (Turkcell’in uygulaması) BİP ve Dedi gibi milli 
ürünlerimizde var” ifadesini kullandı.239 

10 Ocak 2021 
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajında, “Türkiye olarak basın 

özgürlüğünden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğimiz gibi, bu kavramın istismar edilmesine de içeride ve dışa-
rıda ülkemiz aleyhine kara propaganda için kullanılmasına da asla müsaade etmeyeceğiz” dedi. Erdoğan, 
mesajında devamla “Geçmişte demokrasimizin kesintiye uğradığı dönemlerde bir vesayet aygıtı olarak kul-
lanılan Türk medyasının daha demokratik, özgürlükçü ve çok sesli bir yapıya kavuşması yönünde önemli 
ilerlemeler kaydettik. Hakkaniyet sahibi basınımızın ve gazetecilerimizin ülkemizde barış, huzur ve güven 
ortamının güçlenmesinde payları olduğunun idrakiyle, milletimizin hassasiyetlerini gözeterek, doğru bilgi-
lendirme görevini yerine getireceklerine ve demokrasimize katkıda bulunmaya devam edeceklerine inancım 
tamdır” ifadelerini kullandı.240 

● Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saatte 1.017 yeni hasta tespit edildiğini241 ve 9.138 yeni vaka 
ile birlikte toplam vaka sayısını 2.326.256, 176 yeni can kaybı ile toplam can kaybını 22.807 olarak açık-
ladı.242 

11 Ocak 2020 
● MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6-8 Ekim Kobani olayları kapsamındaki iddianameyi işaret 

ederek, “Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, bilhassa 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili hazırlanan ve hukuken açık 
ihbar niteliği taşıyan iddianameyi temel alarak HDP hakkında acil ihtiyaç olan kapatma davasını süratle 
açabilecektir” açıklaması yaptı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6-8 Ekim olaylarının çıkma-
sında doğrudan payı bulunan 108 kişi hakkında 30 farklı suçtan dava açıldığını ifade eden Bahçeli, 
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“Bunların en azılılarından birisi de CHP’nin ve İyi Parti’nin destekleyip sempati beslediği terörist Selahattin 
Demirtaş’tır” dedi.243 

● Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilal Yorulmaz ile Sarı-
yer Mehmet İpgin Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Tuğba Sarımsakçı Akar, “Cem Yıl-
maz Filmleri'nin Din ve Değerler Açısından İncelenmesi” adlı makalelerinde, cinselliğin, dekoltenin yoğun 
olarak kullanıldığı, eşcinselliğe yer verildiği, ibadetlere ise hiç yer verilmediği savunuldu. Filmlerin toplum 
üzerinde olumsuz etki yarattığı belirtildi.244 

● Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Mente, Twitter’dan bir video paylaşarak, “Türk 
basın hayatının ayrılmaz parçası olan yerel gazeteler ekonomik krizle birlikte kapanma noktasına geldiler. 
Batı Trakya Gazeteciler Derneği Başkanı Necmi Işıksal’ın ifade ettiği yüzde 15’lik BİK kesintisi ciddi bir 
yük oluşturuyor” açıklamasını yaptı.245 

12 Ocak 2020 
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB ülkeleri Ankara büyükelçileriyle toplantısında Brüksel – Ankara 

hattındaki durum için “İlişkilerimizi tekrar rayına oturtmak için hazırız” açıklamasında bulundu. Türkiye-
AB zirveleri ile üst düzey diyalog toplantılarını yeniden başlatma çağrısında bulunan Erdoğan, 2021’de yeni 
reformlar yapacaklarını belirterek, Doğu Akdeniz’in rekabet değil iş birliği havzasına dönüştürülmesini, 
AB’nin Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konularında samimi bir özeleştiri yapması gerektiğini dile getirdi.246 

14 Ocak 2021 
● Lenf kanseri tedavisi görmekte olan 48 yaşındaki gazeteci Sevim Gözay, İstanbul Kartal Dr. Lütfi 

Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Gözay, çok sayıda TV kanalında yönetmenlik, 
sunuculuk, moderatörlük ve jüri üyeliği yapmıştı.247 

● CHP Hukuk Birimi’nin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışmasında, tarafsız Cumhurbaş-
kanı’nın olacağı, mevcut yetkilerin TBMM’ye devredildiği bir sistemin amaçlandığı, Cumhurbaşkanlığı’nın 
sembolik bir makam olacağı ifade edildi. Seçim barajının düşürüleceğine ve TBMM’de çok sesliliğin he-
defleneceğine, eski baro sistemine geçiş yapılacağına çalışmada yer verildi.248 

● CHP, sadece basın kartı olan gazetecilere yıpranma hakkı tanınmasının Anayasa’ya aykırı oldu-
ğunu belirterek, ilgili yasal düzenlemenin kısmen iptal edilmesi istemiyle AYM’ye başvurdu. CHP Ankara 
Milletvekili Servet Ünsal ve Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya tarafından sunulan dilekçede, AYM’nin ön-
ceki iptal kararına atıfta bulunarak, AYM’nin tanıdığı sürenin bitmesine günler kala AKP’nin getirdiği torba 
yasasıyla gazetecilerin fiili hizmet süresinin yeniden basın kartı şartına bağlandığı belirtildi.249 

15 Ocak 2021 
● Gelecek Partisi, Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’ın başından darbe saldırı ardından “Er-

doğan ve Bahçeli olmak üzere iktidar ortaklarının da saldırıyı kınamalarını bekliyoruz” çağrısında bulundu. 
Açıklamada, “Siyasetçilere ve basın mensuplarına yapılan saldırı faillerini bulun adalete teslim edin. Bu 
saldırıya sessiz kalan siyasi yetkililerin, bundan sonraki siyasi terör saldırılarını teşvik edici bir rol üstlene-
ceğini biliyoruz” denildi.250 

● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 921 yeni hasta tespit edildiğini251 ve 8.314 yeni vaka ile birlikte top-
lam vaka sayısını 2.373.115, 169 yeni can kaybı ile toplam can kaybını 23.664 olarak açıkladı.252 

● Adalet Bakanlığı verilerine göre; 2014-2019 yılları arasında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçu 
kapsamında 128 bin 872 kişiye soruşturma açıldı.253 Bu soruşturmalardan 27 bin 717’si hakkında kamu 
davası açılmasına karar verildi. Toplam 903 çocuğun yargılandığı davalarda dokuz bin 556 kişi içinse 

                                                
243 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/son-dakika-bahceliden-yargitaya-hdpyi-kapatin-cagrisi-6206770/ 
244 https://www.sozcu.com.tr/hayatim/kultur-sanat-haberleri/cem-yilmaz-filmleri-icin-dinsel-inceleme/ 
245 https://twitter.com/mustafamente/status/1348729709245431811?s=08 
246 https://www.birgun.net/haber/erdogan-ab-nin-bizi-uyelige-almasi-ontolojik-bir-tercih-olacaktir-330114 
247 https://www.haberturk.com/son-dakika-haberi-gazeteci-sevim-gozay-hayatini-kaybetti-haberler-2937157 
248 https://www.birgun.net/haber/chp-nin-yeni-sistem-onerisi-sembolik-cumhurbaskani-330328 
249https://ankahaber.net/haber/detay/chp_basin_karti_olmayan_gazetecinin_de_yipranma_hakki_icin_anayasa_mahkemesine_gitti_26141#.YAA_rnbpwPE.twitter 
250 http://www.krttv.com.tr/amp/siyaset/gelecek-partisi-nden-erdogan-ve-bahceli-ye-cagri-h61205.html 
251 https://www.ntv.com.tr/turkiye/15-ocak2021-corona-virus-tablosu169-can-kaybi-8-bin-314-yeni-vaka,hCk1GJMFiUuxirhgVtgkkQ 
252 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html 
253 https://adlisicil.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/adalet-istatistikleri-yayin-arsivi 
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mahkumiyet kararları verildi. Bu süreçte açılan soruşturmaların önemli bölümünü, sosyal medya hesapları 
üzerinden yapılan paylaşımlar oluşturdu.254 

