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

 
Ó 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kapak fotoğrafı: Cosmic Creative  
Reklam sektörü için bir prestij olarak 

kabul edilen 13’üncü Kırmızı Reklam 
ödüllerinin 13’üncüsü 26 Mayıs 2016’da 
gerçekleştirildi. Kırmızı Jüri Özel Ödülünü 
Cosmic Creative’in hazırladığı “Gazeteci-
ler Cemiyeti-Bir gazeteci neredeyse, ay-
dınlık oradadır” adlı çalışma hak kazandı.
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Gazeteciler Cemiyeti Yayınıdır 
Gazeteciler Cemiyeti Özgürlük için Basın Çalışma Grubu tarafından hazırlanmıştır. Bu rapor Gazeteciler Cemiyeti’ne aittir. Kaynak gösterilerek 

kısmen veya tamamen çoğaltılabilir, bilimsel yayınlarda kullanılabilir. 
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Giriş  
Mart ayı gündeminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme 

kararı alması ön plana çıktı. Kadın hakları açısından güvence niteliğindeki sözleşmeden çekilme kararı, 
geniş kitlelerde tepki yaratırken, Erdoğan’ın tek imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanmış oluşu da, hem 
Anayasa hem TBMM’nin yetki gaspı iddiası ve hükümet sistemi üzerindeki tartışmaları derinleştirdi. Bu 
gelişme Türkiye’nin demokraside ve insan haklarında geldiği nokta üzerinde iç ve dış kamuoyunda endişe-
leri artırdı.  

Mart’ta ayrıca 31 Ocak 2007’de Agos Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesiyle ilgili 
dokuz yıldır süren davada karar açıklandı. İki eski emniyet müdürü hakkında müebbet, diğer sanıklara ağır-
laştırılmış ve süreli hapis cezaları verildi. Bu karar öncesinde Anayasa Mahkemesi (AYM), Dink’in öldü-
rülmesiyle ilgili dava sürecinde tutuklu yargılanan Fox TV’nin eski Haber Müdürü Ercan Gün’ün “kişi 
hürriyeti ve güvenliği hakkı” ile “ifade ve basın özgürlüğü hakkı” ile ilgili bireysel başvurusunda ihlal ol-
madığına karar verdi. 

İrfan Fidan’ın teamüllere aykırı biçimde atanmasıyla Anayasa Mahkemesi’nde Cumhurbaşkanı Er-
doğan’ın atadığı üye sayısı mutlak çoğunluğu oluşturdu. Bu durum özellikle hak ve özgürlükler ile ilgili 
ileride verilecek kararlar konusunda endişe yarattı. Anayasa Mahkemesi, Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanı Osman Kavala’nın da tutuklanmasının hukuki olmadığı ve makul süreyi aştığı iddialarına 
yönelik bireysel başvuruda “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmediğine” karar verdi. 

Mart ayında internet üzerinden yayınlanan haber ve yorumlara erişim engellemeleri arttı. CHP’nin 
resmi Twitter hesabında yer alan Hazine ve Maliye eski bakanı Berat Albayrak ve Merkez Bankası’nın dolar 
rezervi ile ilgili paylaşımlarına erişim kısıtlandı. Böylece muhalefet partileri ve temsilcilerinin açıklamala-
rına yönelik müdahale iyice belirginleşti. Ana muhalefet partisi CHP’nin bu konuyla ilgili siyasi kampanya 
yapabilmesi, bağımsız milletvekili Ahmet Şık gibi isimlerin yolsuzluklara ilişkin paylaşımlarına ve İfade 
Özgürlüğü Derneği’nin erişim engelleme kararları takibi çerçevesinde yaptığı açıklamalarına erişim engel-
lendi. 

HDP için kapatma talepli iddianame hazırlanması ve bunun MHP’nin kongresi öncesinde açıklanması 
da Mart gündeminin ağırlıklı konusuydu. Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bah-
çeli’nin çağrısının hemen ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın inceleme başlatarak iddianame-
sini iki hafta içerisinde Anayasa Mahkemesi’ne sunduğu görüldü. Ancak Anayasa Mahkemesi iddianameyi 
usul yönünden eksik bularak ay sonunda başsavcılığa iade etti.  

Salgın gerekçesiyle her türlü toplumsal etkinlik yasaklamaları ülke genelinde valilikler kanalıyla sü-
rerken, farklı alanlarda hak arama mücadelesi de yaygınlaştı. Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi’ne AKP’li 
Prof. Dr. Melih Bulu’yu rektör atamasına karşı öğrenci ve akademisyen protestoları devam etti. Öğrenciler 
hakkında tutuklama veya ev hapsi cezaları getiren yargılama kararları da tepkiyle karşılandı. İstanbul Söz-
leşmesi kararı protestoları gibi toplumsal etkinliklere polis müdahalesi, ifade özgürlüğü bakımından sorun 
olmayı sürdürdü.  

Basın özgürlüğü bağlamında gazeteci yargılamaları Özgürlük için Basın (ÖiB) raporlarımızda aylık 
olarak kayda geçtiği üzere Mart ayında da hız kesmedi. OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız’ın 
“yasak ve gizli bilgileri açıklamak” ile “yasak ve gizli bilgileri temin etmek” suçlarından ve TELE1 Ankara 
Temsilcisi İsmail Dükel’in “yasak ve gizli bilgileri temin etmek” suçundan cezalandırılmalarına karar ve-
rildi. Son tahliyeler ve listelerde yapılan güncelleme sonrasında, Mart ayı sonu itibarıyla hapisteki gazeteci 
sayısı tekrar 70’e geriledi. Buna göre Mart ayı sonunda cezaevlerinde hükümlü olarak 36 ve tutuklu olarak 
34 olmak üzere 70 gazeteci bulunmaktadır. 

Hem basın özgürlüğü hem de ifade özgürlüğü açısından “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlaması so-
run olmayı sürdürdü. Sendika.org yayın kurulu üyesi ve editörü Ali Ergin Demirhan ve oyuncu Aydan Can-
bula hakkında ceza kararları alındı.  



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

  6 
 

İletişim Araçlarına ve İletişimcilere Baskı 
1 Mart 2021 
● Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği, ETHA’nın etha17.com haber sitesine erişimi “Milli güvenlik 

ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle1 engelledi.2 
● Osmaniye 1. Sulh Ceza Hakimliği, MA’nın mezopotamyaajansi28.com haber sitesine erişimi 

“Milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle3 engelledi.4 
● Bodrum 3. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Hakan Aygün hakkında sosyal medyada paylaştığı 

“Ey IBAN edenler” ifadesi ile “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılamak” iddiasıyla yedi 
ay 15 gün hapis cezası kararı verdi. Hükmün açıklanması geriye bırakıldı.5 Bu davayla ilgili Anayasa Mah-
kemesi ise, Aygün’ün bir ay tutuklu kalması nedeniyle hak ihlaline uğradığına 12 Ocak’ta karar vermişti.6 
Aygün, “AYM kararı ve IBAN ayeti tweet’ini attığımın saptanamamasına rağmen hayatımın ilk hapis cezası 
olarak yedi ay 15 gün verildi, hükmün uygulanması geri bırakıldı. İtiraz yolu açık, sonu belli, AYM olmazsa 
AİHM’den döner” tepkisini gösterdi.7 

2 Mart 2021 
● İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Fatih Portakal’ın “Bankacılık Kanunu’nu ihlali” ve 

“Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddialarıyla hapis istemiyle yargılandığı iki ayrı davada, beraatına karar verdi. 
Mahkeme, Portakal’ın dava konusu paylaşımıyla ilgili “Cumhurbaşkanı’na yöneltildiği hususunda kuşku 
bulunmamakla birlikte yazılan ifadelerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek boyutta, somut bir fiil 
veya olgu isnadı ya da sövme içermediği” görüşüne karar verdi. Mahkeme, Portakal’ın ekonomiyle ilgili 
paylaşımı hakkında bir banka, bankalar veya BDDK’nın hedef alındığına dair olduğu bulunmadığı için atılı 
suçun oluşmadığına hükmetti.8 

3 Mart 2021 
● Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi, JinNews9 muhabiri Nurcan Yalçın’ın “örgüt üyeliği” ve “ör-

güt propagandası” iddiasıyla yargılandığı davada, gizli tanık beyanları ışığında kovuşturmanın genişletil-
mesi yönündeki savcılık talebini “neticeye etki etmeyeceği” gerekçesiyle reddetti. Dava, 9 Haziran’a erte-
lendi. Yalçın, Rosa Kadın Derneği’ne yönelik soruşturma kapsamında gizli tanık ifadeleri ve sosyal medya 
paylaşımlarıyla gerekçesiyle yargılanıyor.10 

4 Mart 2021 
● İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 46 gazeteci ve medya çalışanın yargılandığı KCK Basın Da-

vası’nda dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için davayı 22 Haziran’a erteledi.11 Dava, 10 Eylül 2012’den 
beri sürüyor. 

● Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi, Artı TV Ankara Temsilcisi Sibel Hürtaş ve gazeteci Hayri De-
mir’in “terör örgütü propagandası” ve “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” iddialarıyla yargılan-
dıkları davada, kovuşturmanın durdurulmasına karar verdi. Hürtaş ve Demir’in, TCK’nın “Türk milletini, 
Türkiye Cumhuriyetini, devletin kurum ve organlarını aşağılama” başlıklı 301. maddesi uyarınca yargılan-
ması için Adalet Bakanlığı’ndan izin bekleneceği açıklandı.12 

 
5 Mart 2021 

                                                
1 https://twitter.com/engelliweb/status/1366819032670887937 
2 https://ifade.org.tr/engelliweb/etkin-haber-etha-ve-mezopotamya-ajansi-erisime-engellendi/ 
3 https://twitter.com/engelliweb/status/1366819032670887937 
4 https://ifade.org.tr/engelliweb/etkin-haber-etha-ve-mezopotamya-ajansi-erisime-engellendi/ 
5 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/hakan-aygune-hapis-cezasi-41764549 
6 https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/bireysel-basvuru-basin-duyurulari/sosyal-medya-paylasimlari-icin-tutuklama-tedbirinin-uygulanmasi-nedeniyle-
kisi-hurriyeti-ve-guvenligi-hakkinin-ihlal-edilmesi/ 
7 https://t24.com.tr/haber/gazeteci-hakan-aygun-e-aym-nin-hak-ihlali-kararina-ragmen-7-5-ay-hapis-cezasi,939431 
8 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/fatih-portakal-3-yil-hapis-istemiyle-yargilandigi-davadan-beraat-etti-6291098/ 
9 http://pressinarrest.com/gazeteciler/nurcan-yalcin/ 
10 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-nurcan-yalcinin-davasi-haziran-ayina-ertelendi/ 
11 https://www.evrensel.net/haber/427329/46-gazetecinin-yargilandigi-kck-basin-davasinin-durusmasi-ertelendi 
12 https://www.mlsaturkey.com/tr/sibel-hurtas-ve-hayri-demir-hakkinda-kovusturmanin-durdurulmasi-karari/ 
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● İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Alican Uludağ hakkında Cumhuriyet’te çalıştığı dö-
nemde, Twitter’da tutuklu gazetecilerle ilgili paylaşımı gerekçesiyle “Yargı görevlilerine hakaret” iddiasıyla 
soruşturma başlattı.13 Uludağ, Avukat Onur Cingil’in, 4 Mayıs 2020’de Twitter’da gazeteciler Barış Pehli-
van, Barış Terkoğlu ve Murat Ağırel’in tutukluluk incelemesinin haberleri olmadan yapılmasıyla ilgili “Şu 
an haberleri olmadan tutuklular! Şöyle anlatayım: Tutukluluk incelemesi avukat ya da kişinin kendisinin 
huzurunda yapılır. Peki bu ahlaksızlar ne yapmışlar? Ne bize ne Müvekkillere haber vermişler. Barodan 
CMK avukatı istemişler” açıklamasını alıntılamıştı.14 Uludağ, paylaşımında, “Bir dönem Zekeriya Öz’ler 
Beşiktaş Adliyesi’nde kumpaslar kurmuştu. Yeni kumpasların adresi ise Çağlayan Adliyesi oldu. Aktörler 
değişse de hukuksuzluklar hep aynı”15 demişti. Uludağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “İfade ve basın özgür-
lüğüne ilişkin standartları yükseltmek için gazetecilerin mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılmasına yönelik 
tedbirler geliştiriyoruz” sözünü hatırlatarak, “Ceza Kanunu basın özgürlüğü üzerinde tehdit aracı olarak 
kullanmak demokratik hukuk devleti ilkesine aykırıdır. Erdoğan’ın en son açıkladığı İnsan Hakları Eylem 
Planı’nda da yargı mensuplarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kararlarına uyması, basın özgürlüğü ile 
gazeteci güvenliğine işaret etmiştir” dedi.16 

7 Mart 2021 
● Serbest gazeteci Ruşen Takva’ya, HDP Van Milletvekili Murat Sarıaç ile bir eylem esnasında 

söyleşi yapmasını engelleyen polis mensubunca “Senin ne olduğunu da sosyal medyadan biliyorum” dediği 
belirtildi.17 DİSK Basın-İş Sendikası, “Polis Van’da Takva’ya ‘Senin ne olduğunu sosyal medyadan biliyo-
rum’ diyerek fişleme yaptığını itiraf etti. Basın özgürlüğünü engelleme ve gazetecilere saldırma bu ülkenin 
rutini haline geldi. Haklarımızı korumaya, mesleğimizi yapmaya devam ediyoruz” açıklaması yaptı.18  

8 Mart 2021 
● Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi, OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız hakkında “ya-

sak ve gizli bilgileri açıklamak” suçlamasıyla bir yıl bir ay 10 gün, “yasak ve gizli bilgileri temin etmek” 
suçlamasından ise iki yıl altı ay hapis cezası verdi. Yıldız’ın bir yıl bir ay 10 günlük cezası denetimli ser-
bestlik süresi olarak belirlendi ve yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbirine devam edilmesine karar 
verildi. Mahkeme, TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel’in, “yasak ve gizli bilgileri açıklamak” suçundan 
beraatına ve “yasak ve gizli bilgileri temin etmek” suçundan ise bir yıl 15 gün hapsine karar verdi. Dükel’in 
cezasını da denetimli serbestlik süresi olarak belirlenirken, yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı.19 Mahkeme, 
tahliye edilmesine hükmettiği astsubay Erdal Baran’ın “yasak ve gizli bilgileri temin ve açıklama” suçundan 
yedi yıl altı ay hapisle cezalandırılmasına ve yurt dışına çıkış yasağına karar verdi. Yıldız, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planını anımsatarak, “Bu dava, bir intikam davasıdır. Bağımsız 
gazeteciliği ortadan kaldırıp, halkın bilgi ve fikir sahibi olmasını engelleme davasıdır. Ve bizzat Sayın Er-
doğan’ın altı gün önce açıkladığı ‘İnsan Hakları Eylem Planı’nı her yönüyle boşa çıkaran bir davadır” tep-
kisini gösterdi. Dükel, “Biz gazeteciyiz, görüş dinleriz. Doğruları söylediğimiz, eleştirdiğimiz için bu siyasi 
davada karşınızdayız. Kamu adına görev yapıyoruz, bizden casus ve vatan haini çıkamaz. Ben bir asker 
çocuğuyum” dedi.20 

● Halk TV’de yayınlanan “İki Yorum” programı yorumcusu Levent Gültekin, İstanbul’da kanal bi-
nası önünde yaklaşık 25 kişilik bir grup tarafından saldırıya uğradı. Gültekin, “Memleketin geldiği durum 
vahim bir durum. Akıl alır gibi değil. Ülkede iktidar ortağı partisinin genel başkan yardımcıları, kendisine 
yöneltilen eleştirilerden dolayı insanları sosyal medya üzerinden tehdit, küfür, hakaret ediyorlar” dedi.21 

● Bursa’da evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden radyo programcısı Ha-
zım Özsu’nun faili Halil N. ifadesinde programını beğenmediği için radyocuyu öldürdüğünü söyledi.22 

                                                
13 https://tele1.com.tr/gazetecilerin-habersiz-tutuklanmasini-elestiren-gazeteci-alican-uludaga-sorusturma-340267/ 
14 https://twitter.com/onurcingil/status/1257325107137196032 
15 https://twitter.com/alicanuludag/status/1257336156825554945 
16 https://odatv4.com/gazeteciye-gazetecilerin-tutuklanmasini-elestirdin-sorusturmasi-05032142.html 
17 https://artigercek.com/haberler/polis-gazeteci-fisledigini-itiraf-etti 
18 https://twitter.com/Disk_Basin_is/status/1368551862337671168 
19 https://www.ntv.com.tr/turkiye/gazeteciler-muyesser-yildiz-ve-ismail-dukele-hapis-cezasi,4dTSDaHQcE6s1zuaN0TmsA 
20 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteciler-muyesser-yildiz-ve-ismail-dukele-toplamda-4-yil-7-ay-hapis-cezasi/ 
21 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/halk-tv-programcisi-levent-gultekin-saldiriya-ugradi-6303111/ 
22 https://www.birgun.net/haber/bursa-da-radyo-programcisi-olduruldu-radyo-programini-begenmedigim-icin-vurdum-337659 
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9 Mart 2021 
● İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sözcü yazarı Yılmaz Özdil hakkında Yalova Üniversitesi İslami 

İlimler Fakültesi’nde öğretim görevlisi Ebubekir Sifil hakkındaki yazısı nedeniyle “hakaret” ve “halkın bir 
kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” iddialarıyla soruşturma açtı. Sifil, Özdil’in yazdığı 
“Yobazın Tehdidi” yazısındaki “yobaz” ve “insanlıktan çıkma” ifadeleriyle kendisine karşı işlenmiş aleni 
hakaret suçu olduğu iddiasıyla savcılığa şikayette bulunmuştu. Özdil’in avukatı Celal Ülgen, “Sifil, Twit-
ter’da Diyanet İşleri Başkanlığı’na seslenerek, kendince İslam dışı olarak nitelediği gazetecilere ve aynı 
düşüncede olan bir kesime karşı halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmiştir. ‘Yobaz’ ve ‘insanlıktan çıkma’ gibi 
sözcükler ağır bir eleştiri olarak kullanılmıştır. ‘Cesetleri’ diye hakaret edilen ‘camiye alınmasın' diye öte-
kileştirilen müvekkilimizdir. Bu nedenle hakaret suçu da bulunmamaktadır” dedi. Özdil ile ilgili “Öldükle-
rinde cesetleri camilerimize sokulmasın” paylaşımı yapan Sifil hakkında başlatılan soruşturma takipsizlikle 
sonuçlanmıştı.23 

● İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi, Mücadele Birliği Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Acar, 
muhabiri Serpil Ünal ve Önsöz Genel Yayın Yönetmeni Songül Yücel haklarında “örgüt propagandası” 
iddiasıyla birer yıl altışar ay 22’şer gün hapis cezası verdi. Mahkeme, Yücel ve Ünal hakkında hükmün 
açıklanmasını geriye bıraktı. Başka bir suçtan cezası olduğu için Acar’ın hükmü ertelenmedi. “Örgüt üye-
liği” suçlaması yönünden beraat eden Acar, Yücel ve Ünal, Afrin operasyonuna ilişkin sosyal medya pay-
laşımları nedeniyle yargılanıyordu. Yücel, Acar ve Ünal ile Önsöz’ün üç okuru, sosyal medya paylaşımları 
ve katıldıkları basın açıklamaları gerekçe gösterilerek 23 Mart 2018’de gözaltına alınmış, 30 Mart 2018’de 
çıkarıldıkları mahkemece, “örgüt üyeliği” suçlamasıyla tutuklanmışlardı. Altı isim, 8 Ağustos 2018’de ilk 
duruşmada tahliye edilmişlerdi.24 

● Yeni Asya, BİK’in uyguladığı 408 günlük ilan kesme cezasını yargıya taşıyacağını duyurdu. Açık-
lamada, “BİK, 28 Ocak 2020’den itibaren gazetemize resmi ilan vermeyi durdurdu. Ağustos ayında da 
Kontrol Kurulu raporuyla ilan hakkımızı durdurma kararı verdi. Genel müdürlük ve yönetim kurulu nez-
dinde yaptığımız itirazlar sonuç vermedi” denildi. Gazetenin avukatı Mustafa Özbek, ‘BİK Genel Ku-
rulu’nun salgın sebebiyle yumuşattığı şartlar nedense Yeni Asya için geçerli değil” denildi.25 

11 Mart 2021 
● İstanbul Bakırköy 6. Sulh Ceza Hakimliği, Duvar, OdaTV ve Susma24’ün “Görevden aldığı ismin 

yerine eşini getirdiği” haberine erişim engeli getirdiği gibi, bu erişim engeli haberini de “kişilik hakları 
ihlali” gerekçesiyle engelledi.26 Haberlerde, FETÖ ve DHKP/C üyesi olduğu iddiasıyla bir süre tutuklu kal-
dıktan sonra görevinden uzaklaştırılan Bakırköy Cezaevi hekimi yerine soruşturmayı yürüten Bakırköy 
Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Faruk Aydıner’in doktor olan eşi Nermin Aydıner’in getirilmesinden ve 
sonrasında bu habere erişim engellenmesi kararı alınmasından bahsediliyordu.27 

● İstanbul Bakırköy 6. Sulh Ceza Hakimliği, Gazete Manifesto’daki “Yargıtay üyesi Aydıner, ‘örgüt 
kurma’, ‘görevi kötüye kullanma’ ile suçlanıyordu: Dosyası kapatıldı” haberine ve Ekşi Sözlük’teki “İş ka-
dınının parasını almakla suçlanan savcı” içeriğine erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.28 
Haberde ve sözlük içeriğinde, Yargıtay üyesi Ömer Faruk Aydıner, eski MİT mensubu olduğu belirtilen 
Mehmet Ali Bal ve uyuşturucu ticaretinden uzunca bir süre tutuklu kalan Nizamedin Kahramanoğlu’nun 
çete kurarak bir iş kadınının hisselerini ve parasını almaya çalıştıkları iddiasından ve Aydıner hakkındaki 
dosyanın işlemden kaldırılmasından söz ediliyordu.29 

12 Mart 2021 
● İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, İfade Özgürlüğü Derneği’nin web sitesindeki “Dolandırıcı sav-

cının yakalanması haberi” içeriğine erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.30 İfade Özgürlüğü 
                                                
23 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ebubekir-sifil-suc-duyurusunda-bulundu-yilmaz-ozdil-ifadeye-cagrildi-1819185 
24 https://expressioninterrupted.com/tr/uc-gazeteciye-orgut-propagandasi-sucundan-ceza/ 
25 https://www.yeniasya.com.tr/gundem/ilan-ambargosu-tepkiyle-karsilandi_538469 
26 https://twitter.com/engelliweb/status/1370405429172449282 
27 https://ifade.org.tr/engelliweb/gorevden-alinan-doktorun-yerine-gorevden-aldiran-savcinin-esinin-atanmasi-haberi-2/ 
28 https://twitter.com/engelliweb/status/1370417459812007938 
29 https://ifade.org.tr/engelliweb/is-kadininin-parasini-almakla-suclanan-savcinin-dosyasinin-kapatilmasi-haberleri-2/ 
30 https://twitter.com/engelliweb/status/1370804094038913027 
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Derneği, kendisini hakim, savcı, MİT mensubu olarak tanıtıp, milyonlarca liralık dolandırıcılık olaylarına 
karışan Doğan Çelik’in İzmir Adliyesi’nde bir savcının odasından çıkarken yakalanması ile ilgili haberlere 
erişimin engellendiğini duyurmuştu.31 

15 Mart 2021 
● Libya’da ölen MİT personeli cenaze törenine ilişkin görüntüleri yayınladığı gerekçesiyle bir yıldır 

idari tedbir kararıyla erişime engellenen odatv.com, TRT Haber’in MİT operasyonuna ilişkin ayrıntılı ha-
berlere yer verdiğini ancak herhangi bir yaptırımla karşılaşmadığını bildirdi. Oda TV, “Cumhurbaşkanı Er-
doğan’ın, ‘tüm site değil suç unsuru bulunan linkler engellenecek’ demesine rağmen açılmıyor. Yasalarda 
açık bir şekilde internet sitesine toptan bir erişim engellemesi getirilemeyeceği belirtilmesine rağmen açıl-
mıyor. Üstelik tüm bu bilgiler Erdoğan, TBMM’de Ümit Özdağ tarafından açıklandıktan ve basında haber 
olduktan sonra cenaze töreni haberleştirilmişti. TRT Haber, canlı yayınında YPG’li İbrahim Babat’ın yaka-
lanmasına yönelik MİT operasyonunun istihbarı bilgileri ilk kez açıklandı. ‘MİT’in Suriye’de sıra dışı ope-
rasyonunun bilinmeyen detaylarına TRT Haber ulaştı, MİT sınırdan 50 kilometre uzakta yakaladığı teröristi 
Türkiye’ye getirdi’ şeklindeki haberde operasyona dair teknik ve coğrafi bilgilerin tamamı ekrana getirildi” 
açıklaması yaptı.32 

16 Mart 2021 
● İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, T24’ün “Ekonomist Ali Bilge: ABD’deki Halkbank 

davasından 20 milyar dolar ceza gelecek” haberine erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.33 
Haberde, ekonomist Ali Bilge’nin ABD’deki Halkbank davası hakkındaki açıklamaları yer alıyordu.34 

● İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, DW, Diken ve Duvar’daki “Pelin Ünker’e açılan taz-
minat davası reddedildi” ve “Gazeteci davasında karar açıklayan hakim: Maalesef düşme kararı verdim” 
haberlerine erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.35 Haberlerde, Ünker’in, “Paradise Papers” 
haberi nedeniyle dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ağabeyi Serhat Albayrak ve Çalık 
Holding’in şikayeti üzerine yargılandığı davadan bahsediliyordu.36 Ayrıca aynı karar ile Serhat Albayrak’ın 
adının geçtiği OdaTV, Cumhuriyet ve Susma24’deki çeşitli haberlere de erişim engellenerek, silinmelerine 
karar verildi.37 

● TRT 2, Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin “Operet Gecesi” programı bazı eserlerin sözlerinde 
şarap ve şampanya olduğu gerekçesiyle sansürledi. Devlet Tiyatrosu Opera ve Balesi Çalışanları Yardım-
laşma Vakfı (TOBAV), sansüre, “Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin solistleri ve orkestrasından oluşturu-
lan Operet Gecesi programında, şarap ve şampanya kelimeleri olduğu gerekçesi ile yayımlanmadı. Hangi 
sebeple olursa olsun böyle bir sansürü reddediyoruz” tepkisini gösterdi.38 

● İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi, eski Cumhuriyet muhabiri Alican Uludağ ve Sorumlu Yazı 
İşleri Müdürü Olcay Büyüktaş Akça’nın, “Gar katliamında gizlenen dosya”39 haberi nedeniyle yargılanma-
sında Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki iddianame dosyaya eklendi. Uludağ ve Akça, “terörle müca-
delede görev almış muhbiri basın yayın yoluyla hedef göstermek” suçlamasıyla yargılanıyor. Mahkeme 
Başkanı’nın sorusu üzerine Akça, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını kabul etmeyeceğini söyle-
yerek, beraatını talep etti. Dava, 15 Haziran’a ertelendi.40 

17 Mart 2021 
● İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, sendika.org41 yayın kurulu üyesi ve editörü Ali Ergin Demir-

han’ın sitede yayımlanan beş haber ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle “Cumhurbaşkanı’na hakaret” 

                                                
31 https://ifade.org.tr/engelliweb/ifade-ozgurlugu-dernegi-web-sitesindeki-icerik-engellendi-3/ 
32 https://odatv4.com/trt-haber-mit-operasyonunu-acikladi-odatv.com-niye-kapali-15032124.html 
33 https://twitter.com/engelliweb/status/1372139234681880577 
34 https://ifade.org.tr/engelliweb/halk-bankasi-davasi-ile-ilgili-aciklamalar/ 
35 https://twitter.com/engelliweb/status/1372075897008836612 
36 https://ifade.org.tr/engelliweb/serhat-albayrak-ile-ilgili-haberler/ 
37 https://twitter.com/engelliweb/status/1372075902482386945 
38 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/trtden-konser-programina-sansur-iddiasi-1821131 
39 https://www.cumhuriyet.com.tr/amp/haber/emniyet-8-gun-onceden-ankaradaki-gar-katliami-hazirligini-biliyormus-1703497 
40 https://www.mlsaturkey.com/tr/ankara-gar-katliami-haberine-acilan-dava-hazirana-ertelendi/ 
41 https://sendika.org/2021/03/sendika-org-editoru-demirhana-cumhurbaskanina-hakaretten-7-bin-tl-ceza-611383/ 
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suçlamasıyla42 7.000 lira para cezasına43 karar verdi. Demirhan, Ocak- Mart 2018 tarihleri arasında yayım-
lanan haber ve haberlerle ilgili paylaşımlar üzerine “terör örgütü propagandası yapmak” ile de suçlanmıştı. 
15 Ekim 2018’de hazırlanan iddianamede, söz konusu haberler Demirhan’ın “TSK’nın Afrin’e yönelik ha-
rekatını PKK-YPG terör örgütü lehine algı oluşturacak şekilde ve terör örgütünün eylemlerini meşru göste-
rerek terör örgütü propagandası suçunu işlediği” iddia edilmişti. 6 Ekim 2020’deki duruşmadan önce De-
mirhan hakkındaki suçlama “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ile değiştirilmişti. Demirhan, “24. Ağır Ceza, 
Cumhurbaşkanına hakaretten para cezasına hükmetti. Afrin savaşı dönemindeki haberler nedeniyle terör 
örgütü üyeliği, terör propagandası suçlamalarıyla başlayan dava onlar yok bari cumhurbaşkanına hakaret 
olsun diye sürdürüldü. Bir ceza vermeleri gerekiyordu” dedi.44 

