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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.



 

 

 
 

İfade ve Basın Özgürlüğü 
Nisan 2021 Raporu 

 

 

 
 
 
 

 
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  
Nisan ayı ifade ve basın özgürlüğü aleyhine gelişmelere sahne olurken, Anayasa Mahkemesi’nin bu 

özgürlükler lehine tutumunu hedef alan siyasi polemikler sürdü.   
Anayasa Mahkemesi (AYM), Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) kapatılmasını öngören iddia-

nameyi suçlamalarla ilgili yeterli bilgi, delil sunulmaması ve suçlananların kimlik bilgilerindeki eksiklikler 
nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na iade etti. HDP’nin kapatılması görüşünü gündeme taşıyan 
iktidarı koşulsuz destekleyen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lideri Devlet Bahçeli, bu karara tepki gös-
terdi ve AYM’yi Cumhurbaşkanlığı sisteminde yeri olmadığı iddiasıyla eleştirdi. 

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, kadına yönelik şiddeti önleme 
amaçlı İstanbul Sözleşmesi’nden 20 Mart’ta Türkiye Cumhuriyeti’nin imzasını geri çekmesine ilişkin tar-
tışmalar devam etti: Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi’nden Erdoğan’a kararı gözden geçirmesi çağrıları 
geldi. Ülke içerisinde ise Erdoğan’ın tek imzayla Türkiye’yi uluslararası sözleşmelerden çıkarabileceği en-
dişesi öne çıktı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Montrö Sözleşmesi örneğiyle Erdoğan’ın isterse benzer 
adımlar atabileceğini savundu. Ardından Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) emekli 104 amiral yazılı bir 
bildiriyle Türkiye’nin egemenlik hakları açısından böyle bir adım atılamayacağını dile getirdi. Montrö Söz-
leşmesi’nin Lozan Barış Antlaşması’nı tamamlayıcı diplomatik bir zafer olduğunu vurgulayan bu bildiride, 
bir tarikat tekkesinde üniforması üzerinde cübbe, sarıkla görüntülenen Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral 
Mehmet Sarı örneğiyle TSK’nın içinde cemaatleşme eleştirildi. Kurdoğlu cemaati üyesi olduğu iddia edilen 
aktif görevdeki Tuğamiral Sarı hakkında sadece soruşturma açılırken; Montrö’yle ilgili bildiri gerekçesiyle 
imzası olan 10 emekli amiral günlerce gözaltında tutuldu, elektronik kelepçeye maruz bırakıldı. Ardından 
aralarında Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Genel Başkanı Emekli Tuğgeneral Namık Ke-
mal Çalışkan’ın olduğu altı emekli subayın evine operasyon düzenlendi. Bu süreç başlangıcında emekli su-
bayları Erdoğan, Bahçeli ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “hesap verme” ve “bedel ödeme” gibi 
ifadelerle suçladı.  

Muhalefet partileri tarafından iktidarı eleştirme ve sorgulama görevlerini kullanırken Türkiye’de son 
dönem yaşanan engellemelere yenileri eklendi. Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Merkez Bankası’nın son 
dönemde eritilen rezerviyle ilgili “128 milyar dolar nerede?” sorusunu içeren afişleri ve panolardaki ilanları 
Bursa’nın Mudanya ilçesinde “Cumhurbaşkanı’na hakaret” edildiği iddiasıyla soruşturma konusu yapıldı. 
Bursa’nın ardından Kırşehir, Konya, İstanbul’un ilçelerinde CHP yöneticileri aleyhine açılan soruşturmalar 
yoluyla CHP’nin kampanyasına müdahaleler sürdü. Bu durum sosyal medyada aynı soruyu gündemde tutan 
yaygın kampanyalara yol açtı. CHP bu engellemeler karşısında Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda buluna-
cağını açıkladı. Halkın Kurtuluş Partisi’nin (HKP), Erdoğan’ın yüksek öğretim diplomasıyla ilgili iddiaları 
gündeme getirdiği “Soru Bir: Diploma Nerede” afişleri de soruşturma konusu yapıldı.  

Türk Ceza Kanunu’ndaki (TCK) “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasına dayanan adli işlemlerdeki 
artış, siyasetçiler, sanatçılar gibi kamuoyu önündekiler yanında, sıradan vatandaşın ifade özgürlüğüne de 
tehdit oluşturmayı sürdürdü. Gençlik ve Spor Bakanlığı, devlet yurtlarında barınacak öğrenciler için “Cum-
hurbaşkanı’na hakaret etme suçunu işlememiş olma” ön şartı getirdi. Sanatçı Genco Erkal, 2016’dan bugüne 
bazı sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla savcılığa ifadeye 
çağrıldı. Benzer suçlamalar nedeniyle sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’in yerel mahkemede be-
raat etmesine Erdoğan’ın avukatlarının itiraz edişi de dikkat çekti.  