16 Ocak 2021 
● Türkiye yazarı Fuat Uğur, Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği’nin (RTGD) düzenlediği 

“Medya Oscarları” ödül töreninde, Advertcity Reklam Ajansı’nın sahiplerinden Murat Kapki’nin ödül tö-
renine katılarak, Erdoğan’dan plaket alırken fotoğraf çekilmek için iki milyon lira ödediğini öne sürdü. 
Erdoğan’ın ödül sponsor olan iş insanlarına plaket vereceğini duyan Kapki’nin RTGD Başkanı Şebnem 
Bursalı’yı aradığı ve sponsor listesinden bir kişi yerine geçtiğini iddia etti. Uğur, “İmamoğlu’nun reklamcısı 
Külliye’ye nasıl sızdı, amacı neydi” yazısında, “Kapki, İBB’nin reklam ihalesini tartışmalı ve yasal olmayan 
bir yöntem ile almıştı. Kapki’nin kardeşi Ferhat Kapki ise, FETÖ’ye ait olan ABD’deki Horizon okulunun 
genel müdürlerinden biriydi” iddialarını sıraladı255 Uğur, “Kapki’nin kendisinin yazılarından sonra telaşa 
kapandığını ‘Cumhurbaşkanı ile fotoğraf çektirirsen sana kimse dokunamaz. Soruşturma başlatacak savcı 
varsa bile eli boş döner’ fikri ile hareket ettiğini” de savundu.256 

17 Ocak 2021 
● AYM’ye 23 Eylül 2012-31 Aralık 2020 tarihlerinde 295 bin 38 bireysel başvuru yapıldı. AYM, 

bu başvurulardan 257 bin 108’i sonuçlandırdı ve 37 bin 930’u için karar vermesi bekleniyor. AYM’ye ya-
pılan bireysel başvurular: 2012’de 1.342, 2013’te 9,897, 2014’te 20.578, 2015’te 20.376, 2016’da 80.756, 
2017’de 40.530, 2018’de 38.186, ve 2019’da 42.971 olarak gerçekleşti. Geçen yıl itibarıyla 40.402 başvuru 
oldu. AYM’nin sonuçlandırdığı başvurulardan 738’i için hakkın ihlal edilmediğine, 1265’i için ise düşme, 
kapama gibi sebeplerle reddine karar verildi. 14.027’si için en az bir hakkın ihlal edildiğine, 12.223’ü için 
idari ret ve 228.855’i için kabul edilemezlik kararı verilmesine hükmedildi. Esastan incelenen bireysel baş-
vuru sayısı 14.765 oldu. AYM’nin verdiği ihlal kararı sayısı 14.273’ü buldu. Bu kararlarda ilk sırayı yüzde 
63,3 ile adil yargılanma hakkının ihlali alırken ikinci sırada yüzde 19,4 ile mülkiyet hakkı, üçüncü sırada 
yüzde 4,2 ile ifade özgürlüğü hakkı yer aldı. Diğer ihlal gerekçelerini de “özel hayatın ve aile hayatının 
korunması hakkı”, “kötü muamele yasağı”, “etkili başvuru hakkı”, “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı”, “ya-
şam hakkı”, “toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı”, “ayrımcılık yasağı”, “örgütlenme özgürlüğü”, 
“maddi manevi varlığın korunması hakkı”, “masumiyet karinesi”, “suç ve cezaların kanuniliği ilkesi”, “din 
ve vicdan özgürlüğü”, “seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı”, “eğitim hakkı” ve “bireysel 
başvuru hakkı” oluşturdu.257 

18 Ocak 2021 
● Türkiye’nin Covid-19 virüsüne karşı CoronaVac aşısı satın aldığı Çin merkezli Sinovac şirketi, 

sinovac.com sitesine Türkiye’den erişimi engellemesini, “Türkiye’den bilgisayar korsanlarının sitemize sal-
dırması nedeniyle Türkiye’den erişimi engelledik” şeklinde açıkladı. Erişimi tekrar açtıklarını da açıklayan 
şirket, Ragıp Soylu’nun 30 Aralık’taki paylaşımında, “Türkiye, Çin aşısının gelmesini beklerken, bazı Türk 
bilgisayar korsanları yapımcı Sinovac’ın web sitesini ele geçirdi. Web sitesinin tüm bağlantılarında Uygur 
bayrakları ve Çin Seddi’nde Cuma namazı dilekleri var. Bir de şarkı var” 258 demesini de gerekçe olarak 
gösterdi.259 

● Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Radyo Televizyon ve Gazeteciler Derneği’nin (RTGD) “Medya 
Oscarları” ödül töreni konusunda Türkiye yazarı Fuat Uğur’un iddialarıyla ilgili “İktidara yakın medya ta-
rafından hepi topu bir hafta önce FETÖ bağlantılı olduğu iddia edilen Murat Kapki’nin, Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’ndeki o törene neden, nasıl sponsor olduğu ve Kapki’nin ödediği iki milyon liralık sponsor bede-
linin nerelerde kullanıldığı açık ve net bir biçimde kanıtlarıyla ortaya konulmalıdır. Aksi halde dernek baş-
kanı ve yönetim kurulu da büyük zan altındadır” dedi.260 

                                                
254 https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2020-06/DNR_2020_FINAL.pdf 
255 https://halktv.com.tr/murat-kapki-cumhurbaskani-erdoganla-fotograf-vermek-icin-sponsorlukla-sizdi-iddiasi-444891h 
256 https://m.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/fuat-ugur/617146.aspx 
257 https://tr.euronews.com/2021/01/17/aym-257-bin-bireysel-basvurudan-sadece-14-bin-765-ini-esastan-inceledi-yuzde-95-hak-ihlali 
258 https://twitter.com/ragipsoylu/status/1344210456521682944 
259 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/sinovactan-turkiyeden-web-sitesine-erisim-engeliyle-ilgili-aciklama-1806870 
260 https://www.haberturk.com/yazarlar/sevilay-yilman-2383/2940889-cok-acayip-isler-acayip-iddialar 
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● Facebook, Türkiye’ye temsilci atama kararı aldı.261 Açıklamada, “Yasadan etkilenen diğer bazı 
şirketler gibi, yeni düzenlemeler doğrultusunda Türkiye’de temsilci olarak bir tüzel kişilik atama sürecini 
başlatmaya karar verdik. Bu kararı alırken, platformumuzun kullanıcıların ifade özgürlüğü haklarını kulla-
nabilecekleri bir yer olmasının bizim için taşıdığı önemin tekrar altını çizmek isteriz. Aldığımız karar, Fa-
cebook Topluluk Standartlarını ya da devlet kurumları tarafından yapılan içerik kaldırma taleplerinin ince-
lenme süreçlerini değiştirmiyor. Dolayısıyla bu ilkelere uygun olmayacak bir şekilde hareket etmemiz için 
ısrar edilmesi halinde temsilcimizi geri çekeceğimizi bildirmek isteriz” denildi.262  

● MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’ın 
evinin önünde saldırıya uğramasına ilişkin partisine yönelik eleştirilere karşı “Karar gazetesinin kiralık köşe 
yazarları mesela Elif Çakır, mesela Yıldıray Oğur, mesela Taha Akyol ve diğer köşesiz sözde yazarlar 
MHP’yi hafife almasınlar, MHP’ye kara çalmasınlar. Çünkü kazdıkları kuyuya çoktan düşmüşler, kızarma-
yan yüzleriyle yakayı ele vermişlerdir. Bilhassa Taha Akyol MHP’yi bilir, tavsiyem mezkur sipariş üzerine 
yazan isimlerle birlikte Serok Ahmet’e (Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu’nu kast ediyor) bizi acilen 
anlatmasıdır” sözleriyle suçlamalarda bulundu.263  

19 Ocak 2021 
● Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Yaay ve Twitter’dan yaptığı payla-

şımda, Türkiye’ye temsilci atama bildiriminde bulunmayan Twitter ve Pinterest’e 1 Ekim 2020’de yürür-
lüğe alınan yasal düzenleme264 uyarınca üçüncü aşamadaki reklam yasağını uygulamaya başladıklarını açık-
ladı. Sayan, “7253 sayılı yasa gereği Türkiye’ye resmi temsilci atamayan yurt dışı kaynaklı sosyal medya 
şirketleri, artık ülkemizden reklam alamayacak” dedi.265 Sayan, “Hiçbir vatandaşımızın ülkemizde sağlanan 
hizmetlerden mahrum kalmasını istemiyoruz. Lakin milletimizin verilerini, gizliliğini ve haklarını korumak 
için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız. Dileriz ki hala temsilcisini bildirmeyen Twitter ve Pinterest de ive-
dilikle gerekli adımları atarlar. Yükümlülüğe uymamakta ısrar eden sosyal ağların bant genişliğinin daral-
tılması en son istediğimiz yol. Dijital faşizm ve kural tanımazlığın Türkiye’de hakim olmasına asla müsaade 
etmeyeceğiz. Taciz, istismar, iftira ve hak ihlalleri bir özgürlük değil, suçtur. Hiç kimsenin bu ve benzeri 
suçları özgürlük kisvesi altında işlemesine asla müsaade etmeyeceğiz” açıklamasında bulundu.266 