● Tekirdağ Çerkezköy Sulh Ceza Hakimliği, Cumhuriyet yazarı Enver Aysever hakkında Twitter’da 
paylaştığı bir karikatür nedeniyle açılan soruşturmada “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” iddiasıyla yakalama 
kararı verdi. Rastlantı eseri o sırada başka bir dava nedeniyle adliyede bulunan Aysever, gözaltına alınarak 
İstanbul Anadolu Adliyesi’nde verdiği ifadenin ardından45 serbest bırakıldı. Aysever, “Önce itibar suikastı 
yapıp daha sonra bir yerden düğmeye basılıyor. Bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Ben bugün ifade ver-
meye gitmesem yarın sabah evimi basıp gözaltına alacaklardı” dedi.46 

● Erişim Sağlayıcıları Birliği, İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği’nin 23 Şubat 2021 tarihli 
kararı ile soL Haber Portalı, OdaTV ve Gerçek Gündem’in “Gizli tanık isim verdi, savcı dosyayı kapattı: 
İrfan Fidan iddiası” haberlerine erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.47 Haberlerde, FETÖ 
savcısı Zekeriya Öz’ün bir dönem yakınında bulunan “Sultan” isimli gizli tanık Aytaç Ocak’ın, Ordulu bir 
iş insanı Mustafa Beldağ’ın ve o dönem Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’ndan sorumlu başsavcı 
vekili İrfan Fidan’ın adı geçiyordu. Haberlerde, Fidan’ın gizli sanık Aytaç’ın iddialarının üzerine gitmediği 
ve iş insanı Beldağ’a açılan soruşturmayı kapattığı iddialarına yer verilmişti.48 

● İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, Evrensel’in “Sendika haram’ dedi işçiyi ölüme gön-
derdi” haberine erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.49 Haberde, Tuzla Deri Sanayi Böl-
gesi’nde İskefe Deri Fabrikası’nda yaşanan iş kazası ve fabrikada sendikal örgütlenmenin engellenmesi yer 
alıyordu.50 

18 Mart 2021 
● İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet’teki “Boğaz’da Kaçak Var” haberi nedeniyle 

Cumhuriyet muhabiri Hazal Ocak, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Olcay Büyüktaş, Yazı İşleri Müdürü İpek 
Özbey ve foto muhabiri Vedat Arık’ın “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” ve “özel 
hayatın gizliliğini ihlal” iddialarıyla yargılandıkları davada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin 
Altun’un müdahil olma talebini kabul etti. Dava 24 Haziran’a ertelendi. Altun’un avukatı, gazetede yayın-
lanan fotoğrafların ve adresin ifşa edilmesinin kamu yararı olmadığını savunarak gazetecilerin cezalandırıl-
masını istedi. Cumhuriyet’in savunmasında, özel hayatı ihlal niyeti güdülmediğini, söz konusu arazi için 
ihaleye çıkılmış olduğunu, komşuların arazide yapılan çalışmaları şikayet ettiğini ve adres bilgilerinin ka-
musal bir bilgi olduğunu anımsattı.51 

21 Mart 2021 
● Halk TV Ankara Haber Temsilcisi Serhan Asker’in, Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ve Haber 

Koordinatörü Bengü Şap’a bilgi vermeksizin Ankara’da muhabir Gizem Yağbasan’ı işten çıkardığı iddia 

                                                
42 https://twitter.com/ali_ergind/status/1372104769322487808 
43 https://expressioninterrupted.com/tr/ali-ergin-demirhan-a-cumhurbaskanina-hakaretten-para-cezasi/ 
44 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/240919-orgut-propagandasi-davasinda-cumhurbaskanina-hakaret-cezasi 
45 https://www.yurtgazetesi.com.tr/guncel/gazeteci-enver-aysever-gozaltina-alindi-h177402.html 
46 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/yazarimiz-enver-aysever-gozaltina-alindi-1821281 
47 https://twitter.com/engelliweb/status/1374033037193789444 
48 https://ifade.org.tr/engelliweb/hakkindaki-feto-sorusturmasi-takipsizlikle-sonuclanan-is-insani-ile-ilgili-haberler/ 
49 https://twitter.com/engelliweb/status/1376191814282190848 
50 https://ifade.org.tr/engelliweb/is-kazasi-yasanan-iskefe-deri-fabrikasi-ile-ilgili-haber/ 
51 https://www.mlsaturkey.com/tr/cumhuriyetin-bogazda-kacak-var-haberine-acilan-dava-ertelendi/ 
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edildi. Şap’ın olaya tepki amaçlı istifa ettiği belirtildi.52 Şap, 26 Mart’ta Genel Yayın Yönetmeni Toktaş’ın 
isteği sonucunda görevine geri döndü.53 

23 Mart 2021 
● Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği, Hürriyet’in “Kaz gibi yoldular”, Sabah’ın “Milyonerler grubu 

kurdu! Yüzlerce kişiyi dolandırdı” ve Yeni Şafak’ın “Cemaat deyince kandık” haberlerine erişimi “kişilik 
hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.54 Haberlerde, Sas Elektrik Enerji Dağıtım Danışmanlık ve Sas Petrol 
Elektrik Enerji A.Ş.’nin “piramit satış sistemi” kapsamında faaliyetler yürüttüğünden bahsediliyordu.55 

● Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi, “örgüt üyeliği” iddiasıyla Adana Kürkçüler F Tipi Kapalı Ce-
zaevi’nde tutuklu Yeni Yaşam çalışanı İbrahim Karakaş’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, da-
vayı 4 Mayıs’a erteledi.56 Tanık Hüseyin Durudeniz’in aleyhinde verdiği beyanların gerçeği yansıtmadığını, 
bahsedilen tarihlerde yurt dışında olmadığını anlatan Karakaş, o dönem Özgür Gündem’in KHK ile kapa-
tılmasından ötürü ailesinin yanında olduğunu söyledi.57 

24 Mart 2021 
● Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Yeni Yaşam muhabiri Hatice Şahin’in “örgüt üyesi olmak” 

iddiasıyla yargılanmasında gizli tanık beyan dosyalarının araştırılması58 için 28 Haziran’a erteledi.59 
● Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Perihan Kaya hakkında “örgüt propagandası yap-

mak” suçlamasıyla bir yıl üç ay hapis cezasına ve “örgüt üyesi olmak” suçlamasının ise sabit olmadığı 
gerekçesiyle beraatına karar verdi. Mahkeme, daha önce Kaya’nın yargılandığı bir başka davada hükmün 
açıklanmasını geriye bırakmış olan Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne ihbarda bulunulmasına karar 
verdi. Kaya’nın Özgür Gazeteciler Derneği (ÖGC) üyeliği de suçlamalara gerekçe gösterilmişti.60 

● Elazığ 1. Sulh Ceza Hakimliği, BirGün’ün 22 Şubat 2020 tarihli “Ekşi Sözlük’te açılan ‘Yeldana 
Kaharman’ başlığına erişim engeli getirildi” haberine erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.61 
Aynı karar ile BirGün, Evrensel, sendika.org ve medyakoridoru sitelerindeki haberlerin yer aldığı 97 URL 
erişime engellendi.62 Haberde, Elazığ’da şüpheli şekilde hayatını kaybeden Kırgızistanlı gazeteci Yeldana 
Kaharman’ın, Mehmet Ağar’ın oğlu AKP Elazığ Milletvekili Tolga Ağar’ın cinsel saldırısına uğradığı ve 
intihar ettiği iddiasını içeren Ekşi Sözlük’teki başlığa erişim engeli getirildiği63 belirtiliyordu.64 Söz konusu 
haberler 11 Şubat 2020’de İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişime engellenmişti.65 

● Antalya 1. Sulh Ceza Hakimliği, Sözcü yazarı Aytunç Erkin’in “Görüşmedeki tek sorumlu Baş-
savcı Vekili Kütük mü” yazısına erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.66 Yazıda, Cumhur-
başkanı Erdoğan’ın ve iş adamı Fettah Tamince’nin avukatı Ahmet Kürşat Köhle ile Antalya L Tipi Ceza-
evi’nde bir mahkumu kayıt dışı ziyaret eden Cezaevlerinden Sorumlu Başsavcı Vekili Gürkan Kütük’ün 
görevden alınması yer alıyordu.67 

26 Mart 2021 

                                                
52 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/halk-tvde-istifa-depremi-ust-duzey-isim-gorevi-birakti-435372h.htm 
53 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/istifa-eden-yonetici-halk-tvye-geri-dondu-436498h.htm 
54 https://twitter.com/engelliweb/status/1376524847115857924 
55 https://ifade.org.tr/engelliweb/sas-enerji-saadet-zinciri-ile-ilgili-haberler/ 
56 http://mezopotamyaajansi29.com/tum-haberler/content/view/129084?page=2 
57 https://ozgurmanset.net/gazeteci-karakas-tahliye-edilmedi/ 
58 https://diclefiratgazeteciler.org/haberler/gazeteci-hatice-sahinin-durusmasi-hazirana-ertelendi 
59 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-hatice-sahinin-durusmasi-ertelendi/ 
60 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-perihan-kayaya-1-yil-3-ay-hapis-cezasi/ 
61 https://twitter.com/engelliweb/status/1375123152074866694 
62 https://twitter.com/engelliweb/status/1375360243069284352 
63 https://ifade.org.tr/engelliweb/kirgizistanli-gazeteci-yeldana-kaharmanin-olumu-ile-ilgili-haberlerin-erisime-engellenmesi-haberlerinin-erisime-engel-
lenmesi/ 
64 https://www.birgun.net/haber/yine-erisim-engeli-haberine-erisim-engeli-338929 
65 https://ifade.org.tr/engelliweb/kirgizistanli-gazeteci-yeldana-kaharmanin-olumu-ile-ilgili-haberlerin-erisime-engellenmesi-haberlerinin-erisime-engel-
lenmesi/ 
66 https://twitter.com/engelliweb/status/1376199042737262593 
67 https://ifade.org.tr/engelliweb/cumhurbaskaninin-avukati-ile-bir-mahkumu-kayit-disi-ziyaret-eden-bassavci-vekili-haberi/ 
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● Artı Gerçek muhabiri Yağmur Kaya, Çağlayan Adliyesi önünde Boğaziçi Üniversitesi öğrencile-
rince yapılan basın açıklamasını takibinde darp edilerek, gözaltına alındı.68 Kaya sabaha karşı serbest bıra-
kıldı.69 

● İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Agos Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine 
ilişkin altısı tutuklu toplam 76 sanığın yargılandığı davada, FETÖ lideri Fethullah Gülen ve eski savcı Ze-
keriya Öz dahil 13 firari sanığın dosyasının ayrılmasına karar verdi. Mahkeme, Fox TV’nin eski Haber 
Müdürü70 Ercan Gün71 hakkında “FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla 10 yıl hapis, eski 
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun ve eski İstanbul Emniyet Müdürü Cela-
lettin Cerrah haklarındaki dava dosyasını zaman aşımından düşürülmesine72 emniyet müdürleri Ramazan 
Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer hakkında ise “tasarlayarak kasten adam öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış 
müebbet hapis cezası kararı verdi.73 Eski Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay hakkında “ihmal nedeniyle 
adam öldürmek” ve “resmi belgeyi yok etme” gerekçeleriyle yargılandığı davada beraatına karar verildi. 
Altay hakkında “görevi ihmal” iddiasıyla zaman aşımı nedeniyle dava düşürüldü. Eski İstanbul Jandarma 
İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde görevli astsubay Yavuz Karakaya hakkında “Anayasa’yı ihlal” suçlamasıyla 
müebbet hapis ve “kasten öldürmeye yardım” suçlamasından ise 12 yıl altı ay hapis cezasına karar verildi. 
Dink ailesi avukatı Hakan Bakırcıoğlu, “Bugün verilen karar, Hrant Dink cinayetini tüm yönleriyle açığa 
çıkartmayan ve sorumlular hakkında hüküm kurmayan bir karardır. Elbette ki müdahil taraf olarak itiraz 
edeceğiz, İstinaf ve Yargıtay’a taşıyacağız” dedi.74 

28 Mart 2021 
● İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, Jurnal Türkiye’nin “İmamoğlu AKP dönemine ait ilk yolsuzluk 

dosyasını yargıya taşıdı: 23 kişi hakkında suç duyurusu” haberine erişimi engelledi.75 
● Denizli 1. Sulh Ceza Hakimliği, Jurnal Türkiye’nin “Kuru ekmek yiyorlarsa aç değiller’ diyen 

AKP’li Şahin Tin’in yediği yemeklerin parasını Denizli Çivril Belediyesi’ne fatura ettiği ortaya çıktı” ha-
berine erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.76 

● İstanbul Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliği, Jurnal Türkiye’nin “İmamoğlu geçmiş dönemdeki yol-
suzlukları yargıya taşıdı’ haberine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun talebiyle erişim 
engeli” haberine erişimi engelledi.77 

● Erişim Sağlayıcıları Birliği, Jurnal Türkiye’nin “ABD’li şirket Nero adlı köpeği başından vuran 
Alp Erkin ile bayilik ilişkisini kesti” haberine erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.78 

● İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği, Jurnal Türkiye’nin “Berat Albayrak’ın tanıtımını yap-
tığı tüy dökücü kremlerin kamu kurumlarına dağıtıldığı ortaya çıktı! 6,9 milyon lira zarar edildi…” haberine 
erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.79 

● BİK, BirGün’ün 4 Ocak’ta yayımlanan “Özdemir Erdoğan’dan yandaş eleştirilere tepki: İBB kon-
serlerine de gittim” haberi nedeniyle gazeteye ek göstergeleri iki gün kesme cezasına karar verdi. Haberde, 
24TV’de yayımlanan “Arafta Sorular” sunucusu Esra Elönü hakkında “Ak trollerden” ifadesi kullanılmıştı. 
Elönü, 1 Şubat’ta BİK’e, BirGün hakkında şikayette bulunarak, “AK trol’ ifadesinin hakaret olduğunu ve 
kişinin sosyal itibarını sarstığını” savunmuştu.80 

30 Mart 2021 

                                                
68 https://www.medyakoridoru.com/gundem/gazeteci-yagmur-kaya-darp-edilerek-gozaltina-alindi-23338/ 
69 https://artigercek.com/index.php/haberler/bogazici-ogrencileri-icin-yapilmak-istenen-aciklamaya-polis-mudahalesi-cok-sayida-gozalti-1 
70 https://www.takvim.com.tr/guncel/2020/05/14/fox-tv-tescilli-fetocu-ercan-gunu-kunyesinden-yillar-sonra-cikartti 
71 https://www.sabah.com.tr/gundem/2021/03/26/fox-tv-neyi-gizliyor-fox-tv-ercan-gunun-dink-cinayetinde-10-yil-hapis-cezasi-almasini-gormezden-
geldi 
72 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/hrant-dink-davasinda-karar-aciklandi-1823335 
73 https://www.trthaber.com/haber/gundem/hrant-dink-davasinda-karar-gunu-567790.html 
74 https://www.haberturk.com/son-dakika-hrant-dink-davasinda-karar-gunu-3018437 
75 https://jurnaltr.com/jurnal-turkiyenin-5-haberine-erisim-engeli-getirildi/ 
76 https://jurnaltr.com/jurnal-turkiyenin-5-haberine-erisim-engeli-getirildi/ 
77 https://jurnaltr.com/jurnal-turkiyenin-5-haberine-erisim-engeli-getirildi/ 
78 https://jurnaltr.com/jurnal-turkiyenin-5-haberine-erisim-engeli-getirildi/ 
79 https://jurnaltr.com/jurnal-turkiyenin-5-haberine-erisim-engeli-getirildi/ 
80 https://www.birgun.net/haber/bik-ten-birgun-e-iki-gunluk-ak-trol-cezasi-339126 
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● İstanbul Bakırköy 5. Sulh Ceza Hakimliği, İfade Özgürlüğü Derneği’nin web sitesindeki “İş ka-
dının parasını almakla suçlanan savcının dosyasının kapatılması haberleri” içeriğine erişimi “kişilik hakları 
ihlali” gerekçesiyle engelledi ve silinmesine karar verdi.81 İçerikte, Yargıtay üyesi Ömer Faruk Aydıner’in 
eski MİT mensubu olduğu belirtilen Mehmet Ali Bal ve uyuşturucu ticaretinden uzunca bir süre tutuklu 
kalan Nizamedin Kahramanoğlu’nun çete kurarak bir iş kadınının hisselerini ve parasını almaya çalıştıkla-
rının iddia edilmesinden ve Aydıner hakkındaki dosyanın işlemden kaldırılması ile ilgili haberlere erişim 
engeli getirilmesinden bahsediliyordu.82 

31 Mart 2021 
● İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Habertürk yazarı Nagehan Alçı hakkında İstanbul Asliye 

Ceza Mahkemesi hakimi Hakkı Yalçınkaya hakkındaki köşe yazısıyla “kamu görevlisine görevinden dolayı 
alenen hakaret” suçlamasıyla 7.080 lira adli para cezasına karar verdi.83 Alçı yazısında, “Hrant Dink’i ölüme 
götüren o malum kararı veren hakim Hakkı Yalçınkaya, Çağlayan Adliyesi’nde Asliye Ceza hakimi olarak 
görev yapıyor” ifadelerini kullanmıştı.84 

● MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, aralarında gazetecilerin de bulunduğu Necdet Saraç, Şaban 
Sevinç, Ali Haydar Fırat, Hakan Bayrakçı, Orhan Bursalı ve Sevilay Yılman’ı, CHP’nin “ücretli tetikçisi” 
olmakla suçladı. Bahçeli, “Daha ilginci, televizyon ekranlarında sabit ama haftalık ücret mukabilinde yorum 
yapan bildik isimler, Kılıçdaroğlu’ndan aldıkları asparagas sufleleri cansiperane savunuyorlar, servis edi-
yorlar, nöbetleşe gündem işgaline soyunuyorlar. Ne söylesek nafile, hep aynı havadalar. Mesela, Necdet 
Saraç, Şaban Sevinç, Ali Haydar Fırat, Hakan Bayrakçı, Orhan Bursalı ve Sevilay Yılman’a varıncaya kadar 
farklı televizyon ekranlarda CHP’nin hem sözcülüğünü hem seçim kulisi yapan ücretli tetikçilere üzülüyo-
rum, durmadan yırtınıp kendilerini paralıyorlar” dedi.85 

● BİK, Evrensel’e Boğaziçi Üniversitesi protestolarıyla ilgili haberdeki “saldırı” ifadesi nedeniyle 
beş gün ilan kesme cezası verdi. BİK’in ceza gerekçesinde, “Habere konu olan olaylarda kolluk kuvvetleri 
tarafından yapılan müdahalenin ‘müdahale’ yerine haber başlığında ‘saldırı’ olarak ifade edilmesinin Cum-
huriyetimize ve halkımıza sadakatle bağlı kolluk kuvvetlerimiz hakkında toplumumuzda olumsuz algı ya-
ratmaya yönelik olduğu görülmüştür” denildi.86 Evrensel, 3 Şubat tarihli nüshasında “Dayanışma Büyüyor” 
başlıklı birinci sayfada yer alan haberinde, “Gözaltı, yasak, saldırı durduramadı” ifadelerine yer vermişti.87 

İfade ve Basın Özgürlüğünü Kullanmak İsteyenlere Müdahale 
1 Mart 2021 
● İstanbul Büyükçekmece 4. Asliye Ceza Mahkemesi, sanatçı Ferhat Tunç’un sosyal medya payla-

şımlarıyla “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ve “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla yargılanmasında, 
Türkiye’nin Frankfurt Konsolosluğu üzerinden yaptığı istinabe talebini Almanya’daki Darmstadt Savcılığı 
reddetti. Dosya Türkiye’ye iade edildi. Tunç, davaya konu olan paylaşımında cumhurbaşkanlığı için yapılan 
referandumu eleştirmişti. Mahkeme, Tunç hakkında yakalanma emrinin infazının beklenmesine karar vere-
rek, davayı 22 Eylül’e erteledi.88 

 
2 Mart 2021 
● Mersin 3. Sulh Ceza Hakimliği, Avesta Yayınları’nın, Sheri Laizer tarafından yazılan Şehitler, 

Hainler ve Yurtseverler-Körfez Savaşı’ndan Günümüze Kürdistan kitabını yasaklama ve toplatma kararı 
verdi.89 Avesta Yayınları, kararı Twitter’da “Bir kitap daha yasaklandı” başlığıyla duyurarak, yasaklama 

                                                
81 https://twitter.com/engelliweb/status/1376992642047864835 
82 https://ifade.org.tr/engelliweb/ifade-ozgurlugu-dernegi-web-sitesindeki-icerik-engellendi-4/ 
83 https://www.milliyet.com.tr/gundem/son-dakika-nagehan-alciya-para-cezasi-6470236 
84 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/nagehan-alciya-kamu-gorevlisine-gorevinden-dolayi-alenen-hakaret-sucundan-ceza-6345441/ 
85 https://www.aa.com.tr/tr/politika/bahceliden-kilicdaroglunun-gercek-milliyetci-biziz-sozlerine-tepki-sozlerinin-geregini-bir-an-once-yapmak-zo-
runda/2194141 
86 https://www.evrensel.net/haber/429469/bik-bogazici-haberimizde-gecen-saldiri-ifadesi-nedeniyle-ilan-kesme-cezasi-verdi 
87 https://m.bianet.org/bianet/print/241709-basin-ilan-kurumu-ndan-evrensel-e-5-gun-ilan-kesme-cezasi 
88 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/240260-turkiye-nin-ferhat-tunc-talebine-almanya-dan-ret 
89 https://bianet.org/1/11/240202-kitabin-yasaklandigi-yayinevine-4-yil-sonra-teblig-edildi 
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kararının 29 Kasım 2017’de verildiğini ancak 2 Mart 2021’de yayınevine tebliğ edildiğini bildirdi. Yayı-
nevi, kitabın ilk yayımlandığı 2007 yılında soruşturma kararı verildiğini, ancak davanın, yayınevinin itirazı 
üzerine takipsizlikle sonuçlandığını ekledi. Bugüne değin yayınevinin 40’tan fazla eseri ile ilgili soruşturma, 
yasaklama ve toplatma kararı verildiği, ayrıca yayınevinin Diyarbakır’daki deposunun yakıldığı, kitap fuar-
larına katılımları konusunda çeşitli engellerle karşılaştıkları belirtildi.90 

3 Mart 2021 
● Van Valiliği, 5 Mart - 19 Mart arasında 15 gün süre ile toplantı, gösteri, yürüyüş ve her türlü 

etkinliğin yasaklandığını duyurdu.91 
5 Mart 2021 
● Kocaeli Çayırova’da 10 gün önce işveren Migros tarafından “ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı 

davranış - Kod 29” gerekçesiyle işten çıkarılan işçilerin Şekerpınar deposu önünde yapılan eylemine polis 
müdahalesinde 14 işçi gözaltına alındı. Migros depo işçisi Sevim Gödeş, “Direnişimizin 50’inci gününe 
kadar bizi ücretsiz izne mahkum ettiler. 51’inci günde ahlaksız olan Kod 29 ile bizi işten çıkardılar. İlk başta 
ücretsiz izne karşı burada direniyorduk, şimdi Kod 29’a karşı burada direnmeye devam ediyoruz” dedi.92 

● İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, CHP grup 
başkanvekilleri Özgür Özel ile Engin Özkoç ve CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun Merkez Ban-
kası’nın dolar rezervi ile ilgili Twitter paylaşımlarına erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.93 
Türkkan, “Tekrar soruyorum. Paralar nerede” mesajını paylaşırken, Özel, “Erdoğan’ın damadı, ekonominin 
başındaki bakanı bastı gitti. Sadece kendisi gitse iyi, Merkez Bankası’nın 128 milyar dolarlık rezervi de 
ortada yok” demişti. Erdoğdu da, “Aykut Erdoğdu’dan Berat Albayrak iddiası: 130 milyon dolarlık rezervi 
kimlere kıyak çekti” demişti. Özkoç ise “Avrasya tüneli geçiş ücreti 36,40 liradan 46 liraya yükseldi. Zam 
üstüne zam... Damat nerede? Kaçtı gitti bedelini millet ödüyor” demişti.94 

● İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, CHP’nin resmi Twitter hesabındaki Hazine ve Maliye 
eski bakanı Berat Albayrak ve Merkez Bankası’nın dolar rezervi ile ilgili paylaşımlarına erişimi “kişilik 
hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.95 Paylaşımda, “Damat firarda” yazılı görselle “Merkez Bankası’nın 
128 milyar doları kayıp ama sorumlusu ‘damat’ firarda… Yarın saat 13.00’te damadı buluyoruz” denilmişti. 
Bir diğer paylaşımda da “Damadı kimler susturuyor? 128 milyar dolara ne olduğunu kimler saklıyor” de-
nilmişti.96 

7 Mart 2021 
● İstanbul’da 8 Mart Kadın Platformu’nun çağrısıyla yapılan “Büyük Kadın Buluşması” sonrası 

alandan ayrılmak istedikleri sırada gözaltına alınan ve tutuklama istemiyle adliyeye sevk edilen dokuz 
LGBTİ+ aktivisti serbest bırakıldı.97 Kadıköy’de 6 Mart’taki eylemde LGBTİ+ bireyler polis tarafından 
alana alınmak istememişti.98 Alana giren aktivistler eylem sonrasında gözaltına alınmıştı.99 

● Mardin Valiliği, tüm etkinlikleri 7 Mart günü saat 24.00 ila 22 Mart günü saat 24.00’a kadar 15 
gün süre ile yasakladığını duyurdu.100 

● İstanbul Kartal Anadolu Adliyesi 3.Sulh Ceza Hakimliği,101 Kadıköy’de, 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü dolayısıyla düzenlenen Büyük Kadın Buluşması’nda kürsüde konuşma yapan trans birey Yıldız İdil 

                                                
90 https://www.gazeteduvar.com.tr/avesta-yayinlarina-sansur-sehitler-hainler-ve-yurtseverler-korfez-savasindan-gunumuze-kurdistan-yasaklandi-haber-
1514927 
91 http://www.van.gov.tr/03032021-tarihli-yasaklama-karari 
92 https://www.kocaeligazetesi.com.tr/haber/6556662/yolu-kapatan-iscilere-polis-mudahalesi-14-gozalti 
93 https://ifade.org.tr/engelliweb/iyi-parti-ve-chp-milletvekillerinin-dolar-rezervi-ile-ilgili-tweetleri/ 
94 https://twitter.com/engelliweb/status/1371139778326978567 
95 https://twitter.com/engelliweb/status/1371155433604407305 
96 https://ifade.org.tr/engelliweb/cumhuriyet-halk-partisi-resmi-twitter-hesabinin-tweetleri/ 
97 http://hevilgbti.org/kadikoyde-gozaltina-alinan-lgbti-trans-aktivistler-serbest/ 
98 https://www.birgun.net/haber/kadikoy-deki-8-mart-eyleminde-gozaltina-alinan-lgbti-bireylere-tutuklama-talebi-336642 
99 https://www.amerikaninsesi.com/a/kad%C4%B1koydeki-kadin-eyleminde-en-az-6-eylemci-gozaltina-alindi/5804325.html 
100 http://www.mardin.gov.tr/07032021-yasaklama-karari 
101 https://kaosgl.org/haber/yildiz-ve-gunes-e-birer-ay-ev-hapsi-verildi 
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Şen ve etkinlikte gözaltına alınmış Güneş Çetin hakkında bir ay süreli ev hapsi102 kararı verdi.103 Ayrıca 
dokuz kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağına karar verildi.104 

10 Mart 2021 
● Anadolu Ajansı (AA), tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy’un vefat eden meslektaşı Rasim Öztekin için 

yazdığı mektupta, “Buluşuruz gökyüzünde neşeli bir meyhanede” ifadesindeki “neşeli bir meyhanede” kıs-
mını sansürledi.105 Şensoy, mektubunda, “Ortaoyuncular’ın amatör kolu Nöbetçi Tiyatro’dan yetişti Rasim. 
Kısa sürede Ortaoyuncular’a katıldı. Kavuğumu ona devrettim. Ortaoyuncular’da çok başarılı bir dönem 
yaşadı. Kimi rahatsızlıklarından ötürü sahneyi bıraktı. Kavuğu Şevket Çoruh’a devretti. Günü geldi, uçtu 
gitti gökyüzüne. Kavuklu fotoğrafı asılı durur Ses 1885’te. Bir gün ben de uçup geleceğim gökyüzüne. 
Buluşuruz gökyüzünde neşeli bir meyhanede” demişti.106 

11 Mart 2021 
● KKTC’de Sol Hareket kurucularından Abdullah Korkmazhan ve beraberindeki iki kişi “Cumhur-

başkanı Erdoğan afişlerine zarar verdikleri” gerekçesiyle gözaltına alındı.107 Mağusa’da AKP Gençlik Kol-
ları üyeleri tarafından Erdoğan için Türkçe, Rumca ve İngilizce olmak üzere üç dilde “Erdoğan’ı seviyoruz” 
yazılı panoların üzerine “Erdoğan’ı sevmiyoruz” yazıları yazdıkları için Sol Hareket üyeleri suçlandı.108 