İfade ve basın özgürlüğü bağlamındaki en tartışılan hamle ise ayın sonunda Emniyet Genel Müdür-
lüğü’nün kamusal alanda “özel hayatı koruma” gerekçesiyle polis memurlarının görevlerini yaparken gö-
rüntü ve ses kaydı alınmasını engellemeyi amaçlayan genelgesi oldu. Bu genelgeyle birlikte, cereyan eden 
olaylarda şiddet uygulanması halinde bu durumun nasıl haberleştirileceği sorunu gündeme taşındı.  

Bu arada Nisan ayı sonu itibarıyla hapiste 36’sı hükümlü ve 29’u tutuklu olmak üzere toplam 65 
gazeteci vardı. Nisan ayındaki hükümlü ve tutuklu gazeteci sayısı özgürlüğü kısıtlı gazeteci sorununun de-
vam etmekle birlikte, belirgin bir gerileme eğiliminden bahsetmenin mümkün olduğu gösterdi. Mart ayı 
sonunda cezaevlerinde hükümlü olarak 36 ve tutuklu olarak 34 olmak üzere toplam 70 gazeteci bulunmak-
taydı. 
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Anadolu Ajansı’nın 6 Nisan’da 100’üncü yılı için hazırlanan 100 Yıllık Türkiye kitabı kapağında İsmet 
İnönü ve Bülent Ecevit gibi siyasi aktörlerin fotoğrafına yer verilmemesi eleştirildi.  

Son olarak Pinterest’in de Türkiye’ye temsilci atama kararı almasıyla günlük erişimi bir milyondan 
fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarının tümünün iktidarca yapılan sosyal medya düzenleme-
sini uygulama kararı aldığı duyuruldu. 

İletişim Araçlarına ve İletişimcilere Baskı 
1 Nisan 2021 
● Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin açtığı davada 

Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’nun Basın Kartı Yönetmeliği’nin bazı maddelerini iptal etme-
sine ilişkin,1 “Devletin PKK ve FETÖ propagandası yapanları ‘gazeteci’ olarak tanıması isteniyor! Buna 
itiraz ediyoruz” dedi. Altun, “Basın Kartı yönetmeliğimizin bazı maddeleri Danıştay tarafından iptal edil-
miş. Daha iyisini yapmak için derhal çalışmaya başladık. Görevde olduğumuz müddetçe ‘gazetecilik’ adı 
altında ‘terörizm propagandası’ yapanlarla mücadele edeceğiz. Terör seviciler boşuna sevinmesinler! Bir an 
düşünün. Herhangi bir Batı ülkesinde mütemadiyen DEAŞ propagandası yapan bir kişiye ‘basın kartı’ verilir 
mi? ‘Ama ben gazeteciyim’ diye yırtınsa sonuç alabilir mi? Hayır!” dedi.2 

● Adana’da 23 yıldır yayın yapan TV A maddi imkansızlıklar nedeniyle ekranlarını kararttı. Daha 
önce de ÇukurovaTürk TV, Kent TV ve Adana TV kapanmıştı. Adana’da şu an sadece Koza TV yayın haya-
tına devam ediyor.3 

2 Nisan 2021 
● Bursa 6. Sulh Ceza Hakimliği, Sözcü’nün “Bursa’da 17 yaşındaki kıza taciz iddiası istifa getirdi” 

haberi, Sabah’ın “CHP’de 17 yaşındaki kızı taciz eden isimden bir taciz daha” ve “CHP’de tacize şok sa-
vunma: Ama kız reşitti” haberlerine erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.4 Haberlerde, dö-
nemin Bursa CHP Osmangazi İlçe Başkanı Mete Akyolcular hakkındaki tacizde bulunma iddiaları yer alı-
yordu.5 

● Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği, 31 Mart ve 2 Nisan tarihli kararla Veryansın TV’nin “Tekkedeki 
gizemli apolet” haberi, Halk TV’nin “Amiral tarikat tekkesinde” haberi ve BirGün’nün “MSB: Tarikat mer-
kezindeki amiralin görüntülerini inceliyoruz” haberlerine erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engel-
ledi.6 Haberlerde, makam arabasıyla gittiği bir tarikat evinde, askeri üniforması üzerindeki sarık ve cübbe 
ile fotoğraflanan Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı’dan bahsediliyordu.7 

● Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Çatak ilçesinde iki vatandaşın helikopterden atılarak işkenceye 
uğradığı iddialarını haberleştiren, ancak “örgüt üyeliği” suçlamasıyla tutuklu yargılanan Mezopotamya 
Ajansı (MA) muhabirleri Adnan Bilen, Cemil Uğur ve gazeteci Nazan Sala’nın tahliyesine karar verdi. Ga-
zeteciler hakkında ayda bir imza verme ve yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbirleri uygulanmasına 
karar verildi. Dava 2 Temmuz’a ertelendi.8 

5 Nisan 2021 
● Tokat Erbaa Sulh Ceza Hakimliği, Sözcü’nün “AKP’den kalan borçlar yüzünden MHP başkanının 

odasına icra geldi” haberine erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.9 Haberde, Tokat’ın Erbaa 
ilçesine bağlı Gökal Belde Belediyesi’ne AKP döneminden borçlar nedeniyle haciz gelmesi ve MHP’li Baş-
kan Osman Akbulut’un icrayı AKP’li İl Genel Meclis üyesi Mesut Er’in ailesine ait şirketin yaptığını söy-
lemesi yer alıyordu.10 

                                                
1 https://www.gazeteduvar.com.tr/danistay-basin-karti-yonetmeligi-gazetecileri-baski-altinda-tutuyor-haber-1517978 
2 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/cumhurbaskanligi-iletisim-baskani-altun-gazetecilik-adi-altinda-terorizm-propagandasi-yapanlarla-mucadele-edecegiz/2195741 
3 https://www.adanahabermerkezi.com/medya/medyada-deprem-4-uncu-tv-de-kapandi-h48931.html 
4 https://ifade.org.tr/engelliweb/bursa-chp-osmangazi-ilce-baskani-hakkindaki-taciz-iddialari-haberleri/ 
5 https://twitter.com/engelliweb/status/1378345294690189312 
6 https://twitter.com/engelliweb/status/1378239214739947522 
7 https://ifade.org.tr/engelliweb/tarikat-merkezindeki-sarikli-amiral-haberleri/ 
8 https://www.mlsaturkey.com/tr/vanda-iskenceyi-haberlestiren-gazeteciler-175-gun-sonra-tahliye-edildi/ 
9 https://twitter.com/engelliweb/status/1379131419608383494 
10 https://ifade.org.tr/engelliweb/akpden-kalan-borclar-sebebiyle-mhpli-belediyeye-haciz-gelmesi-haberi/ 
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● Diyarbakır 1. Sulh Ceza Hakimliği, jinnews16.xyz haber sitesine erişimi11 “milli güvenlik ve kamu 
düzeninin korunması” gerekçesiyle engelledi.12 Ardından jinnews17.xyz haber sitesine erişimi13 “milli gü-
venlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle engelledi.14 Sonrasında, jinnews18.xyz haber sitesine 
erişimi15 “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle engelledi.16 

● Diyarbakır 2. Sulh Ceza Hakimliği, 30 Mart 2021 tarihli kararıyla Metin Yoksu’nun YouTube 
kanalındaki “Hasankeyf’i sular altında bırakan Ilısu Barajı kamulaştırmasında rüşvet skandalı” videosuna 
erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.17 Videoda, Hasankeyf’i sular altında bırakan Ilısu Ba-
rajı kamulaştırmasında sırasında 21 kişinin aldığı toplam 90 milyon liralık rüşvete ait olduğu öne sürülen 
görüntüler yer alıyordu.18 

● JinNews muhabiri Beritan Canözer’in de aralarında bulunduğu 22 kişi Diyarbakır Cumhuriyet 
Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmada gözaltına alındı. Canözer’in, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bulu-
nan evine operasyon yapıldığı, kitaplarına ve bilgisayarına el konulduğu belirtildi.19 

6 Nisan 2021 
● İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gazeteci Melis Alphan’ın yargılamasında savcılıkça 21 

Mart 2015’te Diyarbakır’daki Nevruz kutlamasına ilişkin fotoğrafı Instagram hesabında paylaştığı gerek-
çesiyle “basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla yedi buçuk yıla kadar 
hapis cezası talep edildi.20 Alphan, söz konusu fotoğrafın beş bin polisin görev aldığı alandaki bir grup 
insanın fotoğrafı olduğu savunması yaptı.21 Dava 21 Mayıs’a ertelendi.22 