● AYM, 24 haftalık hamile iken Sivas Devlet Hastanesi’nde 8 Kasım 2004’te kadın doğum dokto-
runun kanuna aykırı gerçekleştirdiği kürtaj sonrasında hayatını kaybeden D. A. Ö.’nün ağabeyi Onur Ars-
lan’ın başvurusunu kabul ederek, yaşam hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Sivas Ağır Ceza Mahkemesi 
2008’de, kürtajı yapan S.K hakkında beş yıl hapis cezası verdi. Kararda, hastane yönetiminin hastanede 
gerçekleştirilen tedavi ve diğer işlemlerin organizasyonu konusunda yönetme ve denetleme görevi olduğuna 
işaret edildi.267 

20 Ocak 2021 
● Türkiye yazarı Fuat Uğur’un, “Radyo Televizyon Gazeteciler Derneği’nin (RTGD), ‘Medya Os-

carları’ törenine ilişkin Murat Kapki’nin Erdoğan ile fotoğraf çektirmek için sponsor olarak geceye sızdığını 
iddia etmesi” tartışma yarattı.268 Başkan Yardımcısı Kanal D Ankara Temsilcisi Erkan Gürses’in ve Genel 
Sekreter olan Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat’ın olay duyulmadan önce görevlerinden istifa ettiği 
ileri sürüldü.269 Ancak RTGD’nin Yönetim Kurulu’na ilişkin internet sayfasında herhangi bir değişiklik 
olamadığı270 ve Gürses ile Fırat’tan konuya ilişkin açıklama gelmediği de görüldü.  

● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 752 yeni hasta tespit edildiğini271 ve 6.435 yeni vaka ile birlikte top-
lam vaka sayısını 2.406.216, 159 yeni can kaybı ile toplam can kaybını 24.487 olarak açıkladı.272 

                                                
261 https://www.bloomberght.com/facebook-turkiye-ye-temsilci-atiyor-2272766 
262 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/facebook-turkiyeye-temsilci-atama-karari-aldi/2114007 
263 https://www.aa.com.tr/tr/politika/mhp-genel-baskani-bahceli-mhpnin-sokakta-isi-yoktur/2113963 
264 https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2021/01/20210119-4-1.pdf 
265 https://twitter.com/ofatihsayan/status/1351301958733332488 
266 https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/temsilci-atamayan-sosyal-medya-aglari-artik-turkiyeden-reklam-alamayacak/2114598 
267 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/aymden-annenin-de-oldugu-kurtaj-isleminde-yasam-hakki-ihlali-karari-1807163 
268 https://www.birgun.net/haber/hande-firat-odul-toreni-krizi-ortaya-cikmadan-rtgd-den-istifa-etmis-331136 
269 https://t24.com.tr/haber/hande-firat-in-tartismalarin-odagindaki-medya-oscarlari-gecesinin-duzenleyicisi-rtgd-den-istifa-ettigi-iddia-edildi,927700 
270 https://www.rtgd.com.tr/yonetim-kurulu.html 
271 https://www.haberturk.com/20-ocak-koronavirus-tablosu-aciklandi-son-dakika-turkiye-korona-vaka-ve-vefat-sayisi-kac-oldu-2944536 
272 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html 
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21 Ocak 2021 
● Agos, Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu’nun Hrant Dink’in öldürülmesinin 14’ncü 

yılında yazdığı “Hrant Dink.. Hrant Dink.. Sabah Hrant, akşam Dink” yazısında Hrant Dink’in eşi Rakel 
Dink’i hedef aldığını söyledi.273 Karahasanoğlu, yazısında, “Binlerce askerimiz, polisimiz şehit oldu.. Şah-
sen bana sorsanız, 10 tanesini söyle deseniz.. Tamamlayabileceğimde emin değilim.. Ama Hrant Dink’i 
ezberledik. Eşini ezberledik. Çocuklarını, avukatlarını, evini, işyerini.. Hepsini ezberledik. Ezberlettiler 
bize” ifadelerini kullandı.274 

● Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda düzenlenen “Türkiye’deki insan hakları, Demirtaş ve di-
ğer siyasi tutukluların durumu” konulu oturumda, başta HDP’li Selahattin Demirtaş’ın yer aldığı Türkiye’de 
siyasi tutsakların serbest bırakılması ve temel haklarına saygı gösterilmesi istenen karar tasarısı 590 oy ile 
kabul edildi. Kararda, ayrıca Türkiye’nin AB ile ilişkilerinde yeni sayfa açma isteği, aldığı reform kararları 
ve AB’ye katılım sürecine bağlılığının göz önünde bulundurulduğu ancak daha derin ilişkilerin somut iler-
lemelere bağlı olduğu bildirildi.275  

22 Ocak 2021 
● İstanbul Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, CHP İstan-

bul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evi ar-
kasında vakıf arazisine kaçak yaptırdığı bölüme ilişkin fotoğraflar çekilmesi gerekçesiyle “özel hayatın giz-
liliğini ihlal etmeye azmettirme” suçundan iki yıldan altı yıla kadar hapis istemiyle hazırladığı yeni iddia-
nameyi kabul etti. Dava 21 Mayıs’ta görülmeye başlanacak. İddianamede daha önce aynı suçtan Kaftancı-
oğlu’na takipsizlik kararı verildiği ancak müşteki Altun’un Kaftancıoğlu’nun sosyal medya paylaşımını ge-
rekçe göstererek takipsizlik kararına itiraz ettiği belirtildi.276 İddianamede, İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza 
Hakimliği, takipsizlik kararının kaldırılmasına karar verdiği anımsatıldı.277 İddianamede, CHP Üsküdar İlçe 
Başkanı Suat Özçağdaş’ın 21 Nisan 2020’de saat 12.50 civarında Altun’un ailesi tarafından kullanılan bah-
çeli evi görüş alanına alarak kendisine ait cep telefonuyla çektiği ve Kaftancıoğlu’na görüntüleri göndererek 
ifşa ettiği yer aldı.278 

● Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul’daki Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ni, 
gazetecilere yönelik saldırılar nedeniyle “geçmiş olsun” ziyareti yaparak, “İnsan onuruna aykırı bir şekilde 
gazetecilere, siyasetçilere saldırılar yapılmıştır. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin varlığını çok önemsiyo-
rum. Hala Babıali’de olması da çok anlamlı. Gazetecilerin engellenmeden, halk için haberlerini özgürce 
yapabilmesini istiyorum” diye konuştu. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto ise, “Gaze-
tecilerin kapı önlerinde pusu kurulup dövülmesi demokrasi açısından kaygı verici. Yeniçağ Yazarı Orhan 
Uğuroğlu evinin önünde saldırıya uğradı. Gazeteciler Taha Akyol, Yıldıray Oğur ve Elif Çakır siyasetçiler 
tarafından hedef gösterildi. Meslektaşlarımızın can güvenliği de tüm yurttaşlar gibi devletin güvencesi al-
tında olmak zorunda. Halkın haber alma, bilgilenme ve doğru habere ulaşabilmesi, demokrasinin gerçekleş-
mesi ancak bu sayede mümkün olabilir. Türkiye’de en kısa sürede parlamenter rejime geçilmesini, hak ih-
lallerinin son bulmasını, haberin serbestçe dolaşımının sağlanmasını, meslektaşlarımıza saldıranların ceza-
landırılmasını istiyoruz” dedi.279 