12 Mart 2021 
● Avukat ve insan hakları savunucusu Nurcan Kaya’ya, sosyal medya paylaşımıyla “halkı kin ve 

düşmanlığa tahrik etme” iddiasıyla başlatılan soruşturma nedeniyle 27 Ekim 2019’da İstanbul Havali-
manı’nda gözaltına alınmasına ilişkin açtığı davada, 250 lira manevi tazminat ödenmesine karar verildi.109 
Mahkeme, Kaya’nın, “Avukatların maaş ile çalışmadığı gerekçesi ile uğradığı maddi zararın net olarak is-
patlanamadığı, bu nedenle maddi zarara uğramadığına” hükmetti. Kaya hakkındaki soruşturma ise 8 Haziran 
2020’de takipsizlikle sonuçlanmıştı. Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) Eş Direktörü avukat 
Veysel Ok, “Yargının takdiri alay eder gibi 250 TL tazminata hükmetmek oldu. Biz bu konuyu Anayasa 
Mahkemesi’ne de taşıyacağız. Hak savunuculuğu yapan avukatların bu tür soruşturmalarla sindirilemeye-
ceğini göstermek istiyoruz” dedi.110 

● Mersin Üniversitesi ve Büyükşehir Belediyesi iş birliği kapsamında Plastik Sanatlar Toplu-
luğu’nun Mersinli kadınlar ve Mersin’de öldürülen kadınlar anısına düzenlediği ve salgın nedeniyle cadde 
üzerinde havada asılarak yapılan “Melekleri Öldürmeyin” adlı sergiye kimliği belirsiz kişilerce saldırıldığı 
ve 104 resimden 93’ünün kaybolduğu duyuruldu. Prof. Dr. Nurseren Tor, “Sergimize planlı bir saldırı oldu. 
Suç duyurusunda bulunacağız” dedi.111 

15 Mart 2021 
● Osmaniye Valiliği112, tüm etkinlikleri 15 Mart günü saat 00.01’den 29 Mart günü saat 23.59’a 

kadar 15 gün süreyle yasakladıklarını duyurdu.113 
16 Mart 2021 
● Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, Sur’da ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında ölen kızının 

cenazesini alamadığını kaydeden Mustafa Çukur’a Demokratik Toplum Kongresi’nde (DTK) yaptığı ko-
nuşmada, “örgüt propagandası” suçlamasıyla bir yıl altı ay 22 gün hapis cezasına karar verdi.114 Mahkeme, 
hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.115 

                                                
102 https://sendika.org/2021/03/gokkusagini-savunduklari-icin-gozaltina-alindilar-savci-ifadelerini-dahi-almadan-tutuklama-istedi-610397/ / 
103 https://gazetekarinca.com/2021/03/hdk-lgbti-aktivistlerinden-ikisine-ev-hapsi/ 
104 https://twitter.com/hdklgbti/status/1368586964664979456 
105 https://www.aa.com.tr/tr/kultur-sanat/usta-oyuncu-rasim-oztekin-son-yolculuguna-ugurlandi/2171140 
106 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/anadolu-ajansi-ferhan-sensoyun-rasim-oztekin-icin-yazdigi-mektubu-sansurledi-1819667 
107 https://politikahaber.org/kibrista-erdogan-gozaltilari/ 
108 https://www.bagimsizlikyolu.org/ifade-ozgurlugu-engellenemez/ 
109 https://www.dusun-think.net/haberler/nurcan-kayaya-haksiz-gozalti-icin-tazminat/ 
110 https://www.mlsaturkey.com/tr/nurcan-kayaya-haksiz-gozalti-icin-250-tl-manevi-tazminat/ 
111 https://www.mersinimecehaber.com/mersin/siddet-kurbani-kadinlar-anisina-yapilan-sergiye-saldiri-h36593.html 
112 http://osmaniye.gov.tr/osmaniye-valiligi-yasaklama-karari-15032021 
113 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/osmaniyede-miting-basin-aciklamasi-ve-gosteri-yuruyusleri-gibi-etkinliklere-yasak-41764107 
114 https://artigercek.com/haberler/sur-da-oldurulen-16-yasindaki-rozerin-cukur-un-babasina-hapis-cezasi 
115 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-baris-baristiran-beraat-etti/ 
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● Hakkari Valiliği116, tüm eknlikleri 17 Mart günü saat 00.01’den 31 Mart günü saat 23.59’a kadar 
yasaklandığını duyurdu.117 

17 Mart 2021 
● İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi, Boğaziçi Üniversitesi rektör protestolarında açılan sergide 

Kabe fotoğrafına zarar verildiği için “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” iddiasıyla yargılanan 
öğrenciler Doğu Demirtaş ve Selahattin Uğuzeş’in tahliyesine karar verdi.118 Davada yedi öğrenci bir yıldan 
üç yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.119 

18 Mart 2021 
● HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun vekilliği düşürüldüğü için Ankara Sakarya Caddesi’nde ey-

lem yapmak isteyen yedi kişiyi ters kelepçeyle gözaltına alındı. Polis gazetecilerce çekim yapılmasını da 
engelledi. Gözaltına alınanlar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.120 

● Van Valiliği, tüm etkinlikleri 17 Mart günü saat 00.01’den 31 Mart günü saat 23.59’a kadar ya-
sakladığını duyurdu.121 

19 Mart 2021 
● Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 Şubat’ta Kadıköy Rıhtım Meydanı’nda yapılan gösteriler sı-

rasında “kamu malına zarar verdikleri” gerekçesiyle A.K., H.K.H., N.E. ve Ö.Ş. ile tutuksuz sanık-
lar M.C.D., R.A. ve Y.E.K haklarındaki iddianamede, altı aydan 11 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını 
talep etti. İddianamede, “eylemler sırasında görevli polis memurlarına ve polis araçlarına taşlı, tekmeli sal-
dırılar düzenleyen ve izinsiz gösteri yapan şahısların tespit edilmesine yönelik olay yeri ve çevresinde çeki-
len görüntülerin incelenmesiyle şüphelilerin tespit edildiği” yer aldı. Söz konusu eylemler sırasında iki polis 
aracında toplam 46.185 liralık zararın meydana geldiği, iki ayrı polis aracında ise çatlak, kırık ve ezilme 
şeklinde hasar oluştuğu vurgulandı. İddianame Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.122 

● İzmir Buca Belediyesi’nin, yazar Bekir Coşkun anısına yaptırdığı heykel, kimliği belirsiz kişilerce 
tahrip edildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü olaya ilişkin soruşturma başlattı. Buca Belediye Başkanı Erhan 
Kılıç, “Hiçbir saldırı, hiçbir vandallık bizleri, Buca’mıza ve hemşerilerimize hizmet üretme yolundan asla 
geri döndüremez. Açılışını yapmaya hazırlandığımız Bekir Coşkun Parkı’nda yer alan duayen gazetecimiz 
merhum Coşkun’un heykeline yapılan saldırıyı esefle kınıyorum” mesajını paylaştı.123 İzmir Gazeteciler 
Cemiyeti, “Bekir Coşkun’un adını taşıdığı parkta yer alan heykeline kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tara-
fından zarar verilmiştir. Bu vandallık kabul edilemez. Henüz parkın açılışı gerçekleştirilmeden yapılan sal-
dırıyı esefle kınıyoruz. Coşkun daima Türk basının özgür ve eşsiz isimlerinden biri olarak kıvançla anıla-
caktır” açıklamasında bulundu.124 

● Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yunus Alkaç, “Akıncı” dizisindeki cezaevi 
sahnesinde, cezaevi savcısı, cezaevi müdürü ve ceza infaz memurlarının bir baş komiser önünde sıraya di-
zildiği sahne ile ilgili olarak hukuki işlem başlatılacağını açıkladı.125 Alkaç, “Reyting uğruna Ceza İnfaz 
Kurumlarını ve fedakar personelimizi zan altında bırakıp, Devletin işleyişi konusunda da farklı algılara ne-
den olan anlayışı şiddetle kınıyorum” dedi.126 

20 Mart 2021 
● Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi üzerine 

Ankara Kızılay Meydanı’nda basın açıklaması yapmayı öngören bir grup eylemciye polis müdahalede 

                                                
116 http://www.hakkari.gov.tr/yasaklama-karari-17032021 
117 https://gazetekarinca.com/2021/03/hakkaride-eylem-ve-etkinlik-yasagi-bir-kez-daha-uzatildi/ 
118 https://www.evrensel.net/haber/428331/bogazici-davasi-mahkeme-tutuklu-ogrenciler-dogu-ve-selonun-tahliyesine-karar-verdi 
119 https://www.haberturk.com/son-dakika-bogazici-ndeki-kabe-fotografi-davasi-basladi-haberler-3008839 
120 https://dokuz8haber.net/gundem/hdpli-gergerliogluna-destek-eyleminde-gozaltina-alinanlar-serbest/ 
121 http://www.van.gov.tr/18032021-tarihli-yasaklama-karari 
122 https://www.trthaber.com/haber/gundem/bogazici-olaylarindaki-7-kisi-hakkinda-6-aydan-11-yila-kadar-hapis-istemi-565980.html 
123 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/izmirde-bekir-coskun-heykeline-cirkin-saldiri-1821715 
124 http://igc.org.tr/igc/siddetle-kiniyoruz/ 
125 https://haberglobal.com.tr/magazin/akinci-dizisine-sok-hukuki-islem-baslatilacak-dizi-haberleri-99652 
126 https://t24.com.tr/haber/akinci-dizisindeki-sahne-hakkinda-hukuki-islem-baslatilacak,940167 
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bulundu. Ayrıca Nar Kadın Dayanışması üyeleri de AKP Ankara İl Başkanlığı önünde pankart açarak slogan 
attı, kadınlar polis tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.127	

22 Mart 2021 
● Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararına yö-

nelik Taksim’deki oturma eyleminde polis bazı eylemcileri dağılma uyarılarına uymadıkları gerekçesiyle 
araca aldı. Kadınlar bir süre toplu olarak yürüdükten sonra dağıldı. Açıklamada, “Oturma eylemimiz sürer-
ken etrafımız barikatlarla sarıldı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ata-
selim’i ve üyelerimizi gözaltına almaya çalışarak bizi durdurmaya çalıştılar. Ancak durmadık, eylemimizi 
sürdürdük” denildi.128 

● İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi, 8 Kasım 2020’de Küçükçekmece’de yenilenen çocuk parkında 
terör örgütü PKK’nın sembolleri çağrıştırıldığı gerekçesiyle belediye çalışanları hakkındaki soruşturmada, 
üç kişi hakkında “terör örgütü propagandası yapmak” iddiasıyla yedi yıl altışar aya kadar hapis istemiyle 
dava açıldı.129 Sanıklar, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.130 

23 Mart 2021  
● AYM131, Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala’nın, tutuklanmasının hu-

kuki olmadığı ve makul süreyi aştığı iddialarıyla yaptığı bireysel başvurusu üzerine “kişi hürriyeti ve gü-
venliği hakkının ihlal edilmediği” kararını verdi. AYM’nin 29 Aralık 2020 tarihli kararı Resmi Gazete’de 
gerekçeli olarak yayımlandı. AYM Başkanı Zühtü Arslan dahil yedi üyenin karara şerh düştüğü belirtildi.132 
Kavala, 18 Şubat 2020’de, Gezi Parkı olaylarına ilişkin “hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yap-
masını engellemeye teşebbüs etme” suçlamasından beraat etmesine rağmen15 Temmuz darbe teşebbüsüne 
ilişkin anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçlarından tutuklanmıştı.133 

● İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, T24 yazarı ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eski basın 
danışmanı Ahmet Sever’in, İçimde Kalmasın/Tanıklığımdır kitabında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ve 
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a “hakaret” iddiaları için 
yurt dışında ifadesinin alınabilmesi için Adalet Bakanlığı’ndan yanıt beklenmesine karar verdi. Dava, 9 
Eylül’e ertelendi.134 

● İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi, Hatay İskenderun’da yaşayan Hüseyin Gör hakkında 
2020’de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a sosyal medya üzerinden “hakaret ettiği” id-
diasıyla sekiz ay 25 gün hapis cezasına karar verdi. Hükmün açıklanması geriye bırakıldı.135 Gör’ün Fa-
cebook’taki, “Altun’un kaçak yapısının haberini yapanlara terör soruşturması açılacak” paylaşımının altına 
“Hırsızlığın haberini yapmak terör suçu ileri demokrasi öyle bir şey demek ki” şeklinde yapılmış yorumu 
beğendiği kaydedildi. Gör’ün avukatı Mehtap Sert, müvekkilinin, İskenderun’da olup Altun’un da An-
kara’da yaşamasına rağmen davanın İstanbul’da yürütülmesine tepki gösterdi.136 

● Star TV’de137 yayımlanan “Menajerimi Ara” dizisinin 30’uncu bölümünde, Dicle ve Barış karak-
terleri arasındaki öpüşme sahnesi ekranlarda gösterilmedi ancak diziye ait YouTube kanalında bu görüntüler 
yayınlandı.138 

24 Mart 2021 

                                                
127 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-56471866 
128 https://halktv.com.tr/gundem/kadinlarin-oturma-eylemine-polis-mudahalesi-451393h 
129 https://www.gazeteduvar.com.tr/cocuk-parki-sorusturmasi-3-kisiye-pkk-propagandasindan-dava-haber-1516866 
130 https://www.haberturk.com/son-dakika-cocuk-parkindaki-gorsellerle-ilgili-dava-acildi-haberler-3014103 
131 https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/bireysel-basvuru-basin-duyurulari/tutuklamanin-hukuki-olmadigi-ve-tutuklulugun-makul-sureyi-astigi-iddiala-
rina-iliskin-olarak-basvurucunun-kisi-hurriyeti-ve-guvenligi-hakkinin-ihlal-edilmedigi/ 
132 http://www.diken.com.tr/aym-baskanindan-kavala-kararina-muhalefet-serhi-haklari-ihlal-edildi/ 
133 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/aymnin-osman-kavala-karari-resmi-gazetede-yayimlandi-1822540 
134 https://t24.com.tr/haber/abdullah-gul-un-eski-danismani-ahmet-sever-in-yazdigi-kitap-nedeniyle-cumhurbaskani-na-hakaret-ten-yargilandigi-dava-
ertelendi,940923 
135 https://ilerihaber.org/icerik/yorumu-begenmek-suc-sayildi-fahrettin-altuna-hakaret-davasinda-durusmasiz-ceza-124354.html 
136 https://sol.org.tr/haber/iletisim-baskani-altuna-hakaret-davasinda-durusmasiz-ceza-28532 
137 https://www.tv100.com/cesur-sahne-televizyonda-dahi-yayinlanmadi-baris-ve-diclenin-opusme-sahnesi-menajerimi-araya-damga-vurdu-haber-
545075 
138 https://susma24.com/star-tvden-menajerimi-ara-dizisindeki-opusme-sahnesine-sansur/ 
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● Balıkesir 3. Ağır Ceza Mahkemesi, “İsimsizler Hareketi” adlı sosyal medya grubundaki paylaşım-
larla “halkı kin ve düşmanlığa sevk etme” iddiasıyla yargılanan aktivist Taylan Kulaçoğlu139 hakkındaki 
adli kontrol şartı kaldırıldı. Kulaçoğlu, adli kontrol şartıyla tahliye edildiği 2 Aralık’tan bu yana Balıke-
sir’deki bir otelde şehir hapsinde tutuluyordu.140 Dava, 23 Haziran’a erteledi.141 

25 Mart 2021 
● İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi, Cumartesi Anneleri’nin 25 Ağustos 2018’deki 700. hafta 

eylemine polislerce gözaltına alındıktan sonra haklarında “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız 
katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” suçlamasıyla dava açılan 46 kişiden bazılarına tebligat 
yapılmadığı ortaya çıktı. Mahkeme, iddianame bildirilmeyen sanıklara iddianame bildirilmesine ve olay 
tutanağında yasaklama kararı yazılı tebliğ edildiği öne sürülen avukat Gülseren Yoleri’ye yazılı tebligat 
yapıldığına dair İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nden belge talep etti. İHD Eş Genel Başkanı Öztürk Türk-
doğan’ın beraat talebi reddedildi.142 Dava 12 Temmuz’a ertelendi.143  

● Yazar - yönetmen Ruhi Karadağ, Kahramanmaraş Pazarcık Sulh Ceza Hakimliği’nin, Yaralı 
Gonca kitabında “terör örgütü propagandası yaptığı” suçlamasıyla144 hakkında gözaltı kararı verilmesi üze-
rine Londra dönüşünde145 İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alındı.146 Karadağ, yurtdışı 
çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.147  

● Boğaziçi Üniversitesi Güney Yerleşkesi giriş kapısında “dayanışma yürüyüşü” gerçekleştiren 
gruba polis müdahalesinde 24 öğrenci gözaltına alındı.148 Dört öğrencinin LGBTİ+ bayrağı taşıdıkları ge-
rekçesiyle gözaltına alındıkları belirtildi.149 Boğaziçi Dayanışması hesabından yapılan Twitter paylaşı-
mında, “Gözaltı sayısı 12’ye yükseldi! Kayyum rektörlere, polis ablukasına, LGBTİ+’lara insanca yaşam 
hakkı tanımayanlara karşı direnişimiz sürüyor. Kayyumlar gidecek, biz kalacağız! Alışın, her yerdeyiz”150 
denildi.151 Gözaltına alınan öğrencilere destek için Bebek Kapısı’na gelen öğrencilerden de en 12 kişinin 
gözaltına alındığı öğrenildi.152 Gözaltı sırasında Ayçanur Top’un burnunun kırıldığı iddia edildi.153 Daha 
sonra öğrencilerin nöbetçi mahkemece yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı 
bildirildi.154 

● Şanlıurfa Adliyesi önünde “Adalet” talebiyle 17 gündür oturma eylemi yapan Emine Şenyaşar ve 
oğlu Ferit Şenyaşar, DTK ve DBP Eş Başkanlarınca yapılan ziyaret sonrası gözaltına alındı. Suruç’ta, 24 
Haziran seçimleri öncesi AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınlarının saldırısı sonucu 
eşi Hacı Esvet Şenyaşar ile çocukları Adil ve Celal Şenyaşar’ı yitiren anne Şenyaşar, adil soruşturma ve 
kovuşturma talep ediyor.155 Ferit Şenyaşar, “ŞenyaşarAilesineAdalet” hesabından yaptığı paylaşımda, 
“Adalet istemek suç oldu. Failler serbestken biz gözaltına alınıyoruz. Biz vazgeçmeyeceğiz. Annem çok 
ağladı ama susmadı. Oğullarının ve kocasının katledilişini herkese anlattı. Şimdi gözaltında ama anlatmaya 
devam edecek. Annem bu yüzden gözaltında. Katiller sahte kimlikle toplum içinde. Katiller dışarıda annem 
gözaltında. Onlar bulunana kadar susmayacağız” dedi.156 Anne ve oğul, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü 
Güvenlik Şube Müdürlüğü’nde ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.157  

26 Mart 2021 

                                                
139 https://abcgazetesi.com/taylan-kulacoglunun-adli-kontrol-sarti-kaldirildi-382561 
140 https://www.tukenmezhaber.com/article/33681/isimsizler-hareketi-davasinda-ucuncu-durusma-goruldu 
141 https://ilerihaber.org/icerik/isimsizler-hareketi-davasinda-ucuncu-durusma-124401.html 
142 https://www.mlsaturkey.com/tr/cumartesi-anneleri-insanlari-davasi-temmuz-ayina-ertelendi/ 
143 https://www.amerikaninsesi.com/a/cumertesi-anneleri-dava-ilk-durusma-/5828543.html 
144 https://www.gazeteduvar.com.tr/gazeteci-ve-yonetmen-ruhi-karadag-havaalaninda-gozaltina-alindi-haber-1517202 
145 https://www.evrensel.net/haber/428994/gazeteci-yonetmen-ruhi-karadag-istanbulda-gozaltina-alind 
146 https://artigercek.com/haberler/gazeteci-ruhi-karadag-serbest-birakildi 
147 https://ozgurmanset.net/gazeteci-ruhi-karadag-serbest-birakildi/ 
148 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/bogazici-universitesi-protestolarinda-12-gozalti-41772039 
149 https://www.evrensel.net/haber/428959/bogazicide-gozaltina-alinanlarin-sayisi-24e-cikti?a=215 
150 https://twitter.com/boundayanisma/status/1375081470352580610 
151 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/bogazici-universitesinde-9-ogrenci-lgbti-bayragi-tasidiklari-icin-gozaltina-alindi-1823210 
152 https://twitter.com/boundayanisma/status/1375156892473962505 
153 https://twitter.com/OzgurGencKadin/status/1375197722261737472 
154 https://www.ntv.com.tr/turkiye/bogazici-universitesi-ogrencilerine-adliye-onunde-gozalti,W0EuwvuMuEWF0ulpokVnIw 
155 https://www.indyturk.com/node/335496/haber/adalet-n%C3%B6beti-ba%C5%9Flatan-emine-%C5%9Fenya%C5%9Far-ve-o%C4%9Flu-
g%C3%B6zalt%C4%B1na-al%C4%B1nd%C4%B1 
156 https://twitter.com/senyasarailesi/status/1375056344881979396 
157 https://gazetekarinca.com/2021/03/adalet-nobetinin-17nci-gunu-gozaltina-alinan-senyasarlar-serbest/ 
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● AYM, Gezi Parkı eylemlerine katıldıkları için haklarında para cezası verilen yedi memur tarafın-
dan yapılan “toplantı ve gösteri yürüyüşü haklarının ihlal edildiği” başvuruyu altıya karşı yedi oyla red-
detti.158 AYM, cezaya konu olan eylemlerin barışçıl olmaktan çıktığı görüşüyle başvurucular şiddet eyle-
minde bulunmasa da barışçıl niteliğini kaybetmiş bir gösteride bulunarak kamu görevliliğinden doğan yü-
kümlülüklerine aykırı davrandıklarına karar verdi. Eyleme katıldıkları için “memur vakarına yakışmayan 
tutum ve davranış” suçlamasıyla uyarı cezası alan memurların, cezanın iptaline ilişkin başvuruları altıya 
karşı yedi oyla reddedildi.159 AYM Başkanı Zühtü Arslan, muhalif oy gerekçesinde “Başvurucuların barışçıl 
olmaktan çıkmasına herhangi bir katkı yaptıkları tespit edilemeyen bir toplantıya yalnızca katılmış olmaları 
nedeniyle kategorik olarak cezalandırıldıkları anlaşılmaktadır” dedi. AYM’nin önceki kararlarına da atıf 
yapan Arslan, katıldıkları toplantıda yasaklanmış davranışlarda bulunmayan kişilerin hafif de olsa cezalan-
dırılmaması gerektiği görüşünü savundu. Başkanvekili Hasan Tahsin Gökçan da, “Kamu görevlisinin dev-
lete sadakat yükümlülüğü hükümete sadakat anlamına gelmeyip Anayasa’ya sadakat, başka deyişle anaya-
sada öngörülen siyasi ve hukuki düzene sadakat olarak anlaşılmalıdır” değerlendirmesi yaptı. Üye Engin 
Yıldırım, İspanya Anayasa Mahkemesi’nin bir kararına atıf yaparak “Yolların demokratik toplumlarda sa-
dece araçların geçmesi için olmadığı vurgulanmıştır” diyerek protesto eylemlerine katılımı engellenmenin 
demokrasiye zarar vereceğini savundu. Adana’da Eğitim Sen üyeleri Mehmet Akarsubaşı, Münir Korkmaz, 
Orhan Alıcı, Mehmet Rüştü Şatır, Halil Kara ve Yalçın Alçiçek ile SES üyesi Gülistan Atasoy, 2013’teki 
Gezi Parkı eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle uyarı cezası almıştı ve sonrasında konuyu AYM’ye taşı-
mışlardı.160 

● Boğaziçi Üniversitesi’nde 25 Mart’ta gözaltına alınan 24 öğrenci için Çağlayan Adliyesi önünde 
açıklama yapmak isteyen öğrencilerden 52’si gözaltına alındı.161 Adını açıklamak istemeyen bir öğrenci, 
olay anıyla ilgili “Polis, bugün burada basın açıklaması yapılmasının kaymakamlıkça yasaklandığını ve da-
ğılmamızı söyledi. Henüz bir slogan atmamış ya da basın açıklaması yapmamışken, sadece topluluk halinde 
duruyorken, polis bir anda hücum etti” dedi. Polisin eylemcilerin etrafını sardığını söyleyen öğrenci, “Bizi 
ablukaya aldılar, koridor yaptılar, o koridordan herkesi çok ciddi şiddet uygulayarak, ters kelepçeyle gözal-
tına almaya başladılar. Bir kısmımız kaçtık. Üzerlerimize kalkanları dayayarak sürüklediler” dedi. Çağlayan 
Adliyesi’nin önünde okunamayan ancak üniversite kampüsünde yapılan basın açıklamasında ise, “Bugün 
iktidar LGBT+’ları ve gökkuşağı bayrağını kriminalize etmeye çalışarak kendi meşruiyet krizini örtmeye 
çalışmaktadır. İktidar bilmelidir ki bizim bu mücadeleyi sürdürmeye yüreğimiz de gücümüz de yetiyor. 
Bizler kararlı ve haklıyız” denildi.162 

● İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin hakkında “İstanbul Söz-
leşmesi Kimden Korur?” başlıklı afişler astırdığı için soruşturma başlatıldığını duyurdu. Soylu, afişlerin 
toplumun tüm kesimlerine hakaret içerdiğini, öğretmenleri ve polisi zan altında bıraktığını öne sürdü. Şahin 
ise, “Zaten metnin tamamını okursanız, ‘şiddet her nereden ve kimden geliyorsa bu şiddete karşıyız’ diyor. 
‘Öğretmen, polis töhmet altında kalıyor. O zaman bütün evli erkekler de töhmet altında kalıyor. Metni okur-
sanız, töhmet diye bir şey yok” tepkisini gösterdi.163 

● KESK’in 24 Mart’ta “Çalışma Hakkımı/İşimi İstiyorum” eylemi ile başlattığı eyleme katılmak 
üzere şehir dışından gelmiş olan KESK üyelerini karşılamak isteyen Ankara Şubeler Platformu’na polis 
müdahale etti.164 Bir polis yetkilisi, “Burası Ankara, bu kadar kalabalığa müsaade etmeyeceğim. Garın 
önünde talep ettiniz izin verilmedi. Burada da izin verilmedi” dedi. KESK’liler polis müdahalesine karşı 
“En temel hak ve özgürlükleri dahi engelleyen AKP iktidarının emek düşmanı politikalarını protesto ediyo-
ruz” tepkisini paylaştı.165 

● Erişim Sağlayıcıları Birliği, Gezi olaylarında elinde palayla göstericilere saldıran Sabri Çelebi’nin 
talebi üzerine İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği’nin 10 Şubat 2021 tarihli kararıyla ciddigazete.com 

                                                
158 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2017/15845 
159 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/anayasa-mahkemesinden-6-7lik-gezi-karari-6336146/ 
160 https://www.dw.com/tr/aym-geziye-kat%C4%B1lan-memurlar%C4%B1-haks%C4%B1z-buldu/a-57015745 
161 https://twitter.com/boundayanisma/status/1375434780481818625 
162 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-56541483 
163 https://www.evrensel.net/haber/429009/bilecik-belediye-baskanina-istanbul-sozlesmesi-bilboardlari-nedeniyle-sorusturma 
164 https://www.evrensel.net/haber/429050/kesk-yuruyusune-engelleme-emekcilerin-hakkini-verin 
165 https://kronos34.news/tr/ankaraya-ulasan-kesk-uyelerine-polis-engeli/ 
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sitesindeki “Sabri Çelebi ile Ebru Polat’ın Dubai tatili” ile ilgili habere erişimi “kişilik hakları ihlali” gerek-
çesiyle engelledi. Haberde, Çelebi’nin kendi sosyal medya hesabı üzerinden daha önce paylaştığı Du-
bai’deki bir gece kulübünde şarkıcı Polat ile olan fotoğrafları vardı.166 

● Yazar Adil Başaran, Mardin’de 20 Mart’ta yapılan ev operasyonlarında gözaltına alınması ardın-
dan “örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla nöbetçi mahkemece tutuklandı. Gözaltına altındaki diğer isimler HDP 
il yöneticisi Ahmet Eken, Harita Mühendisleri Odası Mardin Temsilcisi Abdulvahap Irmak ve Abdulvahap 
Sırdaş ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Bu isimler, gizli tanık beyanlarıyla Demokratik Toplum 
Kongresi faaliyetleri, 2015 ve 2019 yıllarında katıldıkları basın açıklamaları ile suçlanıyor.167 

29 Mart 2021 
● Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği, Twitter’da @MstSelanik ile @Maske3g hesaplarıyla ve Bağımsız 

İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın hesabından AKP Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın kuzeni ve da-
nışmanı Ömer Faruk Işık ile ilgili yapılan paylaşımlara erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engel-
ledi.168 @maske3g hesabında bir video alıntılanarak yapılan paylaşımda, “AKP Disiplin Kurulu Başkanı ve 
Milletvekili Ahmet Aydın’ın danışmanı Ömer Faruk Işık ve Halkbank şube müdürü Yunus Selçuk Sortie’de 
Naz Mila ile zevki sefalarda. Ahmet Aydın, Ahmet Davutoğlu’nun ihraç yazısını zor zor yazan şahıstı. 
AKP’de danışman saltanatı” demişti. @MstSelanik hesabı ise Euro desteleri görünen bir videoyu alıntıla-
yarak yaptığı paylaşımda, “AKP Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın kuzeni ve danışmanı Ömer Işık 
olduğu söylenildi. Söyleyecek söz bulamadım” demişti. İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ise bir videoyu 
alıntılayan paylaşımında, “Meclis’te AKP dışındaki partilere mensup Milletvekili danışmanları isyan etse 
hakkıdır. Balyalar halindeki Eurolar ile görüntülenen kişi AKP Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın ku-
zeni ve danışmanı Ömer Işık” demişti.169 

● Kocaeli Çayırova deposunda çalışan işçilerden 17’si, Migros Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay 
Özhilhan’ın İstanbul Beykoz’daki evi önünde eylem yapmak istedikleri için170 gözaltına alındı.171 İşçiler, 
DGD-Sen’de örgütlendikten sonra ücretsiz izne çıkarılan ardından işveren tarafından “ahlak ve iyi niyet 
kurallarına aykırı davranış nedeniyle (Kod 29)” ile işten çıkartılmıştı. DGD-Sen’den yapılan açıklamada, 
“Tuncay Özilhan’ın emriyle Migros depo işçileri ve sendika yöneticilerimiz Özilhan’ın evi önünde darp 
edilerek gözaltına alındı” ifadelerini kullandı.172 

 
 
30 Mart 2021 
● Şanlıurfa Valiliği, kent merkezi ve ilçelerinde yapılacak tüm eylem ve etkinlikleri173, 28 Mart ta-

rihinden itibaren 15 gün süreyle yasakladı.174  
● İstanbul Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi, oyuncu Aydan Canbula hakkında sosyal medya 

paylaşımlarında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla 11 ay 20 gün hapis cezasına karar verdi. Dene-
timli serbestlik kapsamında hükmün açıklanması geriye bırakıldı.175 

RTÜK ile İlgili Gelişmeler 
1 Mart 2021 
● Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’in, 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) televizyon kanallarına verdiği ekran karartma ve para ceza-
larıyla ilgili soruları yanıtladı.176 Ersoy, “Bütün medya hizmet sağlayıcılarının yayınları hem kamuoyunun 
                                                
166 https://www.ciddigazete.com/magazin/bir-garip-erisim-engeli-karari-h22319.html 
167 https://www.evrensel.net/haber/429069/kurt-yazar-adil-basaran-tutuklandi 
168 https://twitter.com/engelliweb/status/1376899809848745987 
169 https://ifade.org.tr/engelliweb/istanbul-milletvekili-ahmet-sikin-tweeti/ 
170 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202103291044144824-migros-iscileri-yonetim-kurulu-baskani-tuncay-ozilhanin-villasi-onunde-gozaltina-alindi/ 
171 https://www.birgun.net/haber/migros-iscileri-tuncay-ozilhan-in-villasi-onunde-gozaltina-alindi-339307 
172 https://twitter.com/DGDSEN/status/1376501032910520320 
173 http://www.sanliurfa.gov.tr/yasaklama-karari-26032021 
174 https://www.haberturk.com/sanliurfa-haberleri/85844341-sanliurfada-etkinlikler-15-gun-sureyle-yasaklandi 
175 https://www.sozcu.com.tr/hayatim/magazin-haberleri/oyuncu-nilufer-aydana-cumhurbaskanina-hakaretten-11-ay-hapis-cezasi/ 
176 https://www.gazeteduvar.com.tr/haberturke-yayin-durdurma-cezasina-gerekce-sunucu-ciddi-tepki-vermedi-haber-1514698 



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

  21 
 

hem de yayıncıların menfaat ve değerleri göz önünde bulundurularak tarafsız ve eşit olarak 6112 Sayılı 
Kanun’da yer alan hükümler uyarınca değerlendirilmektedir” dedi. Buna karşı Çakırözer ise, “RTÜK üyesi 
İlhan Taşcı’nın raporu var: Sadece 2020 yılında Halk TV, Tele1, KRT, Fox ve Habertürk’e toplam 54 kez 
ceza kesilmiş. A Haber, ATV, Kanal7 ve diğerlerinin olduğu kanallara ise sadece dört kez! Halk TV’ye beş 
gün ekran karartma dahil toplam 15 yaptırım. Tele1’e beş gün ekran karartma dahil toplam 19 yaptırım. 
KRT’ye üç idari para cezası, Fox TV’ye dokuz idari para cezası ve üç ana haber bülteni durdurma cezası. 
Habertürk’e ise bir yılda yedi yaptırım. İktidarı sorgulayan televizyon kanallarına 2020 yılında 10 milyon 
TL para cezası kesilmiş. İktidar yanlısı kanallara ise yapılan yüzbinlerce şikâyete rağmen sadece 400 bin 
lira. Tam 50 kat fark var! Bu cezaların neresi tarafsız, neresi eşit? Gerçek habercilik yapan kanallar RTÜK 
Başkanının bizzat talimatlarıyla, en ağır para cezalarıyla karatma cezalarıyla susturulmak isteniyor” tepki-
sini gösterdi.177 

23 Mart 2021 
● RTÜK, HDP tarafından Habertürk, CNN Türk, ATV ve A Haber’deki bazı programlarda parti aley-

hinde kullanılan ifadelerle ilgili 16 farklı dilekçeyle yaptığı şikayetlere rağmen ihlal olmadığını savunarak, 
AKP – MHP üyeleri oy çokluğuyla basın ve ifade özgürlüğü kapsamında sonucuna ulaştı.178 HDP’nin şika-
yet ettiği olaylar arasında, “Gazeteci Nedim Şener’in konuk olarak katıldığı Veyis Ateş’in sunduğu Haber-
türk Gündem programındaki ‘HDP’nin Türkiye’de bir kaos yaratma peşinde olduğu’ sözü ve ‘içerde ayak-
lanma çağrısı yapmaya çalışıyorlar’ ifadesi, Habertürk’teki ‘Türkiye’nin Nabzı’ programında gazeteci Me-
tin Özkan’ın ‘HDP milletvekilleri Gazi Meclisi tehdit etti’ iddiası ve Para Gündem programında siyaset 
bilimci Prof. Dr. Mehmet Şahin’in HDP yöneticileriyle alakalı olarak ‘savunulamayacak derecede suça bat-
mışlar’ ifadeleri yer alıyordu.179 

30 Mart 2021 
● RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, Twitter aracılığıyla yaptığı açıklamada, medya hizmet 

sağlayıcı kuruluşlara lisans süresi bitimine en az iki ay kala RTÜK’e müracaat ederek lisans yenilenmesi 
talebinde bulunmaları gerektiğini hatırlattı. Uslu, “Süresi sona erecek olan ve lisansının devam etmesini 
isteyen kuruluşların, talepte bulunması, teknik yeterliliğe sahip olduğunun yapılan denetimle tespit edilmesi 
ve talep edilen bilgi ve belgeleri ibraz etmesi kaydıyla, yayın lisans süresi Üst Kurulca 10 yıl süre ile yeni-
lenir. Yenilenen lisans için mevzuat çerçevesinde belirlenen ücret ödenir. Her bir yayın tekniğine ilişkin 
olarak verilen lisansların her biri için lisans ücreti alınır” dedi.180 

31 Mart 2021 
● RTÜK, Halk TV’ye üç, TELE1’e iki idari para cezası verdi. Halk TV’deki “Medya Mahallesi” 

programında yorumcu Emir Çapa’nın “Rabbim Amerikan Hastanesi demiştir… Rabbimiz Şehir Hastane-
leri, devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri demez” sözlerine “Allah’ı hafife alır nitelikte müstezih ifade-
ler” gerekçesiyle idari para cezası verildi. Özlem Gürses’in sunduğu “Kayda Geçsin” programında Ankara 
Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek ile ilgili yorumcu Murat Ağırel’in “Parsel Parsel” kitabı 
kapsamında “FETÖ'nün siyasi ayağı ve destekleyicisi olma, belediyede çeşitli yolsuzluklar yapma” ifade-
sini “yayın ilkesi ihlali” olarak değerlendirdi ve para cezası verdi.181 “İki Yorum” programında Levent Gül-
tekin’in eski Başbakan Necmettin Erbakan hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle idari para cezası verdi.182 
TELE1’de yayınlanan “18 Dakika” programında Emre Kongar’ın kullandığı “islami terör” ifadesini “toplu-
mun dini hassasiyetlerine aykırı” görüşüyle idari para cezası verdi. Aynı programda Merdan Yanardağ’ın 
yedi sene önce ölen Ünal Osmanağaoğlu ile ilgili “Kemal Türkler’in katilidir” ifadesi için para cezası uy-
guladı.183 

                                                
177 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/bakan-mehmet-nuri-ersoydan-sasirtan-haberturk-cevabi-chp-eskisehir-milletvekili-utku-cakirozer-sormustu-
430804h.htm 
178 https://www.evrensel.net/haber/428802/rtuk-hdpnin-sikayetlerini-reddetti 
179 https://ankahaber.net/haber/detay/rtuk_hdpnin_yaptigi_sikayeti_reddetti_ifade_ozgurlugu_33416 
180 https://www.birgun.net/haber/rtuk-ten-lisans-yenileme-suresi-uyarisi-339431 
181 https://www.birgun.net/haber/rtuk-ten-halk-tv-ve-tele-1-e-dini-cezalar-339580 
182 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/rtuk-halk-tvye-3-tele-1e-2-ayri-para-cezasi-verdi-1824659 
183 https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/rtukten-6112-sayili-kanuna-aykiri-yayin-yaptiklari-gerekcesiyle-halk-tv-ve-tele-1e-idari-para-cezasi-ve-
rildi/2194025 
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İfade ve Basın Özgürlüğüne Yönelik Yurtiçi ve Yurtdışından Gelen Tepkiler 
1 Mart 2021 
● The One Free Press Coalition, dünya çapında gazetecilere yönelik haksız davaları listelediği Mart 

ayı “En Acil 10” listesine gazeteci Ayşegül Doğan’ı da ekledi. Listeye göre, Mart ayında kadınlardan altı-
sının cezaevinde olduğu ve 2020’de tutuklu gazetecilerin yüzde 13’ünün ise kadın olduğu belirtildi. Gaze-
tecileri Koruma Komitesi’nin (CPJ) de 1992’den beri 70 kadın gazetecinin öldürüldüğünü belgelediği anım-
satıldı. Listede, Doğan için “Türk gazeteci şu anda özgür, temyiz bekleniyor, ancak sahte terör suçlamala-
rından altı yıldan fazla hapis cezasıyla karşı karşıya” denildi.184 

2 Mart 2021 
● ABD Temsilciler Meclisi’nin her iki partiden 180’i aşkın üyesi, Dışişleri Bakanı Antony Blin-

ken’a, Türkiye’yle ilgili gönderdiği mektupta, Joe Biden yönetimine, “Türkiye politikasında rahatsız edici 
insan hakları konusuna da değinilmesi” çağrısında bulundu. Mektupta, “İkili ilişkilerimizde stratejik konular 
haklı olarak çok büyük ilgi toplamakta ancak Türkiye’deki ağır insan hakları ihlalleri ve demokrasinin ge-
riye gitmesi de büyük bir kaygı oluşturuyor” denildi. Mektupta, 2016’dan bu yana 80 binin üzerinde Türk 
vatandaşının hapse konulduğu veya tutuklandığı, siyasi muhalefeti bastırmak için 1500’ü aşkın sivil toplum 
örgütünün kapatıldığı kaydedildi. Kuşkulu cezai suçlamalarla tutuklananlar arasında ABD Dışişleri Bakan-
lığı’na bağlı çalışan üç Türk personelin de bulunduğunun hatırlatıldığı mektupta, “Sizi bu kişilerin derhal 
serbest bırakılması ve tüm suçlamaların düşürülmesi dahil bu davalara öncelik vermeye çağırıyoruz” ifadesi 
kullanıldı.185 

● Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Türkiye’de “Yeni Ana Akım’ Yükseliyor (Ve Desteğe İhtiyacı 
Var)” isimli raporu ile Türkiye’de bağımsız medyanın dijital erişiminin, iktidar yanlısı medyayla kıyasla-
nabilir bir hacme ulaştığı görüşünü paylaştı.186 IPI Türkiye Ulusal Komitesi Başkan Yardımcısı Emre Kı-
zılkaya ve gazeteci Burak Ütücü’nün paylaştığı rapora göre, “A Grubu’nda yer alan bağımsız yayıncıların 
sosyal medyadaki etkileşimi, iktidar medyasına kıyasla yüzde 16,5 daha yüksek. Takipçi sayısındaki artıştan 
viral içerik sayısına kadar hemen her boyutta ve platformda bağımsız medya önde gidiyor. Bağımsız yayın-
cıların haberleri, Facebook’ta, iktidar medyasına kıyasla beş kat daha fazla etkileşim alıyor” ifadeleri kul-
lanıldı. Raporda, en yüksek arama hacmine sahip haberlerle ilgili aramalarda Google’ın, kullanıcıların 
yüzde 90,6’sını üç adet iktidar yanlısı haber kuruluşuna yönlendirdiği belirtilerek, “Arama motorundan 
farklı bir algoritmaya sahip olan Google Haberler ise iktidar medyasına yüzde 73,8, bağımsız medyaya ise 
yüzde 26,2 oranında yer veriyor” denildi. Raporda, haber tüketimi çerçevesinde Türkiye de Twitter ekosis-
teminde belirli miktarda bir kutuplaşma olduğu görülse bile, bunun mutlak olmadığı belirtildi. Kullanıcıların 
önemli bir bölümünün, “iç köprüler” ve “dış bağlayıcılar” yoluyla çeşitlilik arz eden kaynaklara erişim sa-
hibi olduğu vurgulanan raporda, “Bu izler-kitlenin ağırlık merkezine ise bağımsız medya, iktidar medyasına 
kıyasla daha yakın” ifadeleri kullanıldı. Raporda, “Her şeye rağmen gazeteciliğe tutunmaya çalışan bugünün 
bağımsız medya kuruluşlarını ‘alternatif’ diye nitelemek doğru değil. Daha doğrusu, onları yeni bir ‘ana 
akım’ medyanın nüvesi diye tanımlamaktır” denildi. Ayrıca raporda, YouTube’un öneri algoritmasının, ik-
tidar yanlısı medyanın videolarını izleyenleri, büyük ölçüde bir yankı odasında tuttuğu fakat aynı algorit-
manın, bağımsız yayıncıları izleyenleri ise sık sık iktidar medyasının videolarına da yönlendirdiğine dikkat 
çekildi.187 

● Susma Platformu, “2020’de Sansür ve Otosansür Raporu” ile en fazla gazetecilik alanında sansür 
ve ifade özgürlüğü ihlalleri yaşandığını belirterek, yıl boyunca gazeteciler ve gazetelerin sıklıkla adli süreç-
lerin parçası oldukları ve mesleklerini icra etmeleri için gereken hak ve imkanlardan mahrum bırakıldıkla-
rına dikkat çekti.188 ‘Sansürün Gerçekleştiği Alan/Vaka’ sayısı grafiğinde, 137 gazetecilik vakasının kayde-
dildiği, en çok sansür uygulanan diğer alanların 56 vaka ile eylem ve etkinlikler olurken, üçüncü sırada 46 

                                                
184 https://www.onefreepresscoalition.com/list 
185 https://www.amerikaninsesi.com/a/in-uzerinde-kongre-uyesinden-blinkena-turkiye-mekubu/5797435.html 
186 https://journo.com.tr/ipi-turkiye-dijital-medya-raporu 
187 https://freeturkeyjournalists.ipi.media/tr/ipi-turkiye-dijital-medya-raporu/ 
188 https://t24.com.tr/haber/susma-platformu-nun-2020-de-sansur-ve-otosansur-raporu-en-cok-sansur-uygulayan-kurum-rtuk-oldu,936488 
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örnekle sosyal medya sansürlerinin yer aldığına işaret edildi. Sosyal medya sansürlerini 45 vaka ile müzik 
alanının izlediği belirtildi.189 

3 Mart 2021 
● Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), AYM’nin AA’nın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nca 

denetlenmesini öngören bazı hükümleri 24 Şubat 2021’de iptal etmesini olumlu bulduğunu açıkladı. IPI 
Türkiye Program Koordinatöre Renan Akyavaş, “Bu karar, AA’nın tarafsızlığını yeniden kazanmasına yö-
nelik bir adım olarak Türkiye’deki basın özgürlüğü açısından olumlu bir gelişme. Yine de her ne kadar bu 
karar AA’ya yönelik başka bir tehdidi savuşturmuş olsa da AYM’nin temel hakların korunmasındaki öne-
mini göstermişse de ajansın halihazırda büyük ölçüde araçsallaşmış olduğu ve hükümet tarafından bir pro-
paganda aracına dönüştürüldüğü gerçeğini değiştirmiyor” dedi.190 AYM’nin kararında, “Ajansın denetimine 
ilişkin temel ilkeler konulmadan ve çerçeve çizilmeden Başkanlığa sınırları belirsiz bir alanı düzenleme 
yetkisinin verilmesi Anayasa’nın Cumhurbaşkanına tanıdığı düzenleme yetkisinin idareye bırakılması so-
nucunu doğurmaktadır” denilmişti.191 

● Freedom House (Özgürlük Evi), “Demokrasi Kuşatma Altında” raporunda, “Özgür olmayan ül-
keler” kategorisinde yer alan Türkiye, son 10 yıl içinde özgürlükler alanında en büyük gerilemenin yaşan-
dığı ülkeler arasında değerlendirildi. Raporda, “Özgür olmayan ülkeler” kategorisine giren ülkelerin ora-
nında 2006 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaşıldığı belirterek, demokrasi için küresel ölçekte kaygı 
duyulduğu kaydedildi. Raporda, bu yıl da “Özgür olmayan ülkeler” kategorisinde yer alan Türkiye’nin 10 
yıl içinde toplam 31 puan gerilediği belirtildi. Türkiye’de ana akım medyanın özellikle de televizyon yayın-
cılarının hükümetin duruşunu yansıttığı ve sık sık benzer manşetlerin atıldığı, bazı bağımsız gazete ve in-
ternet siteleri faaliyetlerine devam etse de bunların büyük bir siyasi baskı altında oldukları ifade edildi. Türk 
vatandaşlarının görüşlerini yakın çevrelerinde açık bir şekilde dile getirdikleri ancak sosyal medyadaki pay-
laşımları ya da kamuoyunda söylediklerine dikkat ettikleri belirtildi. Rapora göre, 2020’de yüzlerce sosyal 
medya kullanıcılarına yönelik “Covid-19 salgınıyla ilgili provokatif” olarak nitelenen paylaşımlar gerekçe-
siyle ve ekonomi, terörizm ya da askeri operasyonlar gibi konularda düşüncelerini dile getirdikleri için adli 
süreçler yürütüldüğü kaydedildi. Freedom House, Türkiye’nin de içinde bulunduğu bölgede, otoriter yöne-
timlerin genişlemesinin ve uluslararası arenada önemli demokrasilerin gittikçe azalan ve tutarsız bir şekilde 
varlık göstermesinin, insan hayatı ve güvenlik konusunda somut etkileri olduğunu, buna siyasi anlaşmaz-
lıkların çözümü için sık sık askeri güce başvurulmasının da dahil olduğunu bildirdi.192 

4 Mart 2021 
● Dicle Fırat Gazeteciler Derneği’nin gazetecilere ilişkin 2021 yılı Şubat ayı hak ihlalleri raporuna 

göre, 36 dosyadan 72 gazetecinin hakim karşısına çıktı, altı gazeteci gözaltına alındı, bir gazeteci tutuklandı 
ve iki gazeteci saldırıya uğradı. Dört gazeteci hakkında soruşturma ve 11’i hakkında dava açıldı. 174 habere 
ve üç internet sitesine erişim engellenirken toplam 85 gazeteci.193 Raporda, “Yargı bu konuda iktidardan 
bağımsız bir yerde durmuyor, hatta söz konusu gazeteciler olduğunda iktidara bağımlı bir hale geliyor. Yar-
gıyı basın emekçilerine karşı ‘sopa’ görevi görmekten vazgeçmeye çağırıyor, haber yapmanın suç olmadı-
ğını gazetecilerin temel görevi olduğunu hatırlatıyoruz” denildi.194 

6 Mart 2021 
● TGS Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu tarafından Covid-19 virüs salgınında gazeteci kadınların iş 

yaşamında karşılaştığı ayrımcılığa ilişkin yapılan araştırma sonuçlarına göre; araştırmaya katılan kadın ga-
zetecilerin yüzde 53,2’sinin çalışma saatlerinin değiştiğini ve yüzde 51,3’ünün ise bu değişiklikten olumsuz 
etkilendikleri belirtildi. Kadın gazeteciler, çalışma saatlerinin belirsizleştiğini, mesai kavramının ortadan 
kalkmasıyla beraber iş süresinin uzadığını ve iş yoğunluğunun arttığı dile getirildi. İzin günü kavramının 

                                                
189 https://susma24.com/wp-content/uploads/2021/02/Susma-Platformu_-Turkiyede-Sansur-ve-Otosansur_-Aralik-2019_-2020.pdf 
190 https://freeturkeyjournalists.ipi.media/tr/ipi-anayasa-mahkemesinin-anadolu-ajansi-uzerindeki-hukumet-kontrolunu-artiran-hukumleri-iptal-kararini-
memnuniyetle-karsiladi/ 
191 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210224-8.pdf 
192 https://www.amerikaninsesi.com/a/demokrasi-kusatma-altinda/5799051.html 
193 https://ozgurmanset.net/dfgden-subat-ayi-raporu-6-gazeteciye-26-yil-hapis/ 
194 https://diclefiratgazeteciler.org/raporlar/2021-yili-subat-ayi-gazetecilere-yonelik-hak-ihlalleri-raporu 
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ortadan kalktığını vurgulayan olduğu gibi kimi kadın gazeteciler ise evden çalışma gerekçe gösterilerek 
yıllık izin hakkının verilmeyeceğini ifade etti. Kadın gazetecilerin yüzde 52,6’sının evden çalışmaya bağlı 
olarak sağlık sorunları yaşadıkları, kadınların hijyen ve mesafenin gözetilmediği koşullarda haber takibi 
yapmak ve toplu taşıma kullanmak zorunda kaldıkları aktarıldı.195 

10 Mart 2021 
● BİK’in Yeni Asya’ya uyguladığı ilan ambargosuna medya ve siyaset çevresinden eleştiri geldi. 

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Süleyman İrvan, “BİK bu gazeteye tam 407 gündür 
resmî ilân vermiyormuş. Bu kadar uzun ceza olamayacağına göre, gerekçe nedir? Eğer ilân alacaklar liste-
sinden çıkarılmışsa BİK’in sayfasında neden yer alıyor” dedi.196 

11 Mart 2021 
● KKTC’de Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Sol Hareket üyelerinin gözaltına alınması üze-

rine “İfade özgürlüğü hakkını kullanan Sol Hareket üyeleri derhal serbest bırakılsın” çağrısında bulundu. 
Basın-Sen’in açıklamasında “Kıbrıs’ın kuzeyinde hiçbir yasal statüsü bulunmayan AKP Gençlik Kolları’nın 
yaptığı ihbarı değerlendiren polis ekiplerinin ifade özgürlüğüne yönelik yaptığı saldırı Türkiye’deki AKP 
rejiminin Kıbrıs’taki yansımalarını da bizlere göstermektedir” denildi. Basın-Sen, Mağusa Kaza Mahke-
mesi’nin verdiği emre istinaden Mağusa Polis Müdürlüğü’nce tutuklanan Sol Hareket üyesi üç kişinin, ifade 
vermesi ve görüntülerin incelenmesinin ardından halen tutuklu bulunduğunu belirterek, bunu keyfi bir uy-
gulama olarak niteledi.197 

12 Mart 2021 
● Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), 2020 yılında dünya çapında 65 gazetecinin görevini 

yaparken öldürüldüğünü açıkladı. IFJ, geçen yıl öldürülen gazeteci sayısının 2019’a göre 17 kişi arttığını 
belirterek, Mart 2021 itibarıyla dünya çapında en az 229 gazetecinin cezaevinde bulunduğuna işaret etti. 
Rapora göre, Türkiye “dünyada en fazla gazeteciyi cezaevine gönderen ülke” olurken, en az 67 medya ça-
lışanının cezaevinde bulunduğu Türkiye’yi hapisteki 23 “mahkum” gazeteciyle Çin, 20 kişiyle Mısır, 16 
kişiyle Eritre ve 14 kişiyle Suudi Arabistan’ın izlediği belirtildi. Uluslararası Gazeteciler Federasyonu Genel 
Sekreteri Anthony Bellanger, “Demokrasi adını hak eden hiçbir ülke, ifade özgürlüğü aracılarını hapse ata-
maz” dedi.198 

15 Mart 2021 
● Gazeteci Hakan Aygün, 2020 Mart ve Nisan aylarında beş sosyal medya paylaşımı nedeniyle 

“halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ve “dini değerleri aşağılama” iddialarıyla yargılandığı davaya ilişkin, “De-
lil bulunmadığı halde savcılık, o tweeti atacağım kanaatinde olduğunu belirterek, kanaatten ceza istedi” 
tepkisini gösterdi. Aygün, “Ev ve tekne baskınlarıyla, iki bilgisayarım, bir ipad’im, çok sayıda hard diskime 
10 ay el konuldu. Türkiye tarihinde Diyanet’in suç duyurusuyla tutuklanan ilk gazeteci, belki de ilk vatandaş 
oldum. Ben karakolda ifade verdikten sonra, gece yarısına doğru savcının evine gidilip yakalama ve gözaltı 
kararı imzalatıldı. Cezaevine bana tutuklama kararı üzerine karakola getirilen eşyaları götürmem polis ma-
rifetiyle engellendi. Tek don tek kazak gitmeme izin verildiğinden, kısıtlı banyoda yıkayıp, çırılçıplak çar-
şaflara sarınıp soğuktan korunmaya çalıştım. Çünkü karantina var denildi” dedi.199 

17 Mart 2021 
● TGS, 2021’in başından itibaren dokuz gazeteci ve medya çalışanına saldırıldığını belirterek, “Ar-

tık yeter: Gazetecilere yönelik saldırıları durdurun”200 çağrısını yaptı.201 Açıklamada, “Tüm bu olayların 
ortak özelliği, hükümet tarafından kınanmaması, etkili soruşturma yürütülmemesi ya da saldırganların çok 
düşük cezalarla -adeta ödüllendirilerek- salıverilmesidir. Bu cezasızlık politikası, yeni saldırıları teşvik 
                                                
195 https://www.evrensel.net/haber/427542/tgsden-pandemide-gazeteci-kadinlar-raporu-isveren-de-is-bekliyor-evdekiler-de 
196 https://www.yeniasya.com.tr/gundem/ilan-ambargosu-tepkiyle-karsilandi_538469 
197 https://www.kibrispostasi.com/c35-KIBRIS_HABERLERI/n370278-basinsen-ifade-ozgurlugu-hakkini-kullanan-sol-hareket-uyeleri-derhal-serbest-
birakilsin 
198 https://www.dw.com/tr/ifj-t%C3%BCrkiye-en-fazla-gazetecinin-hapiste-oldu%C4%9Fu-%C3%BClke/a-56851035 
199 https://expressioninterrupted.com/tr/gazeteci-hakan-aygun-delil-yok-kanaat-var/ 
200 https://tgs.org.tr/artik-yeter-gazetecilere-yonelik-saldirilari-durdurun/ 
201 https://bianet.org/bianet/insan-haklari/240926-tgs-artik-yeter-gazetecilere-yonelik-saldirilari-durdurun 
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etmektedir. Bu sistemli tavır, iktidarın suça ortak olduğunu göstermektedir. Yeniçağ Ankara Temsilcisi Or-
han Uğuroğlu’na saldıranların ‘MHP’den geliyoruz. MHP’yi eleştirme. Ülkücüler bunun hesabını sorar’ 
diyebilmesi, meslektaşımız Levent Gültekin’e saldıran 25 kişilik grubun tamamının elini kolunu sallaya 
sallaya dışarıda gezebilmesi, gazetecilere yönelik şiddet eylemlerinin iktidar ve ortakları tarafından gerçek-
leştirildiğinin delilidir. Ancak; bir korku iklimi yaratarak Türkiye’yi teslim almak, farklı görüşleri kin ve 
nefretle boğarak demokrasimize kastetmek isteyenler amacına ulaşamayacaktır. Gazetecilere saldırmak için 
sokak çeteleri oluşturanlara inat susmayacağız, biat etmeyeceğiz. Türkiye demokrasiden geri dönmeyecek” 
denildi.202 

19 Mart 2021 
● Aralarında, 2017 Bodrum Yurttaş İnisiyatifi, 78’liler Girişimi Ankara Meclisi, Ankara Düşünceye 

Özgürlük Girişimi, Demokrasi İçin Birlik (DİB) Diyalog Grubu, Doğu-Güneydoğu Dernekleri (DGD) Plat-
formu ve Eşit Haklar İçin İzleme Derneği’nin (EŞHİD) bulunduğu 13 hak örgütü, HDP’li Ömer Faruk Ger-
gerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili AYM’ye hak ihlali kararı alması çağrısında bulundu. Açık-
lamada, “Yıllar önce medyada yayınlanmış ve halen bir soruşturma konusu yapılmayan bir haberi sosyal 
medya hesabından paylaştığı için hakkında verilen cezanın hukuk normlarıyla ilgisi olmadığı, siyasi bir 
karar olduğu açıktır. Bu karar, vicdanlara hitap eden sesiyle haksızlığa uğramış her kesimden insanın hak-
kını savunan bir milletvekilinin susturulmasını amaçlamaktadır. AYM’nin başvuruyu bir an önce inceleye-
rek hak ihlali kararı vermesini bekliyoruz” denildi.203 

● TGS, uzaktan çalışma sürecinde gazetecilerin aleyhine hak kayıpları yaşanmaması amacıyla 12 
maddelik bir rehber yayınladı.204 Rehberde, “İlgili kamu kuruluşları, uzaktan çalışma ile ilgili Uluslararası 
Çalışma Örgütü (ILO) standartlarına uygun düzenlemeleri derhal hayata geçirmelidir. İlgili kanun ve mev-
zuatlarda çalışanlar aleyhine olacak muğlaklıklara izin verilmemelidir. Bu süreçte sendikaların görüşü alın-
malıdır. Uzaktan çalışma gönüllülük esasına dayanmalı, uzaktan çalışmaya geçişte mutlaka çalışanın onayı 
alınmalıdır. Uzaktan çalışmanın, mobbinge (işyerinde psikolojik taciz) dönüşmesine izin verilmemelidir. 
Uzaktan çalışan ve diğer personel arasında başta ücret, terfi, eğitim, kariyer gelişimi, çalışma süresi, yan 
ödemeler gibi hiçbir konuda ayrımcılık yapılmamalıdır. İnsan onuruna yaraşır bir iş ve çalışma koşulları, 
uzaktan çalışanlar için garanti edilmelidir. Uzaktan çalışanların toplu sözleşme ve örgütlenme özgürlüğünü 
engelleyecek uygulama ve düzenlemelere izin verilmemelidir” önerileri yapıldı.205 

22 Mart 2021 
● Zonguldak Karaelmas Gazeteciler Derneği (KGD) Yönetim Kurulu, Halkınsesi Yazı İşleri Mü-

dürü Mustafa Özdemir’in tutuklanmasına, “Gazeteciler bu olayda taraf değildir. Üzülerek görmekteyiz ki 
gazeteciler arasındaki kutuplaşma had safhadadır. Meslektaşlarımıza çağrımız adli olay olarak soruşturulan 
bu olayın adaletli şekilde aydınlatılmasından başka bir temennide bulunmamalarıdır” tepkisini gösterdi. Ka-
muoyunda olayın bir komplo olduğu görüşlerinin tartışıldığı belirtilen açıklamada, “Bizler, adli yargılamaya 
sonuna kadar güvendiğimizi ve gerçeklerin bu yargılama sonunda ortaya çıkacağına inanıyoruz” denildi. 
Özdemir, Zonguldak’ta işten çıkarıldığı için belediye önünde kendini yakmak isteyen temizlik işçisi Arslan 
K.’yı “intihara azmettirdiği” iddiasıyla gözaltına alınarak, 19 Mart’ta tutuklanmıştı.206 

23 Mart 2021 
● Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Cumhurbaşkanlığı kararıyla İstanbul Sözleş-

mesi’nden Türkiye Cumhuriyeti’nin çekilmesine, “İstanbul Sözleşmesi, hükümetçe onaylanarak parlamen-
toya gönderilmiş ve TBMM tarafından yürürlüğe girmiştir. Bu fesih, parlamentonun tümüyle devre dışı 
bırakılması anlamına gelir, bu demokratik ilke ve değerlerle bağdaşmaz” tepkisini gösterdi. Bilgin, “Kadına 
yönelik şiddetin önüne geçilebilmesi için uluslararası bir anlaşma olan İstanbul Sözleşmesi, hükümetçe 
onaylanarak parlamentoya gönderilmiş ve TBMM tarafından usulünce yasalaşarak yürürlüğe girmiştir. 