8 Nisan 2021 
● Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Oktay Candemir hakkında “örgüt propagandası yapmak” 

suçlamasına dayalı iddianameyi kabul etti.  İddianamede, 5 Nisan 2019’da Candemir’in evine yapılan ope-
rasyonda el konulan bilgisayarındaki video ve fotoğraflar ile sosyal medya hesabındaki bazı paylaşımları 
suç delili olarak gösterildi. Ayrıca 2014-2015 yılları arasında Candemir’in Facebook’tan yaptığı dört pay-
laşımda, terör örgütü PKK bayrakları ve “örgüt mensubu” olarak değerlendiren bir kişinin çerçeveli fotoğ-
rafına da iddianamede yer verildi. Candemir’in 2005-2009 yılları arasında Ağrı, Kars ve Iğdır illerinde De-
mokratik Toplum Partisi’nin (DTP) toplantı ve gösterilerinde haber amaçlı çektiği görüntüler de suçlama 
konusu yapıldı. Dava 17 Haziran’da görülmeye başlanacak.23 

● JinNews muhabiri Beritan Canözer, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.24 Aynı soruşturma kap-
samında gözaltına alınmış 16 kadından altısı tutuklandı ve Canözer’in de dahil olduğu dokuz kadın adli 
kontrol şartıyla serbest bırakıldı.25 

● İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan’ın “CHP’de bir şeyler oluyor” 
başlıklı yazısına Twitter’da “Cumhuriyet gazetesinin işyeri hekimi vardır muhakkak… Bu habercilik hasta-
lıklı… Çünkü bu çocuklar hasta. Tedaviye ihtiyaç var… Gecikmeyin!” yorumunu yaptı.26 Pehlivan’ın ya-
zısında, Soylu’nun, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile arasının iyi olmadığı belirtilerek, 3 Nisan’daki 
Sultangazi Güvenlik Toplantısı’na ilişkin sosyal medya paylaşımlarında Aktaş’ın fotoğraftan kesildiği kay-
dedildi.27 Yazıda, “Bakanlığın paylaşımında İstanbul Emniyet Müdürü’nün de toplantıda olduğu yazmıyor. 
Sahi, bakanlık bunu neden yapar, bilmiyorum. Ama kabine değişecek, emniyet müdürleri de değişecek, diye 
konuşulurken bakalım kim gidecek ve kim kalacak?” denilmişti.28 

                                                
11 https://twitter.com/engelliweb/status/1379114157388234753 
12 https://ifade.org.tr/engelliweb/kadin-haber-ajansi-jinnews-erisime-engellendi-5/ 
13 https://twitter.com/engelliweb/status/1379114157388234753 
14 https://ifade.org.tr/engelliweb/kadin-haber-ajansi-jinnews-erisime-engellendi-5/ 
15 https://twitter.com/engelliweb/status/1379114157388234753 
16 https://ifade.org.tr/engelliweb/kadin-haber-ajansi-jinnews-erisime-engellendi-5/ 
17 https://ifade.org.tr/engelliweb/ilisu-baraji-kamulastirmasinda-alinan-rusvet-goruntuleri/ 
18 https://ifade.org.tr/engelliweb/ilisu-baraji-kamulastirmasinda-alinan-rusvet-goruntuleri/ 
19 https://www.evrensel.net/haber/429827/jinnews-muhabiri-beritan-canozer-gozaltina-alindi 
20 https://www.evrensel.net/haber/429944/gazeteci-melis-alphan-davasinin-ilk-durusmasinda-savci-7-5-yila-kadar-hapis-istedi 
21 https://www.dw.com/tr/gazeteci-melis-alphan-hakim-kar%C5%9F%C4%B1s%C4%B1nda/a-57107024 
22 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-melis-alphanin-propaganda-davasi-basladi/ 
23 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/242115-gazeteci-oktay-candemir-e-bir-dava-daha 
24 https://gazetekarinca.com/2021/04/gazeteci-beritan-canozer-gozaltina-alindi/ 
25 https://www.evrensel.net/haber/430146/gazeteci-beritan-canozer-serbest-birakildi 
26 https://www.gazeteduvar.com.tr/suleyman-soylu-cumhuriyeti-ve-yazari-pehlivani-hedef-aldi-bunlar-hasta-haber-1518642 
27 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202104081044221042-soyludan-cumhuriyet-gazetesine-bu-habercilik-hastalikli-tedaviye-ihtiyac-var/ 
28 https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/baris-pehlivan/chpde-bir-seyler-oluyor-1826476 



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

  8 

9 Nisan 2021 
● İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği, Diken’in “İçinde ‘Albayrak kardeşlerin off-shore he-

sapları’ geçen Diken haberine erişim engeli” haberine ve konuya ilişkin Yaman Akdeniz ile Sedef Kabaş’ın 
Twitter paylaşımlarına erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.29 Mahkeme, aynı kararla DW 
Türkçe, Yurt, Evrensel’in30 tweetlerini de erişime engelledi ve silinmelerine karar verdi.31 Haberlerde, gaze-
teci Pelin Ünker’in, “Paradise Papers” haberi