23 Ocak 2021 
● Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, doğru bulmadıkları politikalarını değiştirmesi 

koşuluyla AKP ile ittifak yapabileceklerini açıkladı. Erdoğan’ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Baş-
kanı Oğuzhan Asiltürk’ü evinde ziyaret etmesine ilişkin Karamollaoğlu, “Bu ziyaretleri olumlu görüyoruz. 
Sayın Cumhurbaşkanının bütün liderleri ziyaret etmesi, bütün liderleri masa etrafında oturup konuşması 
daha makul neticelerin elde edilmesine vesile olur kanaatindeyim. Buradan ne çıkar? Seçim süresi başladığı 
zaman, seçim sathi mailine girildiğinde konuşulması gereken bir konudur diye düşünüyorum” dedi.280 
                                                
273 http://www.agos.com.tr/tr/yazi/25221/yeni-akit-yaziisleri-muduru-rakel-dink-i-hedef-aldi 
274 https://www.akittv.com.tr/yazarlar/ali-karahasanoglu/5694-hrant-dink-hrant-dink-sabah-hrant-aksam-dink 
275 https://tr.euronews.com/2021/01/21/avrupa-parlamentosu-selahattin-demirtas-basta-olmak-uzere-tum-siyasi-tutuklular-serbest-b- 
276 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/chp-istanbul-il-baskani-kaftancioglu-hakkinda-hazirlanan-iddianame-kabul-edildi/2098971 
277 https://www.trthaber.com/haber/gundem/kaftancioglu-hakkinda-yeni-iddianame-azmettirmekle-suclaniyor-549740.html 
278 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/chpli-canan-kaftancioglu-hakkinda-flas-iddianame-41721832 
279 https://www.gercekgundem.com/siyaset/245907/ahmet-davutoglundan-turkiye-gazeteciler-cemiyetine-ziyaret 
280 https://www.birgun.net/haber/karamollaoglu-sart-kostu-ak-parti-yle-ittifak-yapilabilir-331544 
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● İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, son dönemde gazeteci ve siyasetçilere yapılan saldırılara 
ilişkin “Bu tip olaylar karşısında, ilk tepki vermesi gerekenler devleti yönetenlerdir. Dolayısıyla, son yaşa-
nanlarla ilgili olarak, ilk ve en önemli muhatap da Sayın Erdoğan’dır. Kendilerine yönelen en küçük sözlü 
saldırıya bile en üst perdeden cevap verirken, ülkenin siyasetçisi, gazetecisi, savcısı saldırıya uğrayıp, tehdit 
edilirken sessiz kalamazlar” tepkisini paylaştı. İyi Parti lideri Akşener, hem hukukta reformdan söz edilip 
hem de bu hukuksuzluklara sessiz kalınamayacağını ifade ederek, “Bu vesileyle Sayın Erdoğan'ı, küçük 
ortağını, bu konularda takındığı, medeniyet ve hukuktan uzak tutumu konusunda, uyarmaya çağırıyorum” 
dedi.281 

25 Ocak 2021 
● Türkiye ve Yunanistan, Ege ve Doğu Akdeniz’deki sorunları görüşmek amacıyla beş yıl sonra 

istikşafi görüşmelerin 61’nci turu için yeniden masaya oturdu. Görüşmede daha önce ele alınan konular 
değerlendirilerek, mevcut durum ile geleceğe yönelik konularda atılabilecek adımlar görüşüldü. Bir sonraki 
görüşme Atina’da gerçekleştirilecek.282 

● İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in talimatıyla bir buçuk sene evvel Hukuk ve Adalet Poli-
tikaları Başkanı Bahadır Erdem ile Genel Sekreter Uğur Poyraz’ın koordinatörlüğünde başlatılan “İyileşti-
rilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” çalışması tamamlandı. İyi Parti Hukuk ve Adalet Politikaları 
Başkanı Erdem, yeni anayasa çalışması yapmadıklarını belirterek, “Devletin idari ve anayasadaki yönetim 
yapısına ilişkin anayasada değişmesini istediğimiz ya da önerdiğimiz maddeleri ilkelerin altına yerleştiriyo-
ruz” dedi. Devamında Erdem, “Bizim için cumhurbaşkanının halk veya Meclis tarafından seçilmesi önemli 
değil. Önemli olan tarafsız, İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemin ilkeleriyle donatılmış gö-
rev ve yetkilere sahip bir cumhurbaşkanı olması. Tarafsız bir cumhurbaşkanının bir kereden fazla görev 
yapmasına gerek yok” diye konuştu.283 

● Cumhurbaşkanı Erdoğan, “CHP diye bir partinin olup olmadığı tartışmalıdır. CHP’nin bir kefe-
sinde İyi Parti diğerinde HDP var. CHP'ye düşen bu iki kefeyi dengede tutarak yarı gizli ittifakı dengele-
mektir. Bunlar yıllarca bizi ve pek çok siyasetçiyi tek adamlıkla suçladılar. Şu anda CHP'de olan tek adam-
cağız siyaseti işliyor. Partisinin başına kasetle gelen tek genel başkan bu zattır” suçlamalarında bulundu.284 

● Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saatte 671 yeni hasta tespit edildiğini285 ve 5.642 yeni vaka 
ile birlikte toplam vaka sayısını 2.435.247, 137 yeni can kaybı ile toplam can kaybını 25.210 olarak açık-
ladı.286 

26 Ocak 2021 
● İstanbul Başakşehir’de zorla araca bindirilerek 20 Ocak’ta kaçırılan elektrik işçisi Gökhan Güneş, 

altı gün sonra evine geri döndü ve olaya ilişkin açıklama yaptı.287 Güneş, “20 Ocak’ta işe gitmek için biraz 
geç saatlerde çıkmıştı. Otobüs durağında bekleyen dört kişi vardı, üzerime çullandılar. Bir tane araca bin-
dirmeye çalıştılar. Direncimi kaldırabilmek için elektroşok aletiyle elektrik verdiler. Kendime geldiğimde 
arabadaydım. Bir yere götürdüler, konum, adres, mekana dair bir isim hiçbir zaman belirtilmedi. Elektrik 
verme, kaba dayak, ara sıra soğuk suyla ıslatılarak şiddet uygulama gerek çıplak gerek üzerimde sadece iç 
çamaşırı olacak şekilde uygulandı. Tecavüz tehdidi yaptılar. Ajanlık teklif edildi. Çıkış yapmadan önce, 
boyun koltuk altları, vücut bölgemi temizlemeye dönük işlemler yaptılar. Daha sonra arabaya bindirildim. 
Bu saldırıların sosyalist kimliğim nedeniyle olduğunu düşünüyorum” dedi.288  

● İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, KHK’yla kapatılan Samanyolu TV’nin eski genel yayın yö-
netmeni Osman Çalık’ın “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “resmi belgede sahtecilik” gerekçesiyle yar-
gılandığı davada, yedi yıl altı ay hapis cezasına hükmetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı 

                                                
281 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/aksener-iktidar-ya-bir-yol-bulmali-ya-da-yoldan-cekilmeli-6224979/ 
282 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/turkiye-ve-yunanistan-arasindaki-istiksafi-gorusmelerin-61-turu-yapildi/2122252 
283 https://www.birgun.net/haber/iyi-parti-parlamenter-sistem-calismasini-tamamladi-kamuoyuna-aciklanacak-331746 
284 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/erdogan-chp-diye-bir-partinin-olup-olmadigi-tartismalidir-6227663/ 
285 https://www.haberturk.com/son-dakika-25-ocak-koronavirus-covid19-tablosu-aciklandi-bugun-turkiye-korona-vaka-sayisi-kac-2950200 
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288 https://www.gazeteduvar.com.tr/kacirilan-gokhan-gunes-iskence-gordum-haber-1511481 
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iddianamede, sanık Çalık’ın FETÖ’nün haberleşme programı ByLock’u kullandığı ve örgütün en üst yöne-
ticileriyle birden fazla görüşme yaptığı kaydedildi.289  

● HDP Esenyurt İlçe Eş Başkanları Ercan Sağlam ve Dilan Kılıç yeniden gözaltına alındı.290 Esen-
yurt ilçe binasına 24 Ocak’ta Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararıyla Esenyurt İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri tarafından altı saatlik arama sonucu terör örgütü PKK’nın kurucusu Abdullah Öcalan’ın 
afiş ve posterlerine el konarak eş başkanlar Kılıç ve Sağlam gözaltına alınmıştı. Eş başkanlar, ifadelerinin 
alınması ardından aynı gün serbest bırakılmıştı.291  