                                                
202 https://tgs.org.tr/artik-yeter-gazetecilere-yonelik-saldirilari-durdurun/ 
203 https://bianet.org/bianet/yasam/241039-13-hak-orgutunden-aym-ye-gergerlioglu-cagrisi 
204 https://www.evrensel.net/haber/428599/tgs-uzaktan-calisma-yeni-sorunlar-dogurmasin-dedi-12-maddelik-rehber-hazirladi 
205 https://tgs.org.tr/uzaktan-calisma-yeni-sorunlar-dogurmasin/ 
206 https://www.imzagazetesi.com.tr/kgdden-ozdemir-aciklamasi/ 
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Cumhurbaşkanı da olsa yürütmenin başı olan tek bir kişi tarafından feshedilmesi, parlamentonun tümüyle 
devre dışı bırakılması anlamına gelir ki bu demokratik ilke ve değerlerle bağdaşmaz” dedi.207 

● DİSK Basın-İş Sendikası, Artı TV ve Artı Gerçek’te son bir ayda yedi kişinin istifaya zorlandığını 
ve 50’den fazla çalışanın da işsiz kalmasının söz konusu olduğunu öne sürdü. DİSK Basın-İş Sendikası 
açıklamasında, “Artı TV ve Artı Gerçek’te gazeteci kıyımı” açıklaması yaptı.208 Açıklamada, “Doğrudan 
Artı TV yönetimine; Celal Başlangıç, Ragıp Duran, Ayşe Yıldırım, Kenan Azizoğlu, Emin Arslan, Dilhun 
Gençdal ve Fatih Yapıcı’ya… Değersizleştirme, mobbing ve zamsız geçen dört yıl… Bütün bunlar bıçağın 
kemikte olduğu bir vakitte iş bırakma eylemiyle ‘dolaylı’ dile getirildi. DİSK Basın İş’in devrede olduğu 
hak arayışı sürecinde Artı TV’nin ‘sessizlerin, ezilenlerin, kadınların, hakların, işçilerin, LGBTİ+’ların’ sesi 
olduğu gerçeğinin yarattığı değere saygı duyarak müzakerelerle protokol imzalatmayı başardık. İmza atıl-
masını yönetimin ‘iyi niyeti’ olarak okuduk. Meğer büyük bir yanılgıymış! ‘Hak’ arayışında öne çıkanlar 
teker teker işten çıkarılmaya başlandı çeşitli bahanelerle… Daha protokolün ruhu Artı’da dolaşmaya başla-
mamıştı bile… Son olarak DİSK Basın İş yeri temsilcisi arkadaşımız Cenk Kolcak ‘hiyerarşiyi gözetmeme’ 
bahanesiyle ücretsiz izne çıkarıldı. Bu yönetim anlayışı için bu ‘kefaretin’ yetmeyeceği açıktı. İşten çıkar-
malara karşı tutum belirtmeye çalışırken Artı yönetimi akıl almaz bir kararla hukuki ve fiili mücadeleye 
hazırlanan sendikamıza söz konusu şirketlerle sözleşmesini feshettiğini deklare etti. Bu karar, şirketlerde 
çalışan herkesin işsiz kalması demek! İspiyon, jurnalleme, dedikodu mekanizmalarıyla karar veren yöneti-
min kararını tanımıyoruz. Artı yönetimini işçi düşmanı, sendika düşmanı bu tutumdan vazgeçmeye çağırı-
yoruz” denildi.209  

 
24 Mart 2021 
● İstanbul Silivri Cezaevi’nde 1240 gündür tutuklu iş adamı Osman Kavala’nın avukatlarınca yapı-

lan açıklamada, AYM kararındaki muhalefet şerhi işaret edilerek, “Hak ihlaline dair görüşler tutukluluk 
durumunu değiştirmese de çağdaş hukuk normlarının sahiplenilmesi konusunda umut vericidir” görüşü dile 
getirildi. Açıklamada, “Başkan ve altı üyenin suçlama ve tutuklamanın Anayasamıza, AİHS ve AİHM 
normlarına aykırı olduğunu net bir şekilde ortaya koyan görüşlerine rağmen çoğunluk, eylemden suça ulaş-
mak yerine sıradan gerekçelerle hak ihlalini sürekli hale getirmişlerdir” denildi.210 

25 Mart 2021 
● CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki gözaltılara ilişkin “Bir öğ-

renci ön kapının üzerine çıkıp gökkuşağı bayrağı tuttu diye disiplin kuruluna ifade veriyordu. Ona destek 
için bir kampüsten çıkıp diğerine yürürken aynı bayrağı taşıyan dört öğrenciyi polis durdurdu. Onları kur-
tarmaya çalışan sekiz kişiyle birlikte 12 kişiyi gözaltına aldılar. Arkadaşları gözaltına alınan öğrenciler kam-
püste nöbete başlayıp çağrı yaptılar. Bu çağrı üzerine yola çıkan 14 kişi de Bebek’ten alındı. Birinin burnu 
kırıldığı ihbarı var. İşte haberde bahsi geçen toplam 26 genç böyle gözaltında. Geceyi nezarethanede geçi-
yorlar” dedi.211 

26 Mart 2021 
● DİSK Basın-İş Sendikası’ndan yapılan açıklamada, “Artı TV ve Artı Gerçek yöneticileriyle, söz 

konusu şirketlerde çalışanların işten çıkartılması, ücretsiz izne çıkartılması gibi konularda baskı yapması 
nedeniyle daha önce de birkaç kez görüşme yaptık. Bu durumun sonlandırılmasını istedik. Anlaşma sağlan-
dığını düşündüğümüz noktada bu kez işyeri temsilcimiz, işten çıkarıldığı belirtilerek salgın önlemleri nede-
niyle ücretsiz izne çıkarıldı. İşten çıkarmalara gerekçe gösterilen ve kararın haksızlığına da delil olan gö-
rüşme ve yazışmaların tamamı elimizde mevcuttur. Tepki göstermemizin ardından her iki şirket ile Artı 
Medya arasında bulunan anlaşmanın iptal edileceği bilgisi verildi” denildi.212 

                                                
207https://ankahaber.net/haber/detay/gazeteciler_cemiyeti_baskani_bilgin_tbmm_devre_disi_birakilamaz%E2%80%9D_33379#.YFnwr6_9GhM.what-
sapp 
208 https://www.gazeteduvar.com.tr/disk-basin-isten-arti-tv-yonetimine-gazeteci-kiyimi-suclamasi-haber-1517177 
209 https://diskbasinis.org/index.php/tr/basin-aciklamalari/1208-art-tv-ve-art-gercek-te-gazeteci-k-y-m 
210 https://bianet.org/bianet/hukuk/241335-hak-ihlali-surekli-hale-getirildi 
211 https://twitter.com/serakadigil/status/1375223046089420805?s=1002 
212 https://diskbasinis.org/index.php/tr/basin-aciklamalari/1212-hatan-n-kabulue-olumlu-coezuemuen-kosullar-belli 
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● Gazeteci Levent Gültekin, kendisine yönelik saldırıyı organize eden kişiyi bulduğunu belirterek 
ve İçişleri Bakanı ile Adalet Bakanı’na failleri yakalama çağrısında bulunarak, “İki kişi tutuklayarak konuyu 
kapatacağını düşünüyorlarsa ayıp ediyorlar. İkisi de o koltuğu işgal ediyorlarsa, çete hukukunu sokakta kim 
egemen kılmak isteyen kim olursa olsun gerekli cezayı vermeleri gerekiyor” dedi.213 

● CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması 
istemiyle sunduğu önergede yanıtlanmayan sorular olduğunu söyleyerek, “Gelen yanıtta adeta aklımızla 
alay ediliyor. Soruları yanıtlamak yerine bize mevzuat hükümleriyle cevap veriliyor. Sorularımızın nere-
deyse hiçbirine açık ve şeffaf yanıtlar verilmedi. TBMM’nin temel bir yetkisi bu yolla dolaylı olarak bypass 
ediliyor” dedi.214 Karabat, Basın İlan Kurumu’nun (BİK) basına ilişkin kararlarda “demokratik ve tarafsız” 
davranmadığına ilişkin sorularıyla215 ilgili “Temel amacı ‘yandaş’ bir basının oluşmasını engellemek ve 
yerel basının güçlenmesine olanak olan BİK’in ülkemiz basının halihazırda durumu dikkate alındığında bu 
görevi yerine getiremediği açıktır. Denetimlerin yanlı yapıldığı, ağırlıklı olarak bağımsız ve özgür gazete-
lerin cezalandırıldığı açıkça görülüyor” dedi.216 

27 Mart 2021 
● CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, SÖZCÜ TV’nin RTÜK’e yaptığı logo değişikliği başvuru-

suna14 aydır onay verilmediğini hatırlatarak, “SÖZCÜ’nün SZC harflerinden korkacak kadar despotlaşmış-
sın. RTÜK’e verilen talimatla engel üstüne engel çıkarılıyor. Kanalı almış, frekansını almış her şeyi var. 
Adını değiştirmek istiyor. ‘Sen SÖZCÜ’sün. Benimle çok uğraşıyorsun. Kirli çamaşırları ortaya çıkarıyor-
sun’ diye onay vermiyorlar” dedi.217 

29 Mart 2021 
● CPJ, Türk yetkililere gazeteci Hrant Dink cinayetine ilişkin “tarafsız ve siyasetten arındırılmış bir 

soruşturma yürütmeleri”, “cinayetin planlama ve uygulama aşamasına dahil olan herkesin hesap vermesini 
sağlamaları” çağrısında bulundu. CPJ’in Avrupa ve Orta Asya Program Koordinatörü Gulnoza Said, “Dink 
ailesi ve avukatlarının da ifade ettikleri üzere, Türkiyeli gazeteci Dink’in öldürülmesine dair kovuşturma 
halen tatminkar olmaktan uzak. Türkiyeli yetkililer komploda rolü olduğundan şüphelenilen her faili ince-
leyecek, tarafsız ve kapsamlı bir soruşturmanın yapılmasına izin vermeli ve hiçbir şeyi karanlıkta bırakma-
malılar. Ailenin temyiz başvurusu yetkililere bu davaya gereken ciddiyetle yaklaşacakları yeni bir başlangıç 
için fırsat olmalı” diye konuştu.218 

30 Mart 2021 
● Van’da iki vatandaşa yönelik kötü muamele iddialarını haberleştirdikleri için dördü tutuklu beş 

gazeteci hakkında yargı sürecine ilişkin TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, “Dalga geçer gibi bir de 
iddianamede, ‘Yaptıkları haberlerin hepsinde toplumsal olayları işliyorlar magazinsel haber hiç yapmıyor-
lar’ gibi ifadeler var. Umarım bu duruşmada özgürlüklerine kavuşurlar. Türkiye hukuku ve demokrasisi bu 
rezillikten kurtulur” dedi. DFG Eş Başkanı Serdar Altan da “Gazetecilik suç değildir. Haber yapmak suç 
değildir. İddianamelerine de bakıldığında bir kez daha ortaya çıkıyor ki gazetecilik yargılanıyor, gazetecilik 
suçlanıyor” diye konuştu. DİSK Basın-İş Sendikası Yürütme Kurulu Üyesi Ali Ergin Demirhan, “Gazeteci 
devlet aleyhinde halkın çıkarlarını savunan kişidir” anımsatması yaptı. Mezopotamya Kadın Gazeteciler 
Platformu (MKGP) Sözcüsü Ayşe Güney de, “Kadınlar başta olmak üzere tüm demokratik kesimleri, bi-
zimle yan yana durarak, ortak mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz” dedi.219 

● Avukat Eren Keskin, Özgür Gündem davasında aldığı hapis cezasına, “Yazılarımın sayısal çoğun-
luğu, irademi, ‘örgüt iradesine teslim ettiğim’ anlamına geldiği için ‘silahlı örgüt üyesi’ sayıldığım yazılmış. 
30 yıldır böyle bir ceza almadım. Bu da ‘İnsan Hakları Eylem Planına’ denk geldi” tepkisini gösterdi. 

                                                
213 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/levent-gultekin-saldiriyi-organize-eden-kisiyi-buldum-1823350 
214 https://www.evrensel.net/haber/429022/chpli-karabat-bike-dair-sorularimizin-hicbirine-acik-ve-seffaf-yanit-verilmiyor?utm_so-
urce=rss_feed&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_syndication 
215 https://t24.com.tr/haber/chp-li-ozgur-karabat-basin-ilan-kurumu-muhalif-basini-hedef-alirken-bir-yandan-da-yandas-basini-besliyor,941753 
216https://www.evrensel.net/haber/429022/chpli-karabat-bike-dair-sorularimizin-hicbirine-acik-ve-seffaf-yanit-verilmiyor?utm_so-
urce=rss_feed&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_syndication 
217 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/szc-harflerinden-cok-korkuyorlar-6337604/ 
218 https://cpj.org/tr/2021/03/katledilen-turkiyeli-gazeteci-hrant-dinkin-ailesi-mahkeme-kararina-itiraz-edecek/ 
219 https://www.evrensel.net/haber/429375/gazeteci-orgutlerinden-cagri-yalniz-olmadiklarini-gosterelim 
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Keskin, “İnsan Hakları mücadelesinin, bu kadar baskı altında olduğu başka bir süreç hatırlamıyorum. 90’la-
rın devlet aklı, 90’ların tüm ‘resmi aktörleri’ yine iş başında. Bizi yok etmek istiyorlar. Bir zamanlar bu 
anlayıştan rahatsız olduğunu söyleyen iktidar ‘devlet’ oldu. Ancak bu coğrafyada ‘biat etmeyen’ bir ‘damar’ 
da var. İşte onun ‘yüzü suyu hürmetine’ sürüyor mücadele” dedi.220 İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, 
KHK ile kapatılan Özgür Gündem davasında Keskin hakkında “silahlı terör örgütü üyesi olmak” iddiasıyla 
altı yıl üç ay hapis cezasına karar vermişti.221 

31 Mart 2021 
● TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, Sağlık Bakanlığı tarafından Covid-19 aşı takviminde gaze-

tecilere öncelik verilirken basın kartı şartı konulmasına ilişkin “Kamu yararı için gece gündüz çalışan gaze-
tecileri aşılama sıralamasında Sağlık Bakanlığı’nın öncelikli gruplara dahil etmesi olumlu bir gelişmedir. 
Ancak sadece basın kartı taşıyanların aşılanacak olması yanlış bir karardır” dedi. Durmuş, “Bu ülkede aktif 
çalışan basın kartı sahibi sayısı dokuz bin civarındadır ancak toplam kayıtlı çalışan gazeteci sayısı 25 bindir. 
Ayrıca bu rakamlara İnternet medyasında ve serbest çalışan meslektaşlarımız dahil değildir. Sağlık Bakan-
lığı’nın gazeteciler arasında ayrımcılık yapmadan bütün gazetecileri öncelikli gruba dahil etmesi gerekmek-
tedir” diye konuştu. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, aşılanma sürecinin tüm gazete-
cileri kapsayacak şekilde sürdürülmesi gerektiğini ifade etti. DİSK Basın-İş Sendikası Başkanı Faruk Eren 
de “Basın kartı yok diye aşı olamıyorlar. Halbuki doğrudan risk altında olanlar. Basın kartında adaletsizlik, 
sağlık sorunu haline geldi. Bakanlık, meslek örgütleriyle irtibatlı şekilde, onların aracılığıyla bile gazeteci-
leri aşılayabilir. Pratikte çabucak böyle çözülebilir” dedi.222 Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin 
“Hayati bir konuda basın mensupları arasında ayrım yapmak, yakışıksız ve üzücüdür” derken İzmir Gaze-
teciler Cemiyeti’nden yapılana açıklamada da “Gazeteciler görevleri uğruna hayatını riske atan ve kamu 
yararına çalışan bir mesleğin mensuplarıdır. Ancak basın kartı olmayan basın çalışanlarının, genç gazeteci 
meslektaşlarımızın da bu sisteme dahil edilmesi şarttır. Meslek Örgütleri sahada çalışan, basın kartı olmayan 
meslektaşlarımız için de referans kaynağı olarak alınmalıdır” denildi.223 

● T24 Ankara Temsilcisi Gökçer Tahincioğlu, “Gazetecilere ‘aşı’ için de akreditasyon şartı: Önce 
Cumhurbaşkanlığı ve TBMM’ye girebilen gazeteciler aşılanacak” yazısında, “Gazetecilere yönelik akredi-
tasyon uygulamasında Türkiye, yeni bir aşamaya geçti. İnternet medyasında çalışan gazetecileri yıllardır 
212 sayılı Basın Kanunu kapsamına almayan, bunun yanı sıra 212 sayılı yasa kapsamında olmalarına rağ-
men ‘çizgisini beğenmediği’ gazetecilere sarı basın kartını keyfi nedenlerle vermeyen iktidar, Covid-19 aşısı 
için de ‘akreditasyonu’ öncelik olarak belirledi. Buna göre, aşı, Cumhurbaşkanlığı ve TBMM’ye girme 
hakkı olan ve akreditasyonu bulunan gazetecilere öncelikli olarak yapılacak. Ardından sarı basın kartı bu-
lunan gazetecilere yönelik aşılama yapılacak” dedi.224 

Diğer Gelişmeler  
1 Mart 2021 
● Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüsü salgınında 81 vilayeti düşük riskli mavi, 

orta riskli sarı, yüksek riskli turuncu ve çok yüksek riskli kırmızı olarak renklere ayırarak, normalleşme 
planlaması yapıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Buna göre, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, 
düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar 
günü devam edecek. Ülkemizin tamamında süren 21.00 ile 05.00 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması ise 
sürecek. Okullar, Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda 
eğitim öğretime açılacaktır. Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademe-
lerde de eğitim-öğretime başlanacaktır. Yüksek ve çok yüksek riskli illerimizde ise genel uygulamanın dı-
şında sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacaktır. Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraat-
hane, çay bahçesi gibi yerler, çok yüksek riskli iller dışında, Türkiye genelinde faaliyetlerini 07.00 ile 19.00 

                                                
220 https://twitter.com/KeskinEren1/status/1376839418133278721?s=1002 
221 https://www.dw.com/tr/%C3%B6zg%C3%BCr-g%C3%BCndem-davas%C4%B1nda-karar/a-56572621 
222 https://www.dw.com/tr/sadece-bas%C4%B1n-kart%C4%B1-ta%C5%9F%C4%B1yan-gazeteciler-a%C5%9F%C4%B1lanabilecek/a-57076159 
223 https://www.egepostasi.com/guncel/izmir-gazeteciler-cemiyeti-nden-asi-cagrisi-h257596.html 
224 https://t24.com.tr/haber/gazetecilere-asi-icin-de-akreditasyon-sarti-once-cumhurbaskanligi-ve-tbmm-ye-girebilen-gazeteciler-asilanacak,942730 
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saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile sürdürebileceklerdir. Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesisler 
düşük ve orta riskli illerimizde 09.00 ile 19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir” dedi.225 

● Baro başkanları ve yöneticileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Mart ayı itibariyle getirilen kısıtlı 
normalleşme şartları kapsamında meslek kuruluşları toplantıları için 300 katılımcı sınırından vazgeçilmesi 
gerektiğini ve aksi taktirde küçük illerdekiler hariç genel kurul toplantılarını yapamayacaklarını bildirdi. 
Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağken, “Kanuni bakımdan barolarca genel kurul yapılabilmesi için üye sa-
yısının en az yüzde 10 oranında katılım olması lazım. Ankara Barosu’nun 20 bini aşkın üyesi avukat mes-
lektaşımız var. Eğer toplantılar için 300 katılımcı şartında ısrar edilirse ve barolar için ayrıca düzenleme 
yapılmazsa örneğin Ankara Barosu gibi büyük illerdeki barolar için toplantı yasağı fiilen kalkmış olmuyor. 
Normal koşullarda 80 baro tarafından genel kurul yapılması, ardından barolarca seçilmiş delegelerin katılı-
mıyla TBB Genel Kurulu yapılması gerekiyor. Şimdi barolardan bir kısmı genel kurul toplantısı yapabilir-
ken diğerleri yapamazsa bu durumda yine TBB yönetimini değiştirecek genel kurul toplantısı yapılamaya-
cak” dedi. İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, “Normalleşme başlıyor denilmesiyle toplantı yapılabileceği 
söylendi. Ancak katılımcı sayısı sınırıyla aslında baro genel kurulları yapılamayacak deniliyor. Barolar ge-
nel kurullarını tamamlayamadığı sürece Türkiye Barolar Birliği’nin genel kurulu da yapılamayacak. Bunu 
TBB’de Metin Feyzioğlu iktidarını sürdürmeye yönelik bir adım gibi yorumluyoruz. 300 sınırlaması olduğu 
üzere serbest bırakılsa dahi barolar açısından toplantı yapma imkanı bulunmuyor” dedi. Türkiye’de Gümüş-
hane-Bayburt illeri bölge barosuna sahip olduğu için 80 baro bulunuyor ve bu barolardan 79’u yasaklamalar 
nedeniyle 2020 yılında yapmaları gereken seçimli genel kurul toplantılarını yapamadı.226 

● HDP İstanbul Kadın Meclisi’nin, “Kadınlar için adalet” kampanyasında Bakırköy’de yapmak is-
tediği basın açıklaması, salgın gerekçesiyle engellendi. HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm ve HDP 
İstanbul İl Eşbaşkanı Elif Bulut’un da aralarında bulunduğu çok sayıda kadını abluka alındı ve İstanbul 
Valiliği’nin talimatıyla eyleme izin verilmeyeceği söylendi. Buna karşı “AKP kongrelerine pandemi yok da 
kadınlara mı var?” tepkisi gösterildi.227 

2 Mart 2021 
● RSF, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden sorumlu olduğu vurgulanan Suudi Arabistan Veliaht 

Prensi Muhammed Bin Selman ve Suudi Arabistan’ın üst düzey görevlerinde bulunan dört yetkili hakkında 
“insanlığa karşı suç işledikleri” iddiasıyla Almanya Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.228 RSF’nin 
suç duyurusunda, 35 Suudi asıllı gazeteciye baskı uygulandığı kaydedildi.229 Buna göre, Suudi Arabistan 
İstanbul Başkonsolosluğu’nda 2 Ekim 2018’de Kaşıkçı’nın öldürülmesi yanı sıra 33 gazetecinin de keyfi 
olarak cezaevinde tutulduğu belirtildi.230 RSF Almanya Şube Başkanı Christian Mihr, suç duyurusunun Al-
manya’da yapılmasını Devletler Hukuku Ceza Kanunuyla ilişkilendirdi ve suçun nerede işlendiğinden ba-
ğımsız, soykırım, savaş suçları, insanlığa karşı işlenen suçlar konusunda yargılama yapılabileceğini söy-
ledi.231 Eğer Almanya’da ceza soruşturması açılırsa Prens Selman hakkında tutuklama kararı çıkartılabile-
cek ve “Suudi Arabistan’da insanlık suçları”na dair yaşanacak bir ilk olacak.232  

● ABD Başkanı Joe Biden’ın ticaret politikalarını açıkladığı rapora göre, 2020 yılında ABD ve Tür-
kiye arasında ekonomik konularla ilgili temas sınırlı oldu ve “ABD bu kapsamda hukuk davalarıyla uğraş-
mak yerine yabancı ihlaller karşısında çözüme ya da anlaşmaya varmayı tercih ediyor” denildi. ABD Ticaret 
Temsilcisi’nin 2020 yılında 46 davayı kazandığı, Türkiye’nin Google ve Facebook gibi şirketlere uygula-
dığı dijital hizmet vergisine ilişkin ABD’nin 2 Haziran 2020’de 301’inci maddeyle ilgili soruşturma başla-
tıldığı kaydedildi. ABD Ticaret Temsilcisi’nin Türkiye hükümetinden konuyla ilgili istişare talebinde bu-
lunduğu belirtilen raporda incelemenin halen devam ettiği belirtildi.233 