● AYM Birinci Bölümü, başvurucu Ahmet Endes’in iddialarına ilişkin konutta arama gerçekleşti-
rildiği esnada kolluk görevlilerinin güç kullanımıyla yaralanmalar olması neticesinde, olaya ilişkin, eziyet 
yasağının ihlal edildiğine karar verdi. Aynı ailenin üyesi olan diğer başvurucular ve Endes, yaşadıkları il-
çede görev yapan bir savcıya yönelik sosyal medya aracılığıyla hakaret ve tehdit suçu işlendiğine ilişkin 
yürütülen soruşturma kapsamında arama yapılan akrabalarının evine gitmeye çalışırken kolluk görevlile-
rince durdurulmuştu. Başvurucuların iddialarına göre olay sonrasında iki başvurucu kolluk merkezine gö-
türülmüş ve orada fiziksel şiddete maruz kalmıştı. Kolluk görevlilerince düzenlenen tutanağa göre başvuru-
culardan birinin polis memuruna vurması üzerine iki başvurucuya da orantılı güç kullanılarak etkisiz hale 
getirilmiş, kolluk görevlilerinin şikayetçi olması nedeniyle de haklarında yasal işlem yapılmak üzere iki 
başvurucu kolluk merkezi ile hastaneye götürülmüştü.292 

27 Ocak 2021 
● Öğretmen Bekir Salih Korkmaz, karikatürist Erdil Yaşaroğlu’na ait karikatürleri internet sitesinde 

kullandığı gerekçesiyle evinde polisin arama yaptığını söyledi. Korkmaz kendisine ait ve çocuklarına ait 
elektronik cihazlara el konulduğunu belirtti.293 Yaşaroğlu ise kendilerinin şikayette bulunmadığını ticari si-
teler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi ve şikayetinden vazgeçti.294 Yaşananların ardından 
Korkmaz, “Bugün Erdil Yaşaroğlu bey ve avukatı Kadir Kurtuluş bey ile telefon görüşmesi yaptım. Kendi-
leri yaşanan durumdan derin üzüntü duyduklarını kesinlikle böyle bir şeye sebebiyet istemeyeceklerini şi-
kayetlerinden vazgeçtiklerini belirttiler” açıklamasında bulundu.295  

● Kars’ın görevden alınan HDP’li eski belediye başkanı Ayhan Bilgen, Türkiye’nin sorunlarını dış 
baskılarla değil, iç dinamik ve dengelerle çözmesinin zorunlu hale geldiğini ve yeni bir paradigma gelişti-
rilmesi gerektiğini ifade ederek, “Bunu bir platforma ya da hareket mi yoksa bir partiye mi dönüşmesi ge-
rektiği toplumsal karşılığı ile şekillenecektir. Suriye'de yaşanacak muhtemel gelişmelerin Türkiye'de yaşa-
yan Kürtleri de Türkleri de rehin almasına izin vermemeliyiz” dedi.296 

● Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz ve Dr. Berk Esen’in hazırladığı “Türkiye İçin Yeni Bir Hükümet 
Sistemi, Hükümet Sistemi Kaynaklı Sorunlar ve Çözüm Önerileri” raporu, CHP’nin MYK toplantısında 
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na sunuldu. Raporda, mevcut hükümet sistemiyle TBMM’nin tarihin-
deki en büyük yetki erozyonuna uğradığı ifade edilirken, yasama, müzakere, denetim ve bütçe yapım fonk-
siyonlarının gerilediği, hükümet kurma ve düşürme fonksiyonunun ise kaybolduğu belirtildi. CHP’nin yeni 
sistem önerilerinde de yer alması beklenen seçim barajının yarı yarıya azaltılması, Başbakanlık ve Bakanlar 
Kurulu'nun yeniden oluşturulması, TBMM’nin ve Sayıştay’ın denetim yetkilerinin artırılması gibi önerilere 
yer verildi. Raporda, “Yasama dokunulmazlığı kurumu devam ettirilmelidir. Yasama sorumsuzluğunun 
kapsamı genişletilmeli TBMM komisyonlarının faaliyetlerine katılan uzmanlar ve ifade veren kimseleri de 
içine almalıdır. Ayrıca milletvekillerinin siyasi eleştiri amacıyla ifade ettikleri düşünce açıklamalarının taz-
minat davalarına konu olamayacağı belirtilmelidir” denildi. Kamu görevlilerinin seçim kampanyalarına ka-
tılım göstermemesi için yasal engeller getirilmesi gerektiği ve hükümet ve belediye temsilcilerinin kamu 
kaynaklarını kullanarak kampanya düzenlemeleri ihtimaline karşı yasal önlem alınması gerektiği belirtildi. 
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Ayrıca “Adalet, içişleri, ulaştırma bakanları çekilip yerlerine bağımsızlar atanmalıdır” ifadelerine yer ve-
rildi.297 

28 Ocak 2021 
● AİHM 2020 raporuna göre, 62 bin civarında başvuru değerlendirilmeyi bekliyor ve bunlardan 

11.750’si Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşanan ihlal iddialarıyla ilgili görünüyor. AİHM’in 2020 yılı sonu iti-
bariyle öncelikli değerlendirilecek başvurular listesinde Rusya, Türkiye ve Romanya’nın ilk üç sırada yer 
aldı. Türkiye’den çoğunlukla “hukuk dışı gözaltılar veya tutuklamalar” ile ilgili başvurular yapıldığı akta-
rıldı. AİHM Başkanı Robert Spano’nun açıklamasına göre; geçen yıl Türkiye’den gelen başvurular bir yıl 
öncesine oranla yüzde 27 artış gösterdi ve en az bir hak ihlali içeren 3.309 karar ile Türkiye ilk sırada, 2.724 
karar ile Rusya ikinci, 1.857 karar ile İtalya da üçüncü sırada yer alıyor. Genel başvuru bakımından ise 
13.800 dava başvurusuyla Rusya birinci ardından 11.150 başvuruyla Türkiye ikinci ve 10.250 başvuruyla 
Ukrayna üçüncü sırada geliyor. Hakkında en fazla karar açıklanan devletler ise, sırasıyla Rusya (185), Tür-
kiye (97), Ukrayna (86), Romanya (82) ve Azerbaycan (37) oldu. Türkiye hakkında açıklanan 97 karardan 
85’inde AİHS’nin en az bir maddesinin ihlal edildiği sonucuna varılırken, altı davada ihlal bulunmadı; bir 
dava dostane çözümle, beş dava ise diğer yollardan sonuçlandı. Türkiye davalarında en fazla AİHS’nin ifade 
özgürlüğüyle ilgili 10’uncu maddesinin ihlaline hükmedildi. Türkiye’nin 31 davada 10’uncu maddeyi ihlal 
ettiği hükmüne varıldı. Türkiye davalarında açıklanan kararlarda 21 kez adil yargılanma hakkı, 16 kez öz-
gürlük ve güvenlik hakkı, 14 kez mülkiyet hakkı, 11 kez de toplanma ve dernek kurma özgürlüğüyle ilgili 
maddelerin ihlal edildiği sonucuna varıldı.298 

● Diyanet İşleri Başkanlığı, 22. Dönem CHP Milletvekili Berhan Şimşek hakkında “Cuma hutbele-
rinin AKP Genel Merkezi’nde hazırlandığı” iddiası nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç du-
yurusunda bulundu.299 Şimşek, 26 Ocak’ta KRT TV’de katıldığı programda, “Gidiyoruz cumalara Diyanet 
İşleri Başkanlığı’nın yüzünden hutbeyi dinlememek için farzı kılıp çıkıyorum. Niye? İçeriye girdiğimizde 
AKP Genel Merkezi’nden yazılmış hutbeler var. 50 kuruş kara gidiyoruz camiye, 150 kuruşluk zararla çı-
kıyoruz” demişti.300 

● Sinop’ta Gerze Asliye Ceza Mahkemesi, Yarkıl köyü yakınlarında Anadolu Grubu’nun kurmak 
istediği termik santrale 5 Eylül 2011’de tepki gösterdikleri için yargılanan Gerzelilerden 37 kişi hakkında 
hapis cezası ve para cezasına hükmetti. Mahkeme, “iş ve çalışma hürriyetini ihlal, görevi yaptırmamak için 
direnme, kamu malına zarar verme, arazide kasten yangın çıkarma, kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürü-
yüşüne silahlı olarak katılmak, kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemek ve yönetmek” suçla-
malarıyla vatandaşları suçlu buldu. Mahkeme, Anadolu Grubu’nun 4.080 lira tutarındaki avukat ücreti de 
vatandaşlara yüklendi.301 Bu arada “Gerze Meydan Muhaberesi” olarak adlandırılan olay dünyanın en etkili 
10 çevre direnişi arasına girmişti.302 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na, Anadolu Grubu’nun 24 Kasım 
2009’da yaptığı başvurunun ardından olaylar başlamıştı ve sonrasında söz konusu termik santral Orman 
Kanunu’na aykırı bulunarak 2015’te iptal edilmişti.303  

● AYM304, Zonguldak’ta taşkömürü havzasında bulunan binası madencilik faaliyetleri nedeniyle yı-
kılan Sabri Uhrağ’ın başvurusu için mülkiyet hakkı ile bağlantılı olarak etkili başvuru hakkının ihlal edildi-
ğine ve sorunun çözümü için meselenin TBMM’ye bildirilmesine karar verdi. Uhrağ, 2011’de, iki katlı 
kargir binası bulunan kusurlu kömür üretimi sonucu binasının hasar görerek tamamen kullanılamaz hale 
geldiğini belirterek Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (TTK) ve işletme hakkını alan şirkete 
alacak davası açmıştı. Mahkeme, 3303 sayılı Kanun uyarınca tapu kayıt maliklerinin maden işletmeciliği 
sebebiyle meydana gelen zararlardan dolayı bir hak ve tazminat talep etme hakları bulunmadığını öne süre-
rek davanın reddine karar verdi. Temyiz ettiği kararın Yargıtay tarafından onanması ve karar düzeltme 
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talebinin reddedilmesi üzerine Uhrağ, 6 Eylül 2017’de AYM’ye başvurdu. Bireysel başvuruyu 29 Aralık 
2020’de görüşen AYM, mülkiyet hakkı ile bağlantılı olarak, Anayasa'nın etkili başvuru hakkının ihlal edil-
diğine karar verdi.305 

● Komedyen Emre Günsal, “Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında yasaya muhalefet” ve “ki-
şinin hatırasına hakaret suçu ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamalarıyla üç yıl beş ay 
hapis cezasına çarptırıldığını ancak hükmün açıklanmasının geriye bırakıldığını duyurdu. Günsal, “20 da-
kika stand-up için üç yıl beş ay hapis cezası aldım. Bu da sahnede kaldığım her dakika için 62 güne denk 
geliyor” tepkisini paylaştı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 
Günsal, 11 Nisan 2020’de tutuklanmıştı.306 

29 Ocak 2021 
● Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Boğaziçi Üniversitesi içindeki eylemler sırasında 

“Kabe üzerine şahmeran temalı figür” içeren resim olayıyla ilgili “Boğaziçi Üniversitesi önünde Müslü-
manların mukaddes mekanı, kıblemiz Kabe’ye ve İslami değerlerimize yönelik yapılan hadsiz saldırıyı kı-
nıyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak konunun takipçisi olacağız ve bu saygısızlığı yapanlar hakkında 
yasal yollara başvuracağız” açıklaması yaptı.307 

● İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Mil-
letvekili Özcan Özel, TBMM’de düzenledikleri basın toplantısında, CHP’den istifa ettiklerini açıkladı. Çe-
lebi, “Tarafım 29 Ekim ruhudur. 10 Aralık ve kuyrukçularının zihniyeti değil. Sönerek yok olmayacağım. 
Yanıyorum öyleyse varım. Partiden istifa ediyorum” açıklamasında bulundu. Üç ismin istifası ile CHP’nin 
TBMM’deki koltuk sayısı 135’e düştü.308 CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise, “Bir başka parti ya da 
oluşuma katılmak için yapılan kişisel tercihler, geleceğe dönük kişisel ikbal talepleri. Düne kadar üyesi 
olunan bir siyasi partiye ve onun mücadelesine olanca zararı vererek ayrılmaya dönüşen ifadeleri üzülerek 
takip ettik. CHP iktidara doğru yürümeye, saray ve tek adam rejimine karşı kendi yolunda yürümeye devam 
edecektir” dedi.309 Çelebi, Özgür Özel’in istifalara ilişkin açıklamalarına Twitter’da “Özgür Özel’in istifa 
değerlendirmesi istifa gerekçelerimizde ne kadar haklı olduğumuzu ortaya koymuştur. AKP FETÖ ortaklı-
ğında gerçekleştirilen kumpaslardan cezaevine girmiş biri olarak bana iftira atamazlar. Bir saray operasyonu 
arıyorlarsa Menemen’e, Urla’ya baksınlar” yanıtını verdi.310 AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Ak-
başoğlu ise CHP’den bu istifalara ilişkin “Oluşturmaya çalıştığınız sanal gündemler, sistem tartışma-
ları CHP içindeki büyük kavgayı perdelemeye yetmedi. İstifalar buz dağının görünen kısmı. Bun-
lar CHP'nin iyi günleri” değerlendirmesinde bulundu.311 

● İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi Parkı protestoları sırasında Berkin Elvan’ın ölümüne 
ilişkin yargılamada, tutuksuz sanık polis memuru F.D. hakkında savcılık mütalaasında “bilinçli taksirle 
ölüme neden olmak” suçundan iki yıl sekiz aydan dokuz yıla kadar hapisle cezası talebinde bulunuldu. Dava 
18 Haziran’a ertelendi. Mütalaada, Ulusal Kriminal Laboratuvarı raporuna göre olayda kullanılan Zet tüfeği 
gaz fişeğinin yaklaşık 150 gram ağırlığında olduğu, gaz fişeğinin 40-50 metre mesafeden insan kafatasını 
göçertmeye yeterli olduğuna vurgu yapılarak, bu nedenle insana nişan alınarak atılamayacağına ifade edildi. 
Mütalaada, “Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı tarafından hazırlanan bilirkişi 
raporunda, sanık için ‘asli kusurlu’, maktul içinse ise ‘tali kusurlu’ tespiti yapıldığı aktarılarak, raporda 
‘meydana gelen olayın istem dışı ve anlık olarak gerçekleştiğinin kuvvete muhtemel olduğu yönünde’ görüş 
bildirildiği ifade edildi.312 Elvan ailesinin avukatlarından Çiğdem Akbulut, “Ali İsmail’i tekmelediği için 
sakatlanan ayağı ile mağdur sıfatlı polis, 14 yaşında çocuğa kendini koruyamadı diye suç yükleyen jan-
darma. Bunlar arsız mekanizma. Biz çabamızdan vazgeçmeyeceğiz. Onlarca rapor geldi, gerçek açık olay 
anında çatışma yoktu Berkin kusursuzdu. Bir çatışma olsa idi Berkin’in cebinden torpiller çıkmış ise bir 

                                                
305 https://www.evrensel.net/haber/424682/aym-taskomuru-havzasinda-zarar-goren-binanin-sahibi-icin-hak-ihlali-karari-verdi 
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307 https://twitter.com/DIBAliErbas/status/1355222011086299144?s=20 
308 https://www.birgun.net/haber/3-milletvekili-chp-den-istifa-etti-332326 
309 https://www.birgun.net/haber/chp-den-3-vekilin-istifasina-iliskin-aciklama-uzulerek-takip-ettik-332333 
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eylemciyi ya da herhangi birini vuramaz, bu yetkisinin dışındaydı, bu orantısını aşarak yaptığı bir eylemdi. 
Bunu söylemekten vazgeçmeyeceğiz” dedi.313 

● İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gözaltına alınan öğrenciler ile ilgili “Boğaziçi Üniversitesi’nde 
Kabe-i Muazzama’ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren dört LGBT sapkını gözaltına alındı” paylaşımı 
yaptı.314 Bunun üzerine Twitter ise Soylu’nun bu paylaşımını Fransa’nın talebi üzerine Fransa’da engelledi 
ve “Bu tweet, yerel yasalar uyarınca Fransa’da saklandı” notu düştü.315  

● Yükseköğretim Kurulu, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki sergideki söz konusu resim olayı için “çirkin 
davranış” değerlendirmesi yaptı. YÖK’ün yazılı açıklamasında, “Bu necip milletin kendisini diğer millet-
lerden ayırt eden hususiyetlerden birisi olan ‘edep ve hürmet’ konusundaki azami titizliğini hayasızca ihlal 
eden bu eylemin, pervasızlığın ve saygısızlığın sahipleri için ömür boyu bir utanç vesilesi olacağı açıktır” 
denildi.316 