                                                
225 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/cumhurbaskani-erdogan-yeni-kontrollu-normallesme-surecini-baslatiyoruz/2160904 
226 https://www.amerikaninsesi.com/a/barolar-icin-300-katilimci-siniriyla-yasak-suruyor-mu/5797557.html 
227 https://www.evrensel.net/haber/427053/hdp-istanbul-kadin-meclisinin-aciklamasina-polis-engeli 
228 https://tr.euronews.com/2021/03/02/alman-gazeteciler-suudi-prens-selman-a-kars-kas-kc-cinayeti-sebebiyle-suc-duyurusunda-bulu 
229 https://www.amerikaninsesi.com/a/kasikci-cinayetinde-suudi-veliaht-prense-almanya-da-suc-duyurusu/5798465.html 
230 https://www.hurriyet.com.tr/dunya/suudi-veliaht-prens-hakkinda-suc-duyurusu-41753368 
231 https://t24.com.tr/haber/sinir-tanimayan-gazeteciler-aralarinda-veliaht-prens-selman-da-olan-suudi-yetkililer-hakkinda-suc-duyurusunda-bu-
lundu,936441 
232 https://m.bianet.org/bianet/insan-haklari/240195-rsf-den-prens-bin-selman-hakkinda-almanya-ya-suc-duyurusu 
233 https://www.amerikaninsesi.com/a/biden-yonetiminden-ticaret-politikasi-raporu/5797627.html 
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● Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek iki yıl içerisinde uygulamaya konulacağını belirttiği ve dokuz 
amaç 50 hedef 393 faaliyeti içeren bir belge olarak “İnsan Hakları Eylem Planı” detaylarını açıkladı. Erdo-
ğan, plan kapsamında gazetecilik mesleğine ilişkin “Basın, yayın ve internet yoluyla işlenen suçlarda mu-
hakeme şartı olan süreleri, ifade özgürlüğünü güçlendirmek amacıyla yeniden ele alıyoruz. İfade ve basın 
özgürlüğüne ilişkin standartları yükseltmek için gazetecilerin mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılmasına yö-
nelik tedbirler geliştiriyoruz” dedi. Erdoğan, Erişim engelleme kararlarına ilişkin ifade özgürlüğü dengesini 
bozmayacak şekilde bireylerin kişilik haklarının sosyal medya üzerinden ihlaline yönelik fiillerle mücade-
leyi artırarak sürdürdüklerini söyledi. Erdoğan, Türkiye’nin sıkça AİHM’in eleştirilerine hedef aldığı tu-
tuklu yargılamaya değinerek, “İktidara geldiğimiz 2002’de cezaevlerinde bulunanların yüzde 41’i tutukluy-
ken, bugün bu oran yüzde 17’ye gerilemiştir. Tutuklamada ölçülülük ve orantılılık ilkeleri doğrultusunda 
katalog suçların kapsamını daraltıyoruz. Katalog suçlarında, somut delile dayanma şartı getirerek, tutukla-
manın istisnai bir koruma tedbiri olduğuna ilişkin ilkeyi tahkim ediyoruz. Sulh ceza hakimliklerince alınan 
tutuklama ve diğer koruma tedbirlerine ilişkin kararlarına karşı dikey itiraz usulleri getiriyoruz. Adli kontrol 
tedbirlerini de üst süreye bağlıyoruz. Müdafi ile görüşme hakkını kısıtlayan kanun hükümlerini, özgürlükler 
lehine bir yorumla gözden geçiriyoruz” diye konuştu. Konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol tedbirinin 
altındaki süreyi kişiye verilecek hapis cezası süresinden düşürüleceğini açıklayan Erdoğan, “Vatandaşımı-
zın sırf ifade almaya yönelik yakalama kararları yüzünden özgürlüğünden mahrum kalmasını istemiyoruz. 
Sadece ifade vermek için mesai saati dışında gözaltına alma, otelde gecenin yarısı bulup gözaltına alma gibi 
uygulamalara son veriyoruz. İfade alma işlemleri artık yedi gün 24 saat yapılabilecek” dedi.234 

● Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Bürosu, Halkların Demokratik Partisi (HDP) 
hakkında inceleme başlattı. İnceleme bünyesinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan, 108 sanıklı Ko-
bani iddianamesi ve HDP’li milletvekilleri hakkında hazırlanan fezlekelerin örneği talep edildi.235 

3 Mart 2021 
● AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, “HDP hem siyasi hem de hukuken kapanacaktır” açıkla-

masına yönelik tepkiler üzerine236 “Siyaset kurumunun rekabeti sandıkta. Yeni milletimizin gönlünü kazan-
makla olur… Biz HDP’ye oy veren altı milyon vatandaşımızın da HDP’den rahatsızlığını bilerek tartışma-
larımızı yapıyoruz. 2023’te HDP’yi sandığa gömerek tabela partisi haline getireceğiz” dedi.237  

● HDP’li milletvekilleri, Edirne Cezaevi’nde tutuklu Selahattin Demirtaş hakkında AİHM’in serbest 
bırakılması yönündeki kararının uygulanmamasına tepki göstererek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Ok-
tay, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanıtlaması istemiyle tek 
soruluk soru önergesi verdi. Önergede, “Türkiye Cumhuriyeti, AİHM kararına uymak zorunda değil midir” 
sorusu yöneltildi.238  

● Ordu 4. Asliye Ceza Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu 
hakkında eski Ordu Valisi Serdar Yavuz’a hakaret ettiği suçlamasıyla altı aydan iki yıla kadar hapis cezası 
talepli iddianameyi kabul etti.239 

● Sözcü yazarı Çiğdem Toker, “Faizsiz finansman yasası” başlıklı yazısında, tasarruf finans şirket-
lerine ilişkin yasa teklifiyle BDDK’na erişim engelleme yetkisinin geleceğini duyurdu. Toker, “Tartışmalı 
maddelerden bir diğeri ise BDDK’ya verilen erişim engeli yetkisi, BDDK, kendisinden izin almadan finan-
sal kiralama, faktöring ve finansman faaliyetlerinde bulunanlar bu faaliyet internet üzerinden olursa erişim 
engelleme kararı verebilecek. Yargıya ait olan bir yetkinin BDDK’ya verilmesinin TBMM Genel Ku-
rulu’ndaki seyri hukuk açısından önemli” değerlendirmesini yaptı.240 

                                                
234 https://www.amerikaninsesi.com/a/erdogan-yeni-insan-haklari-planini-acikladi/5798572.html 
235 https://www.birgun.net/haber/yargitay-hdp-hakkinda-inceleme-baslatti-336080 
236 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/ak-partili-cahit-ozkan-hdp-hem-siyasi-hem-de-hukuken-kapanacaktir-41753273 
237 https://www.aa.com.tr/tr/politika/ak-parti-grup-baskanvekili-ozkan-2023te-hdpyi-sandiga-gomerek-insallah-bir-tabela-partisi-haline-getirece-
giz/2163549 
238 https://www.hdp.org.tr/tr/milletvekillerimiz-3-bakanliga-bir-daha-sordu-turkiye-cumhuriyeti-aihm-kararina-uymak-zorunda-degil-midir/15138/ 
239 https://www.ntv.com.tr/turkiye/ibb-baskani-ekrem-imamoglu-icin-iki-yila-kadar-hapis-istemi,X2Jlc3waoUuhpBWKiXyQuw 
240 https://www.sozcu.com.tr/2021/yazarlar/cigdem-toker/faizsiz-finansman-yasasi-6291550/ 
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● Amerika merkezli insan hakları kurumu Advocates of Silenced Turkey (AST) 241, Türkiye’deki 
insan hakları ihlallerine ve artan kadın cinayetlerine dikkat çekmek için New York’un en kalabalık bölgesi 
Manhattan’daki ekranlara “Türkiye’deki kadın cinayetlerini durdurun” ve “5 bin kadın ve 780’den fazla 
bebek cezaevlerinde” yazılarını astırdı.242  

● Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 689 yeni hasta tespit edildiğini ve243 11.520 yeni vaka 
ile toplam vaka sayısını 2.734.836, 65 yeni can kaybı ile toplam can kaybını 28.771 olarak açıkladı.244 

4 Mart 2021 
● CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, İnsan Hakları Eylem Planı açıklamasına karşı 2014 - 2019 

döneminde “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçundan 63 bin 41 kişiye dava açıldığı anımsatarak tepki gös-
terdi.245 

● Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, New York’taki bazı caddelerde bulunan reklam panolarında 
Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhindeki, “Stop Erdogan (Erdoğan’ı durdurun)” ilanını verenler hakkında so-
ruşturma başlatıldığını duyurdu. AKP Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “FETÖ terör örgütü, Türkiye düşmanı bir 
ihanet şebekesidir. FETÖ, Türkiye’ye düşmandır, bu nedenle Cumhurbaşkanımıza düşmandır. Bu ihanet 
şebekesi, New York’ta ‘stop Erdoğan’ başlıklı yalan dolu ilanlarla Cumhurbaşkanımızı hedef alarak ihanet-
lerine yeni bir sayfa ekledi”246 mesajını paylaştı.247 

● İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı davasında müşteki avuka-
tın ABD Ulusal İstihbarat Dairesi’nin (DNI) açıkladığı Kaşıkçı cinayeti raporunun dava dosyasına konul-
ması talebini kabul etmedi. Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün Türkiye temsilcisi Erol Önderoğlu, 
“Mahkeme burada pasif bir tutum sergileyerek, ‘Bunu siz kendiniz savcılık aracılığıyla talep edebilirsiniz’ 
gibi bir gerekçeyle reddetti. Dolayısıyla ilintili olabilmesi ve delil durumunu değiştirebilir olması ihtimaliyle 
aslında mahkemenin daha aktif tutum alabileceğini düşünüyoruz” dedi. Dava, 8 Temmuz’a ertelendi.248 

5 Mart 2021 
● HDP’li milletvekilleri, Van İl Örgütü’nün bulunduğu Nacibey Sokağı’nın bariyerlerle kapatılması 

ve yaya girişine izin verilmemesi nedeniyle valilik önünde açıklama yapma girişiminde bulundu. Van mil-
letvekilleri Murat Sarısaç ve Muazzez Orhan, kentte her 15 günde bir “eylem ve etkinlik” yasağı ilan etme-
sine karşın Vali Mehmet Emin Bilmez’in vekillerle görüşmeyi kabul etmediğini açıkladı. CHP İl Başkanı 
Mehmet Kurukçu’nun, valilik önünde bekleyen milletvekillerini ziyaret etti.249 Sarısaç, “Van’da yoksulluk 
ve işsizlik ayyuka çıkmışken bunun konuşulmaması için AKP, Van’da provokasyon peşinde. HDP ve mu-
haliflere her şey yasak ama AKP’ye gelince her şey serbest. Bu çifte standardı ve ayrımcılığı kabul etmedik, 
etmeyeceğiz” dedi.250  

6 Mart 2021 
● Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter’da yaptığı açıklamada, “Sosyal 

medya platformlarının her geçen gün siyaset kurumunun ve millet temsilcilerinin sesini kısarak toplumları 
kuşattığına şahit oluyoruz. Demokrasinin özü olan halk iradesinin ve halk temsilcilerinin böylesine fütur-
suzca sansüre maruz kalması asla kabul edilemez” dedi.251 

● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP üzerine “olağanüstü bir baskı” uygulandığını be-
lirterek, “Siz HDP’yi kapatarak 6.5 milyon insanı cezalandıracaksınız. Bunun adı demokrasi değil. Siyasi 
partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurları ise, Anayasa böyle tanımlıyorsa, tüzel kişilik suç işlemez, için-
deki insanlar suç işlerler. Varsa onunla ilgili bir şey davalar açıyorsunuz zaten, hapse atıyorsunuz, 

                                                
241 https://farklipencere.medium.com/new-yorkun-kalbinin-att%C4%B1%C4%9F%C4%B1-manhattan-da-erdo%C4%9Fan-t%C3%BCrkiye-si-
man%C5%9Fet-oldu-4c8bc3efeba2 
242 https://twitter.com/silencedturkey?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor 
243 https://www.ntv.com.tr/turkiye/3mart-2021-corona-virus-tablosu-65-can-kaybi-11-bin-520-yeni-vaka,WSNBo3SRD067un9vn46fKw 
244 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html 
245 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/chpli-orhan-saribal-cumhurbaskanina-hakaret-sucundan-63-bin-41-kisiye-dava-acildi-6295255/ 
246 https://twitter.com/omerrcelik/status/1367359964126326787 
247 https://www.dw.com/tr/abddeki-erdo%C4%9Fan-aleyhtar%C4%B1-ilanlara-soru%C5%9Fturma/a-56772435 
248 https://www.amerikaninsesi.com/a/abd-istihbaratinin-kasikci-cinayeti-raporu-dosyaya-koancak-mi/5801486.html 
249 https://www.evrensel.net/haber/427420/vanda-hdpnin-bulundugu-sokak-kapatildi-vekiller-valilik-onunde-eylem-yapti 
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kayyumlar atıyorsunuz. Haklı mısınız, haksız mısınız o da belli değil çünkü netleşmiş bir yargı kararı yok” 
dedi. AİHM kararlarına uyulması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, “Selahattin Demirtaş'ın, Osman Ka-
vala’nın derhal serbest bırakılması lazım. Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamayan yargıçların derhal 
görevlerinden alınmaları lazım” diye konuştu.252 

8 Mart 2021 
● MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, kayıt dışı faaliyet gösteren internet haber sitelerine yö-

nelik kanun teklifi hazırlanacağını belirterek, “TBMM Başkanlığına sunacağımız kanun teklifiyle, kayıt dışı 
faaliyet gösteren internet haber sitelerinin oluşturduğu mağduriyet son bulacaktır” dedi.253 Öztürk, “Sayfa-
larında künyesi bile bulunmayan, bulunsa bile gerçek olmayan bilgilerle vatandaşlarımızın yanılmaktadır. 
Gerçek anlamda faaliyet gösteren, devlete vergisini ödeyen kurumsal haber sitelerinden veya haber ajans-
larından, hiçbir telif ödemeden haberleri kopyalayıp kendi kayıt dışı haber sitelerinde yayınlayarak faaliyet-
lerini yürüten bu siteler sorun oluşturmaktadır” ifadesini kullandı.254 

● Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Kadın Gazeteciler Komisyonu’nun medyada çalışan kadın 
gazetecilerle ilgili anket sonuçlarına göre, katılımcı gazetecilerin yüzde 67’sinin “Kariyer hedeflerine ulaş-
mada zorlandıkları” kaydedildi. Katılımcılar, kariyer, ücret, mobbing, cinsel taciz ve medyadaki cinsiyetçi 
dil konusunda sorular yaşadıklarını paylaştı.255  

● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 767 yeni hasta tespit edildiğini ve256 13.215 yeni vaka ile toplam vaka 
sayısını 2.793.632, 64 yeni can kaybı ile toplam can kaybını 29.094 olarak açıkladı.257 

9 Mart 2021 
● HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi kararıyla ilgili “Kadın 

cinayetlerini kınıyoruz diyen iktidar temsilcileri İstanbul Sözleşmesi’ni ise kaldırmaya yeltenmektedir. Ka-
dınları sokakta katleden erkek şiddet zihniyetinin kodları aynıdır. Bu iktidar bir kadın düşmanıdır” dedi. 
İktidar sahiplerinin attığı kınama tweetlerinin yaşanan şiddetin ve sorumluluklarının üstünü kapatmaya yet-
meyeceğini söyleyen Buldan, “İktidarın görevi cinayetleri önlemek ve faillerin en ağır şekilde cezalandır-
masını sağlamaktır. 8 Mart’ta kadınların gerçekleştirdiği etkinliklere polisin müdahalesi, kadınların saçla-
rından tutulup çekilmesi, LGBTİ’+lara yapılan saldırılar, cezaevlerindeki çıplak aramalar, kadın düşmanı 
politikalar odağının erkek devlet, erkek yargı sistemi olduğunu bir kez daha gösterdi” dedi.258 

● Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İnsan Hakları Eylem Planı ile gazetecilere yapılan saldırılara karşı 
düzenleme yapılacağını belirterek, “Gazetecilik doğası gereği eleştirmeye müsaittir. Bu konuda gazeteci 
güvenliği de önem verilmesi gereken bir konudur. Elbette bu konuda gazeteci güvenliğini İnsan Hakları 
Eylem Planı’nda önemli bir başlık olarak aldık. Gazeteci güvenliği hususunda kurumların ortak çalışma-
sıyla. Bu hususta önemli adımların atılacağı, farkındalık ve diğer eğitim, mevzuat çalışmalarının yapılacağı 
bir hedef olarak karşımıza aldık” dedi.259 

● Türkiye Yazarlar Sendikası’ndan 344 yazar, şair, sanatçı ve gazeteci Boğaziçi Üniversitesi öğren-
cilerine destek amaçlı bildiri yayımladı. Bildiride, “Atanmış rektör istifa etmediği gibi ‘kimse devletin gü-
cünü sınamasın’ denilerek bir güç gösterisi yapıldı, öğrenciler, şiddet, gözaltı ve tutuklamalarla karşı karşıya 
kaldı. Üniversiteye polisin girmesi, okul çevresindeki binalara keskin nişancılar yerleştirilmesi, direnenlerin 
‘terörist’, LGBTİ+ öğrencilerin ‘sapkın’ ve Ayşe Buğra gibi bir akademisyenin ‘provokatör’ ilan edilmesi 
kabul edilemez. Mafya babasından ilahiyat fakültesi dekanına, içişleri bakanından karakol polisine ka-
dar elinde bir güç olduğunu düşünen herkes öğrencileri ve muhalif kesimi fütursuzca tehdit etti. Devletin, 
bilimi, sanatı, muhalif ve entelektüel refleksleri düşmanlaştırması, her türlü muhalif düşünceye karşı adeta 
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düşük yoğunluklu bir savaş sürdürmesi Türkiye’nin itibarı, demokratik değerleri ve geleceği adına kaygı 
vericidir” denildi.260 

10 Mart 2021 
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’nin Merkez Bankası rezervlerinde 128 milyar dolar eksilme261 ya-

şanmasını sorguladığı kampanyasına karşı “Tutturmuşlar ‘Şu kadar para nerede?’ O kadar para hepsi bu 
milletin hazinesinde ve Merkez Bankası’nda. Kaybolan bir şey yok. Eğer kayıp varsa, bunlar sizdedir” ya-
nıtını verdi. Erdoğan, Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak hakkında yapılan yorumlara “CHP 
zihniyeti mensupları, yoğun tweet yarışındalar. Yatıyorlar, kalkıyorlar ‘Damat da damat.’ Damat kadar taş 
düşsün başınıza” tepkisini gösterdi.262 CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a rezerv kaybıyla ilgili sorular 
yöneltmişti.263  

● MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i hedef alarak, “Bu-
gün İyi Parti’nin Başkanı, talimatlı ve tembihli bir konuşmayla nefret nöbetine girmiştir. Bir kadının bu 
denli ayıplı bir dil kullanması esasen rezilliktir. Pervasızlığından ve pişkinliğinden biz hicap duyduk, ama 
o duymadı. Çirkin üslubundan biz utandık, o utanmadı, gocunmadı” dedi. Bahçeli, “İyi Parti’nin Başkanı 
projedir, figürandır, kripto damarın ta kendisidir. MHP’nin içindeyken gizli amaçlarını özenle saklayarak 
uygun zaman ve zemin kollamış, bu esnada da şahsıma ve dava arkadaşlarıma abartılı da olsa nice övgüler 
yağdırmıştır. Bugün ise terbiyesizce sövmektedir” diye konuştu.264 

● İçişleri Bakanlığı, Covid-19 virüs salgınının ilk döneminde Kağıthane-Kabataş hattındaki Fazilet 
durağında aynı anda 47 yolcunun otobüse bindiği iddialarıyla ilgili yürütülen savcılık soruşturmasında, İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Birinci Hukuk Müşaviri Eren Sönmez, Hukuk 
Müşaviri Özge Vural Öztürk ve Başkan Danışmanı Murat Ongun hakkında soruşturma izni verilmesine 
karar verdi.265 

● Rusya, Twitter’ı yasalara aykırı olan üç bin içeriği kaldırmadığı gerekçesiyle 30 gün içerisinde 
kaldırmazsa erişime kapatacağını belirtti.266 Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme 
Kurumu (Roskomnadzor) Başkan Yardımcısı Vadim Subbottin, “Yasaklanan içeriklerin kaldırılması konu-
sunda Twitter’a bir ay süre verdik” açıklaması yaptı.267 

12 Mart 2021 
● Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, 

Ses Kocaeli internet haber sitesinin beş çalışanı, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ve iş insanı 
Cezmi Çiçek’in de aralarında bulunduğu sekiz müştekiye yönelik şantajda bulunduğu iddiasıyla yürütülen 
soruşturmada gözaltına alındı.268 Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ses Ko-
caeli’nin yazarı Güngör Aslan ve Gündem Kocaeli’nin yazı işleri müdürü Ümit Rende tutuklandı. 269 Koca-
eli Halk’ın sahibi Faruk Bostan, Ses Kocaeli sahibi Can Çiğit ve reklam sorumlusu Seda Kadı serbest bıra-
kıldı.270 

● Yeni Akit, 1 Nisan’da Netflix Türkiye’de gösterime girecek “Friends” dizisi ile ilgili RTÜK’e ses-
lendiğini ve “Netflix, ahlaksız dizi Friends ile gençleri hedef almayı amaçlıyor” uyarısında bulunduğunu 
açıkladı. Yazıda, “RTÜK’ü, kasıtlı yapılan ve alenen ahlaksızlığın reklamının yapıldığı, inancımıza ve ah-
lakımıza yapılan bu saldırılara ‘dur’ demeye çağırıyoruz! Kanaat önderlerine, STK temsilcilerine, duyarlı 
Müslümanlara bu ahlaksızlığa karşı ‘dur’ demek için çağrıda bulunuyoruz. Ahlaki yozlaşmaya neden olan 
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bu dizi ve filmlerle gençler kirli oyunların hedefi olurken RTÜK’ü buna seyirci kalmamaya çağırıyoruz” 
denildi.271 

● HDP, A Haber’de yayınlanan “Memleket Meselesi” programında “HDP il binasında PKK sığı-
nağı” iddiası nedeniyle kanalı, RTÜK’e şikayet etti. HDP’nin açıklamasında, “Programda partimiz hakkında 
gizli tanık ifadesine dayanarak asılsız isnatlarda bulunuldu. ‘HDP il binasında PKK sığınağı’ başlığı ile 
sunulan programın konukları Mehmet Metiner ve Onur Erim ile sunucusu Haktan Uysal bilgisiz ve belgesiz 
iddialar ortaya attı, suçlama ve hakaret içerikli, hedef gösterici sözler sarf etti. Program boyunca HDP’ye 
hiçbir şekilde söz hakkı verilmedi” denildi.272 

13 Mart 2021 
● İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 15 Temmuz Darbe Girişimi’yle ilgili TBMM FETÖ Araş-

tırma Komisyonu’nca dinlenmek üzere çağrılmasını MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin engellendiğini açık-
ladı. Akşener, “Bir arkadaşımız FETÖ araştırma kurulunun başkan yardımcısıydı. ‘Akşener’i bir dinleye-
lim’ demişler, resmi yazı yazılmış. O arkadaşımızı, o gün MHP Genel Başkan Yardımcısı bugün TBMM 
Başkan Vekili olan Celal Adan aramış. Sonra demiş ki, Sayın Bahçeli istemiyor bunu engelleyin’” dedi. 
Akşener, Bahçeli’nin kendisini 2006’da görevlendirerek, Türkçe Olimpiyatları’na göndermesi nedeniyle 
Komisyon’da dinlenmesini engellediğini belirterek, şimdi Gelecek Partili Selçuk Özdağ’ın bu tür görüşme-
leri anlattığı için saldırıya uğradığını kaydetti.273 

● İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu’nun “Fahrettin 
Altun, sabah akşam siyasetçilere laf yetiştiriyor, dalga geçiyor, hakaret ediyor. Altun, sen devlet memurusun 
ve Devlet Memurları Kanunu’na uymak durumundasın” açıklamalarına “CHP, bizim konuşmamızı engel-
lemek için kanun teklifi vermiş. Yasalar çerçevesinde görevimizi yaptığımızı onlar da çok iyi biliyorlar. 
Devam edeceğiz, Cumhurbaşkanımızın emrinde milletimize ve bütün dünyaya hakkı, hakikati haykıraca-
ğız” dedi.274 

● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 841 yeni hasta tespit edildiğini275 ve 150.082 yeni vaka ile birlikte 
toplam vaka sayısını 2.866.012, 65 yeni can kaybı ile toplam can kaybını 29.421 olarak açıkladı.276 

14 Mart 2021  
● Türk Diyanet Vakıf-Sen Bursa Şube Başkanı Hilmi Şanlı277, Show TV’de yayınlanan “Güldür Gül-

dür Show” programının son bölümünde yayınlanan skeci eleştirerek, “RTÜK ise her zamanki gibi uyuyor. 
RTÜK’ü dini değerlerimize yapılan hakaret karşısında göreve davet ediyoruz” dedi. Şanlı, “Sözde sanatçının 
birine imam kostümü giydirilerek kulağında küpesi ayağında parmak arası terlikle, imam görünümündeki 
kişiliğe şaklabanlık yaptırarak Türk milletinin dini değerleriyle dalga geçiliyor. Kanal yetkililerinden bu 
sözde zavallı programı kaldırmalarını bekliyoruz. Müslüman milletimizin gözünün içine baka baka değer-
lerimiz ayaklar altına alınıyor, adına da show denilerek kahkaha attırılıyor” dedi.278 

16 Mart 2021 
● Kars 1. Asliye Ceza Mahkemesi, siyasetçi - yazar Mahmut Alınak hakkında, 2017’de Fa-

cebook’tan paylaştığı “Topunuz paralelciydiniz” yazısıyla “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasından be-
raatına karar verdi.279 Mahkeme, söz konusu yazıyı “fikir ve düşünce özgürlüğü” kapsamında değerlen-
dirdi.280 

● AYM, Agos Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesiyle ilgili davada 25 Ağustos 
2016’dan beri tutuklu Fox TV’nin eski Haber Müdürü Ercan Gün’ün “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı” ile 
“ifade ve basın özgürlüğünün hakkının” ihlal edilmediğine hükmetti.281 Mahkeme, “tutuklama kararının 
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verildiği andaki genel koşullar ve Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen kararın içeriği birlikte değerlen-
dirildiğinde Gün’ün282 kaçma şüphesine ilişkin tutuklama nedenlerinin var olduğunu” değerlendirmesinde 
bulunarak, Gün’ün suç işlemiş olabileceğinden şüphelenilmesi için inandırıcı delillerin bulunduğunu kay-
detti.283 

17 Mart 2021 
● Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP’nin kapatılması istemiyle AYM’ye dava baş-

vurusunda bulundu. Şahin’in hazırladığı iddianamede, 600’ün üzerinde HDP’li hakkında siyasi yasak is-
tendi. Şahin, yazılı açıklamasında, “AİHM, terörün kınanmamasını dahi siyasi partilerin kapatılması için 
yeterli bir gerekçe olarak kabul etmiştir. Siyasi parti yönetici ve üyeleri demokratik ilkeler çerçevesinde 
faaliyetlerine devam etmeli, terör örgütleri ile irtibatlı ve iltisaklı olmamalı, devletin ülkesi ve milletiyle 
bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve ortadan kaldırmayı amaçlamamalıdır. Bu bağlamda, HDP yönetici ve 
üyelerinin PKK terör örgütü ve bağlı örgütlerle birlikte hareket ettikleri, örgütün uzantısı olarak faaliyetlerde 
bulundukları anlaşılmıştır” dedi. AYM, temelli kapatma yerine, dava konusu suçlamalara bağlı olarak ilgili 
siyasi partinin devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakılmasına karar verebiliyor.284 

● Ordu 4. Asliye Ceza Mahkemesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, eski Ordu Valisi Ser-
dar Yavuz’a yönelik hakaret suçunu işlendiği gerekçesiyle 365 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına 
ve “atılı suçun alenen işlenmiş olması” nedeniyle 425 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına karar 
verdi.285 Mahkeme, İmamoğlu’nun sabıkasız geçmişi, tekrar suç işlemeyeceği yönünde oluşan olumlu ka-
naat sonucu cezada 1/6 oranında indirim yaparak, 354 gün karşılığı olarak toplam 7.080 lira adli para ceza-
sına karar verdi.286 

● HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliği287 “terör örgütü propagan-
dası yapmak” suçlamasıyla hakkındaki kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin TBMM 
Genel Kurulu’nda okunmasıyla düşürüldü.288 HDP’nin milletvekili sayısı böylece 55’e düştü. Gergerlioğlu, 
halen de yayınlanan erişim engeli getirilmemiş bir haberi paylaştığı gerekçesiyle hapis cezası gerekçesiyle 
milletvekilliğinin düşürülmesine tepki göstererek, önce TBMM Genel Kurulu salonunda sonra HDP grup 
salonunda “adalet nöbeti” eylemine başladı. Gergerlioğlu’nun iki ay altı ay hapis cezasını Yargıtay 16. Ceza 
Dairesi onamıştı.289 

● HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın, partiyle ilgili iddianame hazırlan-
masına ilişkin yaptıkları ortak açıklamada, “Bu iktidar, darbeci bir yönetim olarak tarihe adını yazdırmıştır. 
AKP, kapatma davası ile yargı üzerinden MHP’ye bir kongre hediyesi vermiş, savcılar siyasi talimatla ha-
reket etmiştir. Yaşananlar, AKP-MHP iktidar blokunun içine düştüğü derin acizliği de göstermektedir. Fik-
ren, politik olarak ve sandıkta üstünlük sağlayamadıkları HDP’yi, şimdi yargı eliyle demokratik siyasetten 
tasfiye etmeyi hedeflemektedirler. Bu saldırganlıkları yaşadıkları derin korkudan kaynaklanmaktadır’’ de-
nildi.290 

18 Mart 2021 
● Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni ve Yazı İşleri Müdürü Seçkin Türesay, bir süredir mücadele 

ettiği Covid-19 salgını sebebiyle yaşamını yitirdi.291 
● İstanbul 22. Asliye Hukuk Mahkemesi, 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek ve Akşam 

yazarı Hikmet Genç’in, gazeteci Bülent Mumay hakkında “kişilik haklarına saldıran ifadeler kullandıkları” 
gerekçesiyle 5.000 lira manevi tazminat ödemelerine karar verdi. Dinamik Radyo Televizyon A.Ş., Çiçek 
ve Genç aleyhine açılan tazminat davasına, “Günün Manşeti” programının 27, 28 ve 29 Nisan 2020 tarihli 
bölümlerindeki konuşmalar gerekçe gösterilmişti. Söz konusu yayında uluslararası basın kuruluşlarında 
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çalışan gazetecileri hedef alan Çiçek, Mumay’ın da aralarında bulunduğu gazetecileri “Alman mandası üze-
rinden Türkiye’nin refaha mutluluğa ereceğine inanan tipler, dolayısıyla yoldan gönüllü çıkmışlar” şeklinde 
nitelemişti.292  