● Manevi, İlkeli, Liyakatli Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası (Mil-Diyanet Sen), LGBTİ+ der-
neklerinin kapatılması için 1 Şubat’ta İçişleri Bakanlığı’na dilekçe vereceklerini açıkladı. Açıklamada, “sen-
dika olarak harekete geçmenin zamanının geldiği” ve “Türkiye’de faaliyet gösteren LGBT derneklerinin 
kapatılması ve tüm faaliyetlerinin yasaklanması için İçişleri Bakanlığına dilekçe sunacakları” ifade edildi.317 

● Ordu’nun Ünye ilçesine bağlı Üçpınar, Çiğdem ve Yeşilkent köylerinde maden arama sondajı ça-
lışmalarına karşı oldukları için 28 Ekim 2020’de gözaltına alınan 15 köylü hakkında “görevi yaptırmamak 
için direnme, mala zarar verme, kanunlara uymamaya tahrik” suçlarından dava açıldı.318 Köylüler, şirket 
adına bölgede çalışma yürüten sondaj firmasının sorumlusu ve Ünye İlçe Jandarma Komutanlığı görevlile-
rinin şikayeti üzerine gözaltına alınmıştı319. Üçpınar Köyü Muhtarı Ali Ordulu, “15 kişiyi gözaltına aldılar 
ve bir gece nezarette bıraktılar. Ondan sonra şirket sahipleri de benim vatandaşlarımdan davacı olmuşlar. 
Mağdur kalan benim halkımdır, şirket bir zarar görmedi. Benim halkım cop, biber gazı her şeyi yedi orada. 
Bir de tutmuşlar mahkemeye vermişler” diye konuştu.320 

30 Ocak 2021 
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 658 yeni hasta tespit edildiğini321 ve 6.871 yeni vaka ile birlikte top-

lam vaka sayısını 2.470.901, 129 yeni can kaybı ile toplam can kaybını 25.865 olarak açıkladı. 322 
31 Ocak 2021 
● Milli Beka Hareketi Derneği, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini hedef alarak “Her daim abdest-

liyiz. Bir an evvel şehadete kavuşmak için Yüce Allah’a dua etmekteyiz” açıklamasında bulundu. Milli 
Beka Hareketi Derneği Başkanı Murat Şahin, Boğaziçi Hukuk’un Twitter’da İstanbul Valiliği’nin açıkla-
masına karşılık “Valiliğin Boğaziçi öğrencileri ile ilgili açıklaması tamamen hayal ürünüdür. Öğrencilerle 
ilgili yapılan aramalarda hiçbir yasadışı bulgu belge ele geçirilmemiştir. Öğrenciler serbest bırakılsın”323 
paylaşımını alıntılayıp hedef gösterdi. Şahin, “Devletimizin Valiliğine yalancı diyorlar... Gerçi şaşırmadık, 
birkaç gün önce de bunların abileri Şanlı Türk Ordusuna Satılmış Asil Hakim ve Savcılarımıza militan de-
mişlerdi... Z kuşağı bunları görsün iyi anlasın iyi tahlil etsin” 324 dedi.325 

Olumlu Gelişmeler 
2 Ocak 2021  
● Halagazeteciyiz platformu içeriğinde değişiklik yapmasıyla MedyaPort yayın hayatına başladı. 

Açıklamada, “MedyaPort yayında! Bir süredir işsiz gazetecilerle akademisyenleri bir araya getiren 

                                                
313 https://gazetekarinca.com/2020/02/berkin-elvan-davasi-jandarma-raporuna-gore-berkin-tali-kusurluymus/ 
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halagazeteciyiz yeni yıla küçük bir değişikliğe giriyor” denildi.326 MedyaPort haber editörü Sultan Özer, 
“Gelinen noktada, halagazeteciyiz sitesinin işlevini bir üst evreye çıkarmaya karar verdik. Bir kampanya 
gibi değil, devamlı bir haber sitesi ile yolumuza devam edelim istedik. MedyaPort bir yandan ‘halkın haber 
alma hakkını savunmayı’ sürdürürken bir yandan da özgürce yazmak isteyenlere de alan olacak. Daha ka-
labalık bir ekiple, daha heyecanlı ve coşkulu yola çıkıyoruz” dedi.327 

4 Ocak 2021 
● Haftalık gazete Gazete Oksijen kuruldu. “Türkiye’nin tek hafta sonu gazetesi geliyor” duyurusu 

yapıldı.328 Sahibinin Vatan’ın eski kurucusu ve sahibi Zafer Mutlu olduğu belirtildi.329 Genel Yayın Yönet-
meni’nin Milliyet eski Genel Yayın Yönetmeni Tayfun Devecioğlu olacağı ifade edildi.330 

5 Ocak 2021 
● Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesi, DİHA muhabiri Hacı Yusuf Topaloğlu hakkında “örgüt üyesi 

olmak” iddiasıyla yargılanmasında, suçlamalara tanık şahsın beyanlarıyla ilgili çelişkili olduğunu ve “örgüt 
üyesi olma suçlamasına dair yeterli delil olmadığı” kararıyla beraatına331 hükmetti.332 

7 Ocak 2021 
● Ankara 22. Asliye Hukuk Mahkemesi, şair ve Devrimci 78’liler Federasyonu Başkanı Ahmet Telli 

hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla açılan davada beraatına karar verdi. Kararda, “işlediği 
suça ilişkin mahkumiyet hükmü kurmaya yeter kesin inandırıcı delillerin olmadığı” belirtildi.333 

12 Ocak 2021 
● Kamu Denetçiliği Kurumu, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın başvurusu üzerine baro 

başkanlarınca Ankara girişinde yapılması planlanan kısa yürüyüşe ve basın açıklamasına polis müdahale-
siyle ilgili “toplantı ve ifadeyi açıklama özgürlüğü ihlali” olarak değerlendirdi. Kurum, “söz konusu toplantı 
ve ifadeyi açıklama özgürlüğünün ihlaline yol açan bu türden kolluk müdahalelerinin yeniden yaşanmaması 
için gereken tedbirlerin alınması hususunda Ankara Valiliği’ne, barışçıl ve kamu düzenini aksatmayan top-
lantı ve düşünceyi açıklama özgürlüklerinin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadına uygun şekilde, 
önünün açılması amacına yönelik yasal, idari ve kurumsal tedbirlerin alınması konusunda İçişleri Bakan-
lığı’na tavsiyede bulunulmasına” karar verdi. Gerekçede, “Baro başkanlarının, kendilerini doğrudan ilgilen-
diren bir yasa değişikliği sürecinde görüşlerini dile getirmek amacı ile gerçekleştirdikleri meşru amaç ve 
konuya dayalı yürüyüşlerinin ve topluca şehre girmelerinin engellenmesi, bu esnada polis ile gösterici grup 
arasında yaşanan arbede, gösterici baro başkanlarının toplum tarafından tanınan simalar olması ve maruz 
kaldıkları müdahaleye ilişkin görüntülerin televizyon kanallarında yayınlanması göz önünde tutulduğunda, 
polis tarafından bu kişilere yönelik yakalama ve gözaltı şeklinde özgürlüğün kısıtlanması durumu yaşanma-
mış olsa bile, polisin engelleme amacı ile kullandığı güç sonucunda, başvuruya konu kişilerin maddi ve 
manevi olarak olumsuz etkilenmeleri ihtimal dahilindedir” denildi. Bu arada Ankara Valiliği’nin, Kamu 
Denetçiliği Kurumu’na gönderdiği savunma yazısında ise, “22 Haziran’daki eylem esnasında Emniyet gö-
revlilerince yapılan işlemin yerinde ve mevzuata uygun olduğu, bu nedenle kamu düzenini sağlamak ve var 
olan suçu önlemenin polisin asli görevlerinden olduğundan, konusu suç teşkil eden bir emrin söz konusu 
olmadığı” ileri sürüldü.334 

13 Ocak 2021 
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● Uber Türkiye, Twitter’da yaptığı açıklamada, “Uber’e Türkiye’de uygulanan erişim engeli mah-
keme kararına uygun olarak bugün itibariyle resmen kaldırıldı! Tüm İstanbullulara tekrar merhaba” 335 di-
yerek erişim engelinin kalktığını duyurdu.336 

15 Ocak 2021 
● AYM, gazeteci Hakan Aygün’ün sosyal medya paylaşımı nedeniyle “Cumhurbaşkanı’na hakaret” 

suçlamasıyla Bodrum’da tutuklanmasını “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlali” olarak değerlendirdi. 
Aygün, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Covid-19 virüsü salgını nedeniyle canlı yayında IBAN numarası verip 
bağış kampanyası başlatması sonrası attığı bir tweet nedeniyle 16 Ağustos 2020’de gözaltına alınıp 3 Nisan 
2020’de tutuklanıp, 6 Mayıs 2020’de tahliye edilmişti.337 

18 Ocak 2021 
● Van Erciş 1. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci İdris Yılmaz’ın sosyal medyada yaptığı bir payla-

şım gerekçesiyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” suçlamasıyla yargılandığı davada beraatına hük-
metti. Yılmaz, TSK’nın Suriye’nin Afrin kentinde başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin yaptığı paylaşım 
nedeniyle yargılamasında altı ay cezaevinde kalmıştı. Bu arada Yılmaz, beraat kararına sevinemediğini söy-
leyerek, “Hakkımda devam eden birçok yargılama var. Hem kendi adıma hem de yargılanan ve tutuklu 
bulunan tüm meslektaşlarımız adına, hukukun görevini yerine getirmesini umuyorum” dedi.338 

19 Ocak 2021 
● AİHM, Türkiye’nin sanatçı Atilla Taş’ın “özgürlük ve güvenlik hakkı” ve “ifade özgürlüğü”nü 

ihlal ettiğine hükmetti.339 AİHM, Taş’a 12.275 euro manevi tazminat ve 3.175 Euro mahkeme masrafının 
Türkiye tarafından ödenmesine karar verdi.340 Taş, “FETÖ’nün medya yapılanması” davasından Eylül 
2016’da tutuklanmış ve Ekim 2017’de Silivri Cezaevi’nden tahliye edilmişti.341 Hakkında Mart 2018’de 
“örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek” suçlamasından üç yıl bir ay 15 gün hapis cezası çıkan Taş, 
Kasım 2018’de ikinci kez tutuklanmış ve Şubat 2019’da tahliye edilmişti.342 

20 Ocak 2021 
● TGS, İz Gazete’de Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzaladı. TGS ikinci kez yerelde bir gazete ile TİS 

imzalamış oldu. Böylece en düşük maaş 3.100 lira oldu.343 Sözleşmeye göre, 1 Mayıs ve 9 Eylül’de ikra-
miye, 8 Mart’ta regl izni, gazetede beş yılını doldurana çeyrek altın, evlenene ya da partneri ile birlikte 
yaşamaya karar veren çalışanlara 1 bin lira yardım yapılacak.344 Çocuk ve kreş yardımında da bulunula-
cak.345  

21 Ocak 2021 
● AYM Genel Kurulu, CHP’li Enis Berberoğlu'nun, hakkında daha önce verilen ihlal kararının ge-

reğinin yerine getirilmemesi nedeniyle yaptığı ikinci bireysel başvuruda, yeniden “seçilme ve siyasi faali-
yette bulunma hakkı” ile “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı”nın ihlaline karar verdi. AYM, yaşanan ihlalin 
sonuçlarının ortadan kaldırılması için oy birliğiyle aldığı karar örneğini yeniden İstanbul 14. Ağır Ceza 
Mahkemesi’ne göndermeye hükmetti.346 

● AYM, sosyal medyada Kemer eski Belediye Başkanı Mustafa Gül hakkında paylaştığı ifadeler 
nedeniyle “hakaret” suçlamasıyla yargılanmasında 2018 yılında 7.000 lira adli para cezasına çarptırılan köşe 
yazarı Osman Palçik’in ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti.347 AYM, Palçik’in paylaşımında kul-
landığı “imar rant hırsızı” ifadesinin söylendiği bağlamdan koparılmaksızın olayın bütünselliği içinde 
                                                
335 https://twitter.com/Uber_Turkiye/status/1349234723101536262 
336 https://www.sozcu.com.tr/2021/ekonomi/ubere-erisim-engeli-kaldirildi-6209184/ 
337 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/aymden-flas-hakan-aygun-karari-diyanetin-suc-duyurusuyla-tutuklanip-serbest-birakilm-328774h.htm 
338 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-idris-yilmaz-halki-kin-ve-dusmanliga-tahrik-sucundan-beraat-etti/ 
339 https://www.indyturk.com/node/302741/haber/ai%CC%87hmdan-atilla-ta%C5%9F-i%C3%A7in-hak-ihlali-karar%C4%B1-t%C3%BCrkiye-tazminat-
%C3%B6demeye-mahkum-edildi 
340 https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/237817-aihm-atilla-tas-hakkinda-ihlal-karari-verdi 
341 https://www.dw.com/tr/aihmden-atilla-ta%C5%9F-karar%C4%B1/a-56272001 
342 http://www.diken.com.tr/aihmden-atilla-tas-karari-hak-ihlali-var/ 
343 https://tgs.org.tr/sendika-bir-yerel-gazetede-daha-sozlesme-imzaladi/ 
344 https://www.gazeteduvar.com.tr/tgs-iz-gazetede-toplu-sozlesme-imzaladi-haber-1510857 
345 https://www.izgazete.net/medya/iz-gazete-yine-ornek-oldu-5-nci-yilda-tis-h60052.html 
346 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/enis-berberoglunun-ikinci-bireysel-basvurusunda-da-ihlal-karari-verildi/2117905 
347 https://www.sabah.com.tr/gundem/2021/01/21/son-dakika-chpli-baskani-elestirip-ceza-alan-gazeteciyle-ilgili-aymden-karar 
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değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, gazeteci kimliğiyle imar yolsuzluklarına Gül’ün bulaştığını ima et-
tiği değerlendirmesini yaptı. AYM, Palçik’e 6.000 lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.348 

22 Ocak 2021 
● Kocaeli’nde Karamürsel Asliye Ceza Mahkemesi, iki çocuk babası işçi Muhterem Çıtanak hak-

kında sosyal medya paylaşımları nedeniyle “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasından yargılanmasında 
beraatına karar verdi. Duruşma sonrası Çıtanak, “Hakim kararını açıklarken, ‘Biz bazı arkadaşlarımızın al-
mış olduğu yanlış kararlar gibi yanlış karar almıyoruz. Bu söylediklerinizin hepsi ifade özgürlüğü kapsa-
mındadır. 8 yıldır hakimim hiçbir zaman talimat almadım, almam da. Biz beraatınıza karar verdik’ dedi. 
Genç hakimin tam bir devlet adamı şefkatiyle benim ile konuşması adalete karşı olmayan güvenimi bir 
nebze artırdı. Devletimize saygımız sonsuz, cumhurbaşkanı makamına saygımız sonsuz. Bir kişi hem siyasi 
parti lideri hem Cumhurbaşkanı oluyorsa o kişi eleştirildiği zaman neden makamına hakaret sayılıyor. AKP 
ona buna dava açacağına milletin feryadını duymalı” diye konuştu.349 

28 Ocak 2021 
● Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci ve yazar Faik Bulut hakkında 2010-2011 yılları 

arasında Demokratik Toplum Kongresi’nin (DTK) faaliyetlerine katıldığı gerekçesiyle “örgüt üyesi olmak” 
suçlamasıyla hapis istemiyle yargılandığı davada beraatına ve yurt dışına çıkış yasağının devamına karar 
verdi. Mahkeme, Bulut’un “silahlı örgüt üyesi olmak” suçunu işlediğinin sabit olmadığına karar verdi. Bu-
lut’un avukatı Mehmet Emin Aktar, Bulut’un aleyhindeki delillerin ortam dinlemesi ve iletişim tespitlerine 
dayandığını ve bu delillerin hukuka aykırı olduğunu vurguladı.350 

                                                
348 https://www.anayasa.gov.tr/media/7198/2018-25073.pdf 
349 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/cumhurbaskanina-hakaretle-yargilanan-isci-muhterem-citanak-beraat-etti-1807911 
350 https://www.mlsaturkey.com/tr/yazar-faik-bulut-beraat-etti/ 
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