● AKP’nin hukuk reformuna karşı kendi reform paketini hazırlayan CHP yönetimi, yargı paketinde 
hukukun tüm ülkede yeniden egemen kılınması için yapılması gerekenleri açıkladı. Pakette, “Bakanlığın 
kuruluş kanunundaki yetkileri dışında doğrudan veya dolaylı olarak kullanmakta olduğu, çağdaş hukuk dev-
leti normlarıyla bağdaşmayan ve yargı üzerinde büyük bir baskı unsuru oluşturan yetkileri kaldırılacaktır” 
denildi. Sağlıklı bir yargısal denetim için kişilere savunma, hak arama ve adil yargılanma konularında tüm 
olanakların sağlanmasının hedef alınacağı belirtilerek, “Hakim ve savcılar hakkında soruşturma başlatma 
yetkisi Adalet Bakanlığı’ndan alınarak HSK’ya verilmesi için gerekli değişiklik yapılacaktır. HSK, kendi 
başkanını kendisi seçecektir” ifadesi kullanıldı.293 

● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP’nin kapatılmasına ilişkin iddianameye “Siyasi par-
tilerin kapatılması, siyasi partilerin sonlandırılması gibi bir süreci bırakmak zorundayız, eğer demokrasiyi 
savunuyorsak” değerlendirmesinde bulundu. Anayasanın “siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsur-
lardır” görüşünü paylaşan Kılıçdaroğlu, “Ne demektir, siyasi, ekonomik, toplumsal görüşleri, her siyasi parti 
kendisine göre yorumlar ve kamuoyuyla paylaşır. Halkın desteğini alan siyasi parti yaşar, halkın desteğini 
almayan siyasi partiler tarihin çöp sepetine atılırlar” dedi.294 

● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 902 yeni hasta tespit edildiğini295 ve 20.092 yeni vaka ile birlikte 
toplam vaka sayısını 2.950.603 yeni can kaybı ile toplam can kaybını 29.777 olarak açıkladı296 

20 Mart 2021 
● Mardin Derik Kaymakamlığı, HDP’nin Nevruz el ilanını,297 içeriğinde suç unsuru olmadığı ancak 

HDP’ye kapatma davası açıldığı gerekçesiyle yasakladı.298 
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Türkiye 

Cumhuriyeti’nin İstanbul Sözleşmesi’nden imzasını geri çekti.299 Kararda, “Türkiye Cumhuriyeti adına 
11/5/2011 tarihinde imzalanan ve 10/2/2012 tarihli ve 2012/2816 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onayla-
nan Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Kon-
seyi Sözleşmesi’nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararna-
mesinin 3’üncü maddesi gereğince karar verilmiştir” denildi.300 

● Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ı görevden alarak yerine Prof. Dr. 
Şahap Kavcıoğlu’nu atadı.301 Ağbal, dört buçuk ay önce göreve atanmıştı.302 Ağbal, Erdoğan’ın görevden 
aldığı üçüncü Merkez Bankası başkanı oldu.303 Buna göre, Merkez Bankası’nda 20 ay içinde dört başkan 
görev yapmış oldu.304 Ağbal’dan önce Murat Uysal ve Murat Çetinkaya bu görevi sürdürmüştü.305 

● Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, 1 Ekim 2020’den itibaren yürürlükteki 
“sosyal medya yasası” düzenlemesi kapsamında, Twitter’ın da Türkiye’de temsilci bulunduracağını açık-
ladı.306 Söz konusu “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen 
Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında Fa-
cebook, Instagram, LinkendIn, VKontakte, YouTube, Dailymotion, TikTok, Spotify, Netflix ve Amazon Prime 
Video gibi dijital teknoloji şirketleri, temsilcilik açmaya karar vermişti. We Are Social ve Hootsuite 
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tarafından hazırlanan “Digital 2021” raporuna göre ise Twitter’ın, YouTube, Instagram, WhatsApp ve Fa-
cebook’un ardından Türkiye’de en çok kullanılan beşinci sosyal medya uygulaması olduğu belirtildi.307 

21 Mart 2021 
● Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, milletvekilliğinin düşürülmesi ardından308 “adalet nöbeti” 

eylemindeki HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu, hakkındaki “kamu görevini usulsüz olarak üstlenilmesi”, 
“konut dokunulmazlığı ihlali” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamalarıyla açtığı soruşturma kap-
samında polis müdahalesiyle gözaltına alınarak, TBMM’den çıkarıldı. Başsavcılık açıklamasında, Gerger-
lioğlu hakkında, “TBMM binasını terk etmemesi, milletvekilliği düşmüş olmasına rağmen Meclis’te millet-
vekili gibi hareket etmesi ve 17 Mart’ta Meclis Genel Kurulu’ndan ayrılıp HDP Grup katına çıktığı sırada 
kendisiyle birlikte yürüyüşe geçen gruptan ‘biji serok apo’ sloganları atılması” nedeniyle hakkında soruş-
turma başlatıldığı belirtildi. Gergerlioğlu, Kavaklıdere Karakolu’ndaki ifadesinde, “Milletin Meclisi’nde 
milletin ferdinin bulunması suçu mu uyduruldu? TBMM demokrasinin beşiği, milletin temsiliyet yeridir. 
Eski bir milletvekili ve bir vatandaş olarak TBMM’de bulunmamdan, açıklamalar yapmamdan daha doğal 
bir şey olamaz” dedi. Gergerlioğlu, “terör örgütü propagandası yaptığı” iddiasına ilişkin görüntüler için 
“Sahte ithamlar yanıltıcıdır” dedi. HDP’den yapılan açıklamada, “TBMM’de Adalet Nöbetini sürdüren Ger-
gerlioğlu, saat 06:30 civarı gözaltına alındı. Sabah namazını kılmadan önce abdest almak üzere lavaboya 
girdikten sonra Gergerlioğlu’nun bulunduğu kata 100’e yakın polis girdi. Gergerlioğlu, lavabodan çıkarıl-
dıktan sonra polislere, ‘Namazımı kılayım, üzerimi değiştireyim öyle gidelim’ demesine rağmen polis gö-
zaltı işlemini başlattı. Gergerlioğlu, üzerinde pijaması ve terlikleri varken zorla götürüldü” denildi.309 

● JinNews, Instagram’ın310, Van’daki Nevruz kutlamalarına ilişkin görüntülere sansür uygulandı-
ğını duyurdu. “Nevruz ateşiyle direnelim, özgürleşelim” sloganıyla paylaşılan görüntülerin “Topluluk ku-
rallarına aykırı” olduğu gerekçesiyle kaldırıldığı belirtildi.311 

22 Mart 2021 
● Muğla İl Jandarma Komutanlığı, yasa dışı olduğu tespit edilen 438 internet sitesini, BTK ile ko-

ordineli olarak erişime kapattı. Bu kapsamda yılın ilk iki ayı içerisinde ABD, Tayvan ve Hollanda gibi 
ülkeler üzerinden Türkçe yayın yapan 438 illegal internet sitesi tespit edildi. Bunlardan 197’inin “müsteh-
cen”, 226’sının “yasadışı bahis”, 15’inin “oltalama” (phishing) yöntemi ile zararlı içerik barındıran siteler 
olduğu belirtildi.312 

● AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrel, Türkiye ile iyi ilişkiler 
geliştirmek istediklerini söyleyerek, Türkiye’yi Haziran ayına değin takip edeceklerini belirtti. Borrel, 
“Halkların Demokratik Partisi'ni kapatma girişimi başta olmak üzere İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmış ol-
ması kaygı verici. Buna ilişkin hafta sonu boyunca gerekli açıklamaları yaptık zaten. Bu tür gelişmeler Tür-
kiye’yi AB yolundan uzaklaştırıyor” dedi.313 

● İstanbul Bakırköy 46. Asliye Ceza Mahkemesi, HDP’li Selahattin Demirtaş hakkında 2015 yılında 
Atatürk Havalimanı’nda yaptığı açıklamayla “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ettiği suçlamasıyla314 üç yıl altı 
ay hapis cezasına karar verdi. Demirtaş, savunmasında, “iki defa Cumhurbaşkanlığına aday olduğunu, yıl-
lardır siyaset yaptığını ifade ederek, “dış politika kararlarını eleştirdiğim için hakkımda çok sayıda hakaret 
davası açıldı. İki cümle eleştiri yaptım diye iki ayrı iddianame düzenlendi. Uzatmanın anlamı yok, hükümeti 
eleştirdim. Cumhurbaşkanı ve başbakanı direkt hedefe almadım. Niye o kadar az söyledim diye şu anda 
üzgünüm. Çok yumuşak açıklama yapmışım. Hükümeti eleştirmek demokratik toplumun görevidir” dedi.315 

23 Mart 2021 
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● Gazeteci Levent Gültekin’in 8 Mart’ta darp edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında üç kişi gö-
zaltına alındı. Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden M.E.K. ve Ö.D.’nin “yaralama” suçundan tu-
tuklanmasına, 18 yaşından küçük şüpheli M.A.D.’nin hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest 
bırakılmasına karar verdi.316 

● İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi, sosyal medyadan yayınladığı videoda “Ermenilere yönelik 
hakaretlerde bulunduğu” vurgulanan fenomen Murat Övüç’ün yargılandığı davada, üzerine atılı suçla ilgili 
kastın bulunmadığı gerekçesiyle beraatına kara verdi.317 Övüç, “videonun tamamı incelendiğinde Tür-
kiye’deki Ermenilerin benim kardeşim olduğunu, onlara yönelik bir söylemim olmadığı anlaşılacaktır. Söz-
lerim Kim Kardashian isimli televizyon yıldızına yöneliktir. Bu şahıs köklerimize ve Osmanlı’ya hakaret 
ettiği için böyle bir tepki verdim, suçlamaları kabul etmiyorum” savunması yaptı.318 

● Sağlık Bakanı, son 24 saatte319 1.006 yeni hasta tespit edildiğini ve 26.182 yeni vaka ile birlikte 
toplam vaka sayısını 3.061.520 yeni can kaybı ile toplam can kaybını 30.316 olarak açıkladı.320 

● Göç ve İnsani Yardım Vakfı’nın (GİYAV) “2020 İnternet Medyası Çocuk Hakkı İhlali Raporu”na 
göre, geçen yıl üç bin 119 çocuk hak ihlaline uğradı. 613 çocuğun yaşam hakkı ihlal edildi, bin 860 çocuk 
istismar edildi ve 72 çocuk işkence gördü. Raporda, “690 çocuk yaralandı, iki bin 156 çocuğun korunma 
hakkı ihlal edildi. Sekiz çocuk cinsel sömürüye maruz bırakıldı. 65 çocuk şiddet gördü, 19 çocuk intihar 
etti, 128 çocuk gözaltına alındı, 19 çocuk tutuklandı, 44 çocuk sağlık hakkı, üç çocuğun silahlı çatışma 
ortamında çocuğun korunması hakkı, 22 çocuğun sığınma hakkı, 360 çocuk ise eğitim hakkından mahrum 
edildi” denildi. Raporda, hak ihlaline maruz kalan 269 yabancı uyruklu çocuğun, 158’inin Suriye, 10’unun 
Afgan, dördünün Lübnan, üçünün Irak, birinin Kazakistan, Mısır ve Somali uyruklu olduğu belirtildi. Ra-
porda, “Çocuk cinsel istismar vakalarında failleri cezalandırmayı engelleyen ya da yargılamanın cezasızlıkla 
sonuçlanmasına neden olan ‘rıza’ veya ‘çocuğun ruh sağlının bozulma’ şartlarına bakılmasına son verilme-
lidir” vurgusu yapıldı.321 

● Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın (SES) sendikal hak ihlalleri raporuna322 göre, 
OHAL KHK’leri ile ihraç edilen 795 üyeden 484’ünün OHAL Komisyonuna yaptıkları başvurularından 
hala sonuç alamadıkları belirtildi.323 

24 Mart 2021 
● Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye’nin çekildiği İstanbul 

Sözleşmesi’ne ilişkin, “Bir metin üzerinde fazlaca tartıştığımız için şiddete sebep olan esas kök sorunları 
konuşamaz hale geliyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Selçuk, “Bir taraf bu metni şiddetle mücadelede 
yegane araç olarak görürken bir taraf da bunun toplumsal dokuda birtakım değişimlere sebep olduğunu 
söyleyebiliyor. Dolayısıyla gelinen noktada bu, toplumsal ayrışmaya sebep olmuş bir metin” dedi. Selçuk, 
sözleşmesinin 47 Avrupa Konseyi ülkeden 19’unda çekinceyle onaylandığını, 11’inde onaylanmadığını ve 
ikisinde ise hiç işleme alınmadığını söyleyerek “Dolayısıyla İstanbul Sözleşmesi, diğer Avrupa Konseyi 
ülkelerinde de tartışmaya açık bir metin” dedi.324 

25 Mart 2021 
● AYM, HDP İstanbul İl Eş Başkanı Kasım Oba ve yönetim kurulu üyelerince yapılan tutuklama 

tedbirinin hukuka aykırı olduğuna ilişkin başvurusu üzerine Oba’nın “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının 
ihlal edilmediğine” ancak diğer başvurucular yönünden ise ihlal edildiğine karar verdi.325 Mahkeme, diğer 
başvurucular Mehmet Tayyip Arslan, Muhittin Arslanboğa, Ramazan Çetinçakmak, Süleyman Başer, Sü-
leyman Özcan, Feremez Erkan, Ayşe Karadağ ve Aysel Güzel’e tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle 
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317 https://www.dha.com.tr/istanbul/ermenilere-yonelik-sozleri-nedeniyle-hakkinda-dava-acilan-murat-ovuc-beraat-etti/haber-1817371 
318 https://www.birgun.net/amp/haber/ermenilere-acikca-hakaret-eden-murat-ovuc-sucsuz-bulundu-338567 
319 https://www.ntv.com.tr/turkiye/23-mart2021-corona-virus-tablosu-138-can-kaybi-2-yeni-vaka,xhfMuEBb7kW81rWYNU0gLw 
320 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html 
321 https://www.milliyet.com.tr/gundem/bir-yilda-3-bin-119-cocuk-ihlale-ugradi-6462703 
322 https://www.evrensel.net/haber/428794/ses-ohal-hukuksuzlugunu-ve-sendikal-hak-ihlallerini-durduracagiz 
323 https://ses.org.tr/2021/03/sendikal-hak-ihlalleri-raporumuzu-acikladik-ohal-hukuksuzlugunu-ve-sendikal-hak-ihlallerini-durduracagiz-isimizi-ca-
lisma-hakkimizi-gelecegimizi-geri-istiyoruz/ 
324 https://www.birgun.net/haber/bakan-zehra-zumrut-selcuk-istanbul-sozlesmesi-toplumsal-ayrismaya-sebep-olmus-bir-metin-338700 
325 https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/bireysel-basvuru-basin-duyurulari/kisi-hurriyeti-ve-guvenligi-hakkinin-bir-kisim-basvurucu-yonunden-ihlal-
edilmedigi-bir-kisim-basvurucu-yonunden-ise-ihlal-edildigi/ 
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“kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği” gerekçesiyle 40’ar bin lira manevi tazminat ödenmesine 
karar verdi.326 

● SPK, yürütülen incelemeler sonucunda izinsiz foreks işlemi gerçekleştiren 37 internet sitesine eri-
şimin engellenmesi için hukuki işlemlerin başlatıldığını açıkladı.327 

● Avrupa Parlamentosu Türkiye Daimi Raportörü Sánchez Amo ile AP Türkiye Daimi Raportörü 
ve AB-Türkiye Parlamento Heyeti Başkanı Sergey Lagodinsky, AB yönetimine uyarıda bulunarak, “İnsan 
hakları ve hukukun üstünlüğü realpolitiğin sunağında kurban edilmemelidir” açıklamasında bulundu. Açık-
lamada, “AB’nin Türkiye ile ilişkileri konusunda Konsey’in gündeminden insan hakları ve hukukun üstün-
lüğü meselesini çıkarmış olmasından son derece kaygılıyız” denildi.328 

● AB Devlet Liderleri Zirvesi bildirisinde Türkiye’ye ilişkin, “Doğu Akdeniz’deki tansiyonun düş-
mesinden duyulan memnuniyet” dile getirilere, yeni provokasyonlardan ve uluslararası hukuku ihlal edecek 
tek taraflı adımlardan kaçınılması istenildi. Bildiride, “Gerginliğin düştüğü mevcut durumun devam etmesi 
ve Türkiye'nin yapıcı şekilde çalışması şartıyla ve önceki AB Konseyi sonuçlarında belirlenen koşullara 
bağlı olarak son dönemdeki daha olumlu dinamiği güçlendirmek için AB, ortak ilgi alanlarında iş birliğini 
geliştirmek üzere Türkiye ile kademeli, orantılı ve geri dönülebilir şekilde çalışmaya ve hazirandaki AB 
Konseyi toplantısında daha fazla karar almaya hazırdır” denildi. Diğer yandan Türkiye’de hukukun üstün-
lüğü ve temel hakların endişe konusu olduğu, siyasi partiler ile medyanın hedef alınması ve yakın zamandaki 
diğer kararların insan haklarına yönelik gerilemeyi gösterdiği kaydedildi.329 

● ÇGD Akdeniz Şubesi’nin olağan genel kurulunda, şube başkanlığına gazeteci Erdem Güner se-
çildi. ÇGD Akdeniz Şubesi Yönetim Kurulu üyeliğine Vahide Emel Yanık, Hasan Demirbaş, Vildan Çalcı 
Kara ve Yusuf Yavuz seçilirken, Denetim Kurulu’na Pınar Merinç, Hasan Üstün ve Erdem Duru, Onur 
Kurulu’na ise Bünyamin Tokmak, Derya Uğural ve Mustafa Sönmez seçildi.330 

● Munzur Üniversitesi’nden “Barış için Akademisyenler” imzacısı olduğu için KHK ile ihraç edilen 
Doç. Dr. Mustafa Çamaş, Samsun’un Tekkeköy ilçesinde çalıştığı Gelişim Sünger Fabrikası’nda halatı ko-
pan vincin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.331  

● İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “2021 yılı yaşam boyu eğitim projesi atölye etkin-
likleri hizmeti” ihalesi belgesinde etkinlikleri gazeteci Enver Aysever’in gerçekleştireceği kamuoyuna yan-
sıdı.332 Gazeteci Aysever, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden yaşam boyu eğitim projesi kapsamında okur-
yazarlık atölyesini adrese teslim ihale aldığı iddialarıyla ilgili “Tunç Soyer ayrıntı vermediği için girmedi-
ğim ihale, almadığım ücret ile karalama kampanyası yürütüldü” açıklaması yaptı. Açıklamasında Aysever, 
“İki yıla yakın her Cuma yaptığım atölye çalışmasıyla ilgili kampanya başladı. Emeğim karşılığı ayda alınan 
sekiz bin lira konu edildi. Kendi sosyal medya hesaplarımda edebiyat atölye çalışmasını duyurdum. Mer-
sin’de dört ay aynı çalışmayı yaptım. Şu an TV Kadıköy çalışanıyım. Geçen hafta yapılan gözaltının da 
rastlantı olduğuna inanmak istiyorum. Medyada arkadaşlara çağrımdır herkes mal varlığını açıklasın” 
dedi.333 İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin açıklamasında, “Dokuz ay sürecek eğitim programı için ödenecek 
tutar 90 bin liradır. Eğitim programına ilişkin kamuoyuna yansıyan yorumlar nedeniyle, bazı yanlış veya 
eksik bilgileri düzeltmek adına söz konusu açıklamanın yapılma zorunluluğu doğmuştur. İlk ihalenin ardın-
dan program revize edildiğinden ödeme miktarının 90 bin liraya indirilmiş olduğudur. Hizmet alımı açık 
ihale ile yapılmış 14 gün ilanda kalmıştır. Ülke genelinde beş firmanın teklif sunduğu ihale sonucu 238 bin 
500 lira bedelle sonuçlanmıştır. Süreç olabilecek en şeffaf şekilde, açık olarak gerçekleştirilmiştir. Bugün 
gelinen noktada pandemi kaynaklı kısıtlamaların henüz sona ermemesi nedeniyle eğitimlerin online yapıl-
masına karar verilmiştir. Bu kapsamda 58 bin 500 liralık kısma ilişkin hak edişlerde ödeme yapılmayacak-
tır” denildi.334 

                                                
326 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/aym-tutuklanan-hdp-istanbul-yoneticilerini-hakli-buldu-1823098 
327 https://www.borsagundem.com/haber/spkdan-37-izinsiz-foreks-sitesine-erisim-engeli/1558833 
328 https://www.birgun.net/haber/zirve-oncesi-ankara-ya-tepki-338782 
329 https://bianet.org/bianet/insan-haklari/241396-ab-den-turkiye-ye-insan-haklari-ve-hukukun-ustunlugu-mesaji 
330 https://medyaport.net/2021/03/25/cgdde-akdenizde-yeni-donem/?doing_wp_cron=1616661758.5976269245147705078125 
331 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/khkli-akademisyen-is-cinayetinde-yasamini-yitirdi-1823185 
332 https://www.dw.com/tr/izmir-belediyesinin-aysevere-yapt%C4%B1rd%C4%B1%C4%9F%C4%B1-at%C3%B6lye-ihale-iptal-ettirdi/a-56879054 
333 https://t24.com.tr/haber/gazeteci-enver-aysever-medyada-arkadaslara-cagrimdir-herkes-mal-varligini-aciklasin,941444 
334 https://www.izmir.bel.tr/tr/Haberler/9-ay-surecek-egitim-programi-icin-odenecek-tutar-90-bin-tl-dir/44767/156 
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26 Mart 2021 
● HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP’nin kapatılmasına ilişkin dava sürecine, “HDP öyle 

kolay kapatılacak bir parti değil. Milyonların oy verdiği, milyonların gönül verdiği, milyonların birlikte 
yürüdüğü bir parti” tepkisini gösterdi. Ülkede herkesin adalete ihtiyaç duyduğunu söyleyen Buldan kendileri 
için değil, herkes için adalet istediklerini ifade etti.335 

● Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Fransa’da yayımlanan Charlie Hebdo’nun 28 Ekim 2020’deki 
sayısında, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret” edildiği gerekçesiyle derginin genel direktörü Julin Serig-
nac, yazı işleri müdürü Gerard Biard ve karikatürist Laurent Sourisseau hakkında hapis cezası talebiyle dava 
açtı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, soruşturma kapsamında şüphelilerin ifa-
delerinin alınması için Fransa makamlarına talepte bulunulduğu anlatılarak, “Buna karşın Fransız makam-
larınca henüz bu talebe ilişkin bir cevap verilmemiştir” denildi.336 TCK’ya göre, suçun yabancı ülkede Türk 
vatandaşları veya yabancılar tarafından işlenmesi halinde Türk kanunlarının uygulanması gerekiyor.337 

27 Mart 2021 
● Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Yargıtay 1. Ceza Dairesi’ne kamuoyunda “Beyaz Toroslar ve 

Cizre JİTEM davası” olarak adlandırılan 1993-1997 arasında Cizre’de işlenen 21 faili meçhul cinayetle 
ilgili tebliğnamesinde yerel mahkemece beş yıl beş ay önce verilen beraat kararının onanmasını talep etti. 
Yargıtay 1. Ceza Dairesi, dosyaya ilişkin son kararı verecek ve bozma kararı vermesi durumunda dava za-
manaşımına uğrayacak. Tebliğnamede, “Maktullerin kimliği meçhul kişilerce öldürüldüğü, olay tarihinde 
yapılan adli soruşturmalarda cinayetlerin sebep ve faillerinin aydınlatılamadığı bu dönemde ölenlerin ya-
kınlarının da soruşturma makamlarına sonuca etkili olabilecek esaslı bir bilgi veremedikleri” belirtildi.338 

28 Mart 2021 
● Tekirdağ, Marmara Ereğlisi’nde, depremde hasar görüp, boşaltılan Nizamettin Demirdöven İlko-

kulu’nun bahçesinde bulunan Atatürk heykeline, boya ile hakaret içerikli yazılar yazıldı. Jandarma ekipleri 
detaylı inceleme yaptı. Belediye ekipleri de Atatürk heykeli ve okul duvarındaki yazıları sildi. Okulda Mar-
mara Ereğlisi’nin AKP’li Belediye Başkanı Hikmet Ata, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun 
incelemelerde bulundu. Belediye Başkanı Ata, saldırıyı kınadığını belirterek, “Bir an önce yapanların yaka-
lanıp, adli makamlara çıkarılarak hak ettikleri cezayı almalarını umuyorum” dedi. CHP, Marmara Ereğlisi 
Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Tekirdağ Valiliği, Atatürk heykeline yapılan çirkin 
saldırıyla ilgili araştırma başlatıldığını açıkladı.339 

● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 1.305 yeni hasta tespit edildiğini340 ve 29.058 yeni vaka ile birlikte 
toplam vaka sayısını 3.208.173 yeni can kaybı ile toplam can kaybını 31.076 olarak açıkladı.341 

29 Mart 2021 
● TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Bir Cumhurbaşkanı Montrö’yü tanımıyorum diyebilir mi?” so-

rusuna, “Teknik olarak yapılabilir” yanıtını vermesiyle başlayan tartışmalara üzerine “Uluslararası anlaş-
maların hukuk tekniği bakımından konuştum. Montrö, Lozan gibi anlaşmalarla ilgili hususta çıkma gibi bir 
şeyin mevzubahis olmayacağını çok çarpıcı, akılda kalıcı ifadeyle de söyledim” dedi.342 

● CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili Cumhurbaşkan-
lığı Kararı’nın iptali için Danıştay’a dava açtıklarını duyurdu. Nazlıaka, “İstanbul Sözleşmesi yürürlüktedir. 
İstanbul Sözleşmesi’nin TBMM iradesinin yok sayılarak feshedilmesi mümkün değildi. CHP kadın kolları 
olarak Danıştay'a açtığımız dava ile hukuk devletinin işlevselliğinin kanıtlanmasını bekliyor, savunulacak 
tek bir kelimesi olmayan bu kararın iptal edilmesini bekliyoruz” dedi.343 CHP Genel Başkanı Kemal 
                                                
335 https://t24.com.tr/haber/pervin-buldan-hdp-oyle-kolay-kapatilacak-bir-parti-degil,941743 
336 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/charlie-hebdoya-cumhurbaskanina-hakaret-davasi-41773019 
337 https://www.trthaber.com/haber/gundem/charlie-hebdoya-cumhurbaskani-erdogana-hakaret-davasi-567855.html 
338 https://kisadalga.net/haber/detay/beyaz-toroslara-zaman-ayarli-aklama-nerden-baksan-cezasizlik_4183 
339 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/tekirdagda-ataturk-heykeline-cirkin-saldiri-1823891 
340 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html 
341 https://www.ntv.com.tr/turkiye/28-mart2021-corona-virus-tablosu153-can-kaybi-29-bin-58-yeni-vaka,Kg-MmVf40026PGiyADjmng 
342 https://www.birgun.net/haber/tbmm-baskani-sentop-tan-montro-ve-lozan-aciklamasi-339282 
343 https://www.trthaber.com/haber/turkiye/chp-istanbul-sozlesmesi-icin-danistaya-basvurdu-568434.html 
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Kılıçdaroğlu da, bugün CHP adına Danıştay’a başvurulmasıyla ilgili olarak “Kadınlar bugün cumhuriyet 
tarihimizin en önemli eylemlerini gerçekleştiriyorlar, Türkiye’nin bütün coğrafyasında… Çünkü 600 mil-
letvekilinin verdiği hak bir kişi tarafından ellerinden alınmak isteniyor. Onların mücadelesi önemlidir, de-
ğerlidir, bir hak mücadelesidir, bir adalet mücadelesidir. Bu mücadeleye destek vermek de hepimizin insan 
olarak görevi” dedi. DEVA Genel Başkan Yardımcısı, Kadın Politikaları Başkanı Elif Esen öncülüğünde, 
DEVA Partili kadınlar da bugün Danıştay’a dava başvurusunda bulundu. 344 

● Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ramazan ayında hep birlikte biraz fedakarlık yapacağız” açıklamasıyla 
salgınla ilgili tedbir kararlarını açıkladı.345 Erdoğan, “Çok yüksek riskli grubu teşkil eden kırmızı kategori-
deki illerimizin sayısı maalesef nüfusumuzun yüzde 80’ini teşkil eden 58 şehre ulaşmıştır. Türkiye’nin ta-
mamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecektir. 
Kırmızı kategorideki illerde sadece Pazar günü uygulanan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması, Cumartesi 
ve Pazar günleri olarak sürecektir. Lokanta, restoran, kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Tür-
kiye’de yüzde 50 kapasite ve belirlenen diğer kurallara uygun şekilde çalışabilecektir. Ramazan ayı boyunca 
ülke genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Sadece Ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta 
ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak. Ramazan ayı boyunca ülke genelinde 
toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilemeyecektir. Bu uygulamadan etkilenecek lokanta ve kafe 
gibi işletmecilere mevcut desteklere ilave olarak bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve Mayıs aylarında nor-
malleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe 
çalışanlarımızın da prim yüklerini üstlenecek, ayrıca bunlara kişi başı 1500 TL nakdi ödeme yapacağız” 
dedi.346 

● ODTÜ’de Gezi Parkı eylemleri sırasında gökkuşağı renklerine boyanan kampüs merdivenleri üni-
versite yönetimi tarafından griye boyandı.347  

30 Mart 2021 
● Hürrem Elmasçı, OdaTV’deki “Turgay Ciner medyadan çıkıyor” yazısında, Turgay Ciner’in med-

yadan çekileceği iddiasını kaleme aldı. Elmasçı, “Bana gelen bilgiye göre Turgay Ciner medyadan tamamen 
çıkmak istiyor artık. O Laz uşağını hayatında ilk kez bir işten bezdirdiler şekerim... Turgay Ciner bey med-
yadan çıkmak istediğini Külliye’ye de söyledi. Merak konusu şu, Ciner Yayın Holding’i kim satın alacak? 
Yine ‘havuz parası’ mı toplanacak? Yine iktidar satışa aracılık mı yapacak? Ve bu büyük yayın organı kaça 
satılacak? Ama futboldan da çıkacaksa Kasımpaşaspor’u Acun Ilıcalı alır herhalde! Yaşayıp göreceğiz” 
dedi.348 

● ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yıllık insan hakları raporunda, Türkiye’de basın, ifade özgürlüğünün 
engellendiği ve internet erişiminin kısıtlandığı belirtildi. Türkiye’de cezaevinde bulunan gazeteci sayısının 
Gazetecileri Koruma Komitesi’ne göre 37, Uluslararası Basın Enstitüsü’ne göre 79 olduğu kaydedildi. Bi-
reylerin devleti ya da hükümeti soruşturma ya da dava riski olmadan açıkça eleştiremedikleri söylendi. Has-
sas konularda ya da hükümeti açıkça eleştirerek yazan kişilerin soruşturma, para cezası, iş kaybı ya da hapis 
cezası ile yüz yüze geldiği ifade edildi.349 

31 Mart 2021 
● Sağlık Bakanlığı’nın aşı takviminde öncelik verilen gruplar arasına turkuvaz basın kartı olan ga-

zeteciler eklendi. Basın kartı iptal edilen ve kartı olmayan gazetecilere bu öncelik tanınmadı. Bakanlık, 15 
gün öncesinde meslek örgütlerine aşılamada gazetecilere öncelik verileceğini duyurdu.  

● Sırbistan’a geçmeye çalışırken Makedonya’da polislerce gözaltına alınan gazeteci ve akademis-
yen Hazım Ölmez’in Türkiye’ye iade edileceği belirtildi. Ölmez’in kardeşi Murat Ölmez, ağabeyine uzun 
bir süredir ulaşamadıklarını belirterek, “Bugün bizi aradı. Makedonya’da gözaltında olduğunu ve Tür-
kiye’ye iade edileceğini belirtti. Abimin kesinleşmiş hapis cezası var. Kendisi gazetecilik yaptığı esnada 

                                                
344 https://www.amerikaninsesi.com/a/kadinlar-istanbul-sozlemesi-icin-hukuk-mudahalesi-baslatti/5832762.html 
345 sozcu.com.tr/2021/gundem/cumhurbaskani-erdogan-kabine-toplantisi-sonrasi-aciklama-yapiyor-6341882/ 
346 https://www.cnnturk.com/turkiye/ramazan-ayinda-kisitlamalar-nasil-olacak-cumhurbaskani-erdogan-tek-tek-acikladi 
347 https://t24.com.tr/haber/odtu-de-ogrencilerin-gokkusagi-renklerine-boyadigi-merdivenler-okul-yonetimi-tarafindan-griye-boyandi,942307 
348 https://odatv4.com/turgay-ciner-medyadan-cikiyor-30032145.html 
349 https://www.amerikaninsesi.com/a/abd-disisleri-bakanligindan-insan-haklari-raporu/5834293.html 
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hakkında dava açılmıştı. Üniversitedeki görevinden atılarak cezaevine konuldu. Abim bir süre cezaevinde 
kaldı. Ancak Cizre’deki sokağa çıkma yasağından sonra hakkında yeni davalar açıldı. En son sosyal medya 
üzerinden bazı sayfalar onu hedef gösterip ölümle tehdit etmişti. Aile olarak endişeliyiz. Abimin Türkiye’ye 
teslim edilmesini istemiyoruz” dedi. Ölmez, Şırnak’ın Cizre ilçesinde, 2011’de bir basın açıklamasını ga-
zeteci olarak izlediği sırada polisin biber gazıyla müdahalesine tepki gösterdiği için “terör örgütü üyeliği" 
iddiasıyla beş yıl iki ay hapis cezası verilmişti. Ölmez aynı zamanda araştırma görevlisi olduğu Muş Al-
parslan Üniversitesi’nden de uzaklaştırılmıştı.350 

● İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ Medya Yapılanması davasında351, imza şeklinde adli 
kontrolü olan sanıklar hakkında Covid-19 virüsü salgını dolayısıyla adli kontrolünün kaldırılmasına karar 
verdi. Şarkıcı Atilla Taş’ın duruşmalardan vareste tutulmasına da karar verildi. Mahkeme, Taş’ın avukatınca 
yapılan dosya ayrılması (tefrik) talebi hakkında AİHM kararının dosyaya ulaşmasına müteakip değerlendi-
rilmesine karar vererek davayı erteledi.352 

● İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul Sözleşmesi’nden çe-
kilme kararına, “Herkes bilsin ki, o sözleşme hala geçerlidir” tepkisini gösterdi. Akşener, Hazine ve Maliye 
eski Bakanı Berat Albayrak’ın geri döneceği iddialarına ilişkin “İki buçuk yıl boyunca bu kürsüden, Damat 
Bakan’ın ekonomiyi yönetemeyeceğini anlattım. Başarısızlıklarla dolu iki buçuk yılın sonunda, nihayet bu 
hatadan dönüldü. Öyle başarısız bir iki buçuk yıl geçti ki. Bugün biri, Damat Bakan ile ekonomi kavramını 
aynı cümle içinde kullansa, dolar fırlıyor” dedi. Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik, “Kurumlar ve 
kurumsal değerlerle oynayarak, devlet yönetilmez. Altı ayda bir Merkez Bankası Başkanı değiştirerek, eko-
nomi yönetilmez. Merkez Bankası Başkanı’nın bir gece kararnamesiyle görevden alındığı bir ülkede, istik-
rardan bahsedemezsin” dedi.353 

● Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 
“HDP’nin kapatılması kadar AYM’nin de kapanması artık ertelenemez bir hedef olmalıdır” açıklamalarını 
“AYM gibi demokratik hukuk devletinin asli bir kurumunu, beğenmediği bir karar sebebiyle ‘Kapanması 
gereken bir kurum’ olarak ilan etmek, demokrasiye vurulabilecek en büyük darbedir” sözleriyle eleştirdi.354 

● AYM, HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali istemiyle 
yapılan başvuruyu yetkisizlikten reddetti.355 HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu’nun, Gergerli-
oğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin iptali talebiyle yaptığı başvuru, “Anayasa'nın 84. madde-
sinin "kesin hüküm giyme veya kısıtlanma sebebiyle milletvekilliğinin düşmesini düzenleyen ikinci fıkrası 
yönünden Anayasa Mahkemesi’ne müracaat imkanı tanınmadığı, bu nedenle başvurunun yetkisizlik” nede-
niyle reddedildi. Mahkeme, oy birliği ile verdiği kararla konuyu TBMM Başkanlığı yetkisinde değerlen-
dirdi. Gergerlioğlu’nun bireysel olarak yaptığı başvuru ise ayrıca değerlendirilecek.356 

● AYM, HDP’nin kapatılmasına ilişkin dava açılması talebiyle hazırlanan iddianameyi eksik 
buldu.357 AYM, iddianameyi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na iade etti. AYM’nin iade kararını, “par-
tililerle suçlamalara konu eylemler arasında ilişkilendirme yapılmadığı” gerekçesiyle aldığı belirtildi.358 

Olumlu Gelişmeler 
1 Mart 2021 

                                                
350 https://www.evrensel.net/haber/429456/hapis-cezasi-kesinlesen-akademisyen-turkiyeye-iade-edilmek-isteniyor 
351 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/feto-saniklari-hesap-veriyor/2193684 
352https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/yargitayin-8-sanik-yonunde-bozdugu-fetonun-medya-yapilanmasi-davasinin-gorulmesine-devam-edildi-
1824620 
353 https://bianet.org/bianet/siyaset/241650-aksener-istanbul-sozlesmesi-hala-gecerlidir 
354 https://t24.com.tr/video/davutoglu-ndan-bahceli-ye-yanit-anayasa-mahkemesi-icin-kapanmasi-gereken-bir-kurum-demek-demokrasiye-darbe-
dir,37595 
355 https://www.aa.com.tr/tr/politika/anayasa-mahkemesi-gergerlioglunun-milletvekilliginin-dusurulmesi-isleminin-iptali-istemini-yetkisizlikten-red-
detti/2193558 
356 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202103311044157272-aym-gergerlioglunun-milletvekilliginin-dusurulmesinin-iptali-istemiyle-yapilan-basvuruyu/ 
357 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/anayasa-mahkemesi-hdpnin-kapatilmasi-davasinda-eksiklik-tespit-ettigi-iddianamenin-iadesine-karar-verdi/2194103 
358 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/anayasa-mahkemesinin-hdp-iddianamesini-iade-gerekcesi-belli-oldu/2194228 
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● Anadolu 8. Asliye Ceza Mahkemesi, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla yargılanan sanatçılar 
Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’in beraatına kararı verdi.359 Sanatçılar, 21 Aralık 2018’de TELE1’de ya-
yınlanan “Halk Arenası” programında sarf ettikleri sözler nedeniyle yargılanıyordu.360 

3 Mart 2021 
● AYM,361 Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun, Toplu İş Sözleşmesi’ne taraf sendika 

üyesi olmayan işçilerin sözleşmeden doğan geçmişe dönük haklardan yararlanmalarını engelleyen hükmü 
iptal etti.362 

4 Mart 2021 
● Van 3. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Oktay Candemir’in 5 Eylül 2019’daki köşe yazısında 

kullandığı363 “AKP bölünecek, hasılı bir doğum olacak bu kesin! Bunu bilen Erdoğan, çocuğun sakat doğ-
ması için her şeyi yapıyor. Tam bir böl-parçala-yönet politikası” ifadeleriyle “Cumhurbaşkanı’na hakaret” 
iddiasıyla yargılandığı davada, suç unsuru bulunmadığı gerekçesiyle beraatına karar verdi.364 

6 Mart 2021 
● AYM, Basın İlan Kurumu’nun Korkusuz’a verdiği resmi ilan ve reklam kesme cezasını “ifade ve 

basın özgürlüğü ihlali” olarak değerlendirdi.365 Kararda, basın özgürlüğünün koşullarından birinin de eko-
nomik imkanların bulunması olduğu, süreli yayınlarda haberin verilmesi için ekonomik imkanların büyük 
ölçüde resmi ilan ve reklamların yayımlanmasıyla sağlandığına dikkat çekildi. Kararda, BİK’in resmi ilan 
ve reklamların kesilmesi şeklindeki müdahale yetkisinin bir yaptırım aracı değil basının etik yönden nite-
liklerini artırmaya yönelik bir düzenleme olduğuna vurguda bulunuldu. Kararda, “BİK’in anılan müdahale 
biçimini başvurulabilecek son çare olarak görmesi basın özgürlüğü açısından hayati önem taşımaktadır” 
denildi.366 AYM kararında367 “İfade ve basın özgürlüğü ihlal edildi” denildi. Korkusuz, 3 Ağustos 2015’te 
eski İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın görevden ayrılmasına karşın konutunu boşaltmadığı ve 2.5 milyon liralık 
tefrişat yaptığına ilişkin habere yer vermişti. Ala’nın şikayeti üzerine soruşturma başlatılmıştı. Küçükçek-
mece Başsavcılığı takipsizlik kararı verdikten sonra Ankara 7. Sulh Ceza Mahkemesi Ala’nın tekzip metni-
nin yayınlanmasını kararlaştırmıştı ancak Korkusuz, metni yayınlamamış Ala’da, BİK’e başvurarak tekzibi 
yayımlamadığı gerekçesiyle Korkusuz’u şikayet etmişti.368 

10 Mart 2021 
● Türkiye’de yurt içi ve yurt dışından 200’e yakın serbest gazeteci katılımıyla ve Gazeteciler Cemi-

yeti’nin Avrupa Birliği desteğiyle Media for Democracy projesi desteğiyle kurulan Ajans Bizim yayın ha-
yatına başladı. 369 Ajans Bizim yönetimince yapılan açıklamada, “Gazeteciliğin temel ilkelerine uygun faa-
liyet gösteren, serbest çalışan gazetecileri bir araya getiren ulusal ve uluslararası geniş bir haber ağı oluştu-
racak. Abonelerine, politikadan ekonomiye, yargıdan savunmaya, dış haberlerden diplomasiye, eğitimden 
bilim ve teknolojiye, sağlıktan çevreye, spordan kültür sanata, turizmden modaya, yerelden küresele hayatın 
tüm alanlarından, haber olan her şeyi ulaştıracak” denildi. Türkiye’de ilk kez uygulanarak abonelik gelirle-
rinin serbest gazeteciler arasında eşit paylaşımına dayalı bir sistemle içerik üreteceklerini belirten yönetim 
açıklamasında, “Deneyimli muhabir ve editörlerden oluşan kadrosunda genç gazetecilere yer ayıracak. Bu 
yaklaşımla ana akım medyada yer bulamayan yetenekli gazetecilere de mesleğe adım atma fırsatı verecek” 
denildi.370 

16 Mart 2021 

                                                
359 https://www.dw.com/tr/m%C3%BCjdat-gezen-ve-metin-akp%C4%B1nara-beraat/a-56736041 
360 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/metin-akpinar-ve-mujdat-gezen-hakkinda-karar-verildi-6288162/ 
361 https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/norm-denetimi-basin-duyurulari/taraf-sendika-uyesi-olmayan-iscilerin-toplu-is-sozlesmesi-hukumlerinden-
yararlanmalarini-engelleyen-kuralin-iptali/ 
362 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/tise-taraf-sendika-uyesi-olmayan-isciler-toplu-is-sozlesmesi-hukumlerinden-yararlanacak/2163181 
363 https://tele1.com.tr/gazeteci-oktay-candemire-beraat-339451/ 
364 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-oktay-candemir-cumhurbaskanina-hakaret-sucundan-beraat-etti/ 
365 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/aym-korkusuza-verilen-ilan-cezasini-hak-ihlali-olarak-degerlendirdi-1818936 
366 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/aymden-basin-ozgurlugu-icin-onemli-karar-6297854/ 
367 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2017/30591 
368 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/aymden-basin-ozgurlugu-icin-onemli-karar-6297854/ 
369 https://www.birgun.net/haber/yeni-haber-ajansi-ajans-bizim-yayin-hayatina-basladi-337009 
370 https://www.birgun.net/haber/yeni-haber-ajansi-ajans-bizim-yayin-hayatina-basladi-337009 
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● İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet muhabiri Seyhan Avşar ile Sözcü Sorumlu Yazı 
İşleri Müdürü Necdet Önemli’nin “Sözcü savcısı sabıkalı çıktı” haberi gerekçesiyle görülen davada, atılı 
suçun unsurları oluşmadığından beraatlarına karar verdi. Avşar ve Önemli, “terörle mücadelede görev almış 
kamu görevlisini hedef gösterme” suçlamasıyla yargılanıyordu. Her iki gazeteci için de bir yıldan üç yıla 
kadar hapis cezası isteniyordu. 371 Haberde, Sözcü davasının ilk iddianamesini hazırlayan cumhuriyet savcı-
sının 2002’de görev yaptığı Osmaniye’de soruşturmasını yürüttüğü, “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı” 
dosyasında “şüphelilerden haksız menfaat temin etmeye çalıştığı” suçlamasıyla hakkında açılan dava so-
nunda 10 ay hapis cezası ve para cezası aldığı belirtiliyordu.372 

● Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Özgür Gün 
TV’nin eski sorumlu müdürü ve yönetim kurulu üyesi Barış Barıştıran’ın Demokratik Toplum Kongresi’ni 
(DTK) canlı yayınlayarak, “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla yargılandığı davada, yeterli delil elde 
edilmediği gerekçesiyle beraatına karar verdi.373 Mahkeme, aynı dosya kapsamında yargılanan DTK Eşba-
kanlık divanı üyesi Hilmi Aydoğdu hakkında da beraat kararı verdi. Mahkeme, “örgüt propagandası” iddi-
asıyla yargılanan Mustafa Çukur’a ise bir yıl altı ay 22 gün hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasını 
geriye bıraktı.374 

18 Mart 2021 
● Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Arif Aslan’ın “örgüt üyeliği” suçlamasından beraatına 

karar verdi.375 
● AYM, Barış Pınarı Harekatı’na karşı yapılan basın açıklaması gerekçesiyle beş ay tutuklu kalan 

dokuz HDP’linin başvurusuyla ilgili “Kişi hürriyeti ve güvenliği” ile “Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzen-
leme” haklarının ihlal edildiğine hükmetti.376 Kararda, başvurucular HDP Şişli İlçe Eş Başkanı Mutlu Öz-
türk ile Aydın Salış, Hüseyin Fidanboy, Mehmet Emin Elma, Ali Edebali, Müslüm Kılıç, Necla Yıl-
dız, Songül Çelik ve Şefa Alar’a 40’ar bin lira tazminat ödenmesine karar verdi. Kararda “Başvurucuların 
toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına tutuklama suretiyle yapılan müdahalenin demokratik top-
lumun gereklerine uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır” denildi.377 

20 Mart 2021 
● İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Medya Radar Genel Yayın Yönetmeni Denizhan Erkoç’un 

“Fuat Avni” paylaşımlarını haberleştirerek, “terör örgütüne üye olmaksızın yardım” suçlamasından beraa-
tına karar verdi. Kararda, “Sanık hakkında terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteye-
rek yardım etmek suçundan kamu davası açılmış ise de üzerine yüklenen suçun unsurları oluşmadığından 
beraatına karar verildiği” denildi.378 

23 Mart 2021 
● AYM, “Büyükada Davası” olarak adlandırılan Uluslararası Af Örgütü’nün Türkiye Şubesi’nin 

kurucularından Özlem Dalkıran’ın yaklaşık dört ay tutuklu yargılamasında “Tutuklamanın hukuki olmama-
sından dolayı kişi güvenliği hakkının ihlal edildiğine” hükmetti379 AYM, Dalkıran’a 40.000 lira tazminat 
ödenmesine karar verdi.380 Kararda, “Soruşturma makamlarınca söz konusu toplantının gizli olmadığına 
ilişkin açıklamalarının aksi ortaya konulamamıştır. Başvurucunun WhatsApp yazışmalarında elektronik ci-
hazların otele gelinceye kadar kapatılmasını söylenmesinin neden suçlamaya konu edildiği ise anlaşılama-
mıştır. (B.İ.T. ile) Söz konusu telefon görüşmelerinin örgütsel bir ilişki çerçevesinde yapıldığı yönünde bir 
tespit ya da iddiada bulunulmadığı görülmektedir. Görüşmelerin içeriğine ilişkin herhangi bir veri de mevcut 
değildir” denildi.381 
                                                
371 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteciler-seyhan-avsar-ve-necdet-onemli-beraat-etti/ 
372 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/gazetemiz-muhabiri-seyhan-avsara-sabikali-savci-haberinden-beraat-1821009 
373 https://artigercek.com/haberler/sur-da-oldurulen-16-yasindaki-rozerin-cukur-un-babasina-hapis-cezasi 
374 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-baris-baristiran-beraat-etti/ 
375 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-arif-aslan-beraat-etti/ 
376 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2020/8525 
377 https://t24.com.tr/haber/aym-den-dokuz-hdp-li-icin-hak-ihlali-karari,939877 
378 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/gazeteci-denizhan-erkoca-fuat-avni-davasinda-beraat-1821995 
379 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2017/35203 
380 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/aymden-buyukada-davasinda-40-bin-lira-tazminat-karari-41770217 
381 https://ankahaber.net/haber/detay/anayasa_mahkemesinden_buyukada_davasi_karari_tutuklama_hukuki_degil_33373 
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26 Mart 2021 
● AYM382, 2014’te Eğitim iş Sendikası tarafından düzenlenen “Laik Eğitim ve Emeğe Saygı Yürü-

yüşü”ne katılan öğretmenlere verilen disiplin cezalarına ilişkin başvuruda, “ihtara rağmen dağılmama su-
çunu” işlediklerinin kesinleşmediği gerekçesiyle “toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme” hakkının ihlal 
edildiğine karar verdi. Karara muhalif altı üye, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AYM üyeliğine atanan 
isimlerden oluştu.383 

29 Mart 2021 
● Boğaziçi Üniversitesi’nde rektör atamasına ilişkin protestolarla ilgili “örgüt propagandası yap-

mak” iddiasıyla yargılanan öğrenci Ömer Şengel tahliye edildi.384 Şengel, 2 Şubat’ta tutuklanmıştı.385 Ana-
dolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine katıldığı gerekçesiyle dördü tutuklu yedi 
kişi hakkında iddianame hazırlamıştı ve altı ay ile 11 yıl arasında değişen hapis cezaları istemişti.386 

                                                
382 https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/bireysel-basvuru-basin-duyurulari/toplanti-ve-gosteri-yuruyusu-duzenleme-hakkiyla-ilgili-kararlar/ 
383 https://www.indyturk.com/node/335996/haber/aymden-gezi-ve-laiklik-y%C3%BCr%C3%BCy%C3%BC%C5%9F%C3%BC-ba%C5%9Fvurusunda-
7ye-kar%C5%9F%C4%B1-6-oyla-iki-farkl%C4%B1-karar 
384 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/bogazici-universitesi-protestolari-nedeniyle-tutuklu-ogrencilerden-omer-sengele-tahliye-
1824160#:~:text=Bo%C4%9Fazi%C3%A7i%20%C3%9Cniversitesi'ne%20AKP'li,%C3%B6%C4%9Frencilerden%20%C3%96mer%20%C5%9Een-
gel%20tahliye%20edildi.&text=Kad%C4%B1k%C3%B6y'de%202%20%C5%9Eubat'ta,sos-
yal%20medya%20payla%C5%9F%C4%B1mlar%C4%B1%20nedeniyle%20tutukland%C4%B1. 
385 https://t24.com.tr/haber/bogazici-universitesi-protestolari-nedeniyle-tutuklu-yargilanan-ogrencilerden-omer-sengel-e-tahliye,942340 
386 https://gazetekarinca.com/2021/03/bogazici-direnisi-bir-ogrenci-daha-tahliye-edildi/ 
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ÇHD: Çağdaş Hukukçular Derneği 
DBP: Demokratik Bölgeler Partisi 
DEAŞ: Devlet'ül Irak ve'ş Şam 
DEDEF: Dersim Dernekleri Federasyonu 
DHA: Demirören Haber Ajansı (daha önce Doğan 

Haber Ajansı) 
DHKP-C: Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi 
DİHA: Dicle Haber Ajansı 
DİSK: Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfede-

rasyonu 
DJU: Deutscher Journalistenverband (Alman Gaze-

teciler Birliği) 
DMD: Diplomasi Muhabirleri Derneği 
DW: Deutsche Welle 
EBU: The European Broadcasting Union (Avrupa 

Yayın Birliği) 
ECOSOC: United Nations Economic and Social 

Council (Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal 
Konseyi) 

EFJ: European Federation of Journalists (Avrupa 
Gazeteciler Federasyonu) 

EJ: European Journalists Association 
EMD: Ekonomi Muhabirleri Derneği 
EMEP: Emek Partisi 

EMO: Elektrik Mühendisleri Odası 
ESB: Erişim Sağlayıcıları Birliği 
ESP: Ezilenlerin Sosyalist Partisi 
ETHA: Etkin Haber Ajansı 
FETÖ: Fetullahçı Terör Örgütü 
FKF: Fikir Kulüpleri Federasyonu 
FNST: Friedrich Naumann Foundation (Özgürlük 

için Friedrich Naumann Vakfı) 
GC: Gazeteciler Cemiyeti (Ankara) 
HAZİRAN: Birleşik Haziran Hareketi 
HDK: Halkların Demokratik Kongresi 
HDP: Halkların Demokratik Partisi 
HKP: Halkın Kurtuluş Partisi 
HRW: Human Rights Watch (İnsan Hakları İzleme 

Örgütü) 
HSYK: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 
IFJ: International Federation of Journalists (Ulusla-

rarası Gazeteciler Federasyonu) 
ILO: International Labour Organization (Uluslara-

rası Çalışma Örgütü) 
İGC: İzmir Gazeteciler Cemiyeti 
İHA: İhlas Haber Ajansı 
İHD: İnsan Hakları Derneği 
İHH: İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı 
ITUC: International Trade Union Confederation 

(Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu) 
IPI: International Press Institute (Uluslararası Basın 

Enstitüsü) 
IŞİD: Irak ve Şam İslam Devleti 
İTÜ: İstanbul Teknik Üniversitesi 
İSİG: İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi 
IWMF: International Women's Media Foundation 

(Uluslararası Kadınların Medya Vakfı) 
KADEM: Kadın ve Demokrasi Derneği 
KCK: Koma Civakên Kurdistan (Kürdistan Toplu-

luklar Birliği) 
KESK: Kamu Emekçileri Sendikası Konfederas-

yonu 
KHK: Kanun Hükmünde Kararname 
KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
KRT: Kültür TV 
KTGB: Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği 
LGBTİ+: Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Transseksüel, 

İntersex 
MA: Mezopotamya Ajansı 
MLSA: Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği 
MASAK: Mali Suçları Araştırma Kurulu 
MAZLUMDER: Mazlumlar için Dayanışma Der-

neği 
MEB: Milli Eğitim Bakanlığı 
MGK: Milli Güvenlik Kurulu 
MHP: Milliyetçi Hareket Partisi 
MİT: Milli İstihbarat Teşkilatı 
NATO: North Atlantic Treaty Organization (Kuzey 

Atlantik Anlaşma Örgütü) 
NPC: National Press Club (Ulusal Basın Kulübü) 
ODTÜ: Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
OIS: Open Society Institute (Açık Toplum Ensti-

tüsü) 
ÖGC: Özgür Gazeteciler Cemiyeti 
ÖGİ: Özgür Gazeteciler İnisiyatifi 
OHAL: Olağanüstü Hal 
ÖDP: Özgürlük ve Dayanışma Partisi 
ÖHP: Özgürlükçü Hukukçular Platformu 

ÖİB: Özgürlük için Basın 
ONO: Organization of News Ombudsmen and Stan-

dards Editors (Uluslararası Haber Ombudsmanları 
Örgütü) 

PDY: Paralel Devlet Yapılanması 
PEN: International Association of Poets, 

Playwrights, Editors, Essayists and Novelists 
(Uluslararası Yazarlar Birliği) 

PKK: Partiya Karkerên Kurdistanê (Kürdistan İşçi 
Partisi) 

PM: Parti Meclisi 
PMD: Parlamento Muhabirleri Derneği 
PSAKD: Pir Sultan Abdal Kültür Derneği 
PYD: Partiya Yekîtiya Demokrat (Demokratik Bir-

lik Partisi) 
RSF: Reporters Without Borders (Sınır Tanımayan 

Gazeteciler) 
RTÜK: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 
SCF: Stockholm Center for Freedom (Özgürlük için 

Stockholm Merkezi) 
SEGBİS: Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi 
SODAP: Sosyalist Dayanışma Platformu 
SP: Saadet Partisi 
STK: Sivil Toplum Kuruluşu 
TAZ: DieTageszeitung 
TBB: Türk Tabipleri Birliği 
TBB: Türkiye Barolar Birliği 
TBMM: Türkiye Büyük Millet Meclisi 
TDK: Türk Dil Kurumu 
TEM: Terörle Mücadele 
TGC: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 
TGK: Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu 
TGRT: Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu 
TGS: Türkiye Gazeteciler Sendikası 
TKH: Türkiye Komünist Hareketi 
TİB: Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı 
TİHV: Türkiye İnsan Hakları Vakfı 
TİP: Türkiye İşçi Partisi 
TJA: Tevgera Jınen Azad (Özgür Kadın Hareketi) 
TKP: Türkiye Komünist Partisi 
TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
TMSF: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 
TRT: Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu 
TSK: Türk Silahlı Kuvvetleri 
TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araş-

tırma Kurumu 
TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumu 
TÜRGEV: Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet 

VakfI 
TYB: Türkiye Yayıncılar Birliği 
TYS: Türkiye Yazarlar Sendikası 
UAÖ: Uluslararası Af Örgütü 
UMED: Uluslararası Medya Enformasyon Derneği 
UNESCO: BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü 
UNICEF: BM Çocuklara Yardım Fonu 
USOM: Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi 
VP: Vatan Partisi 
VPN: Virtual Private Network (Sosyal Özel Ağ) 
YARSAV: Yargıçlar ve Savcılar Birliği 
YSK: Yüksek Seçim Kurulu 
YÖK: Yükseköğretim Kurulu 
YPG: Yekîneyên Parastina Gel (Halk Koruma Bir-

likleri)

 
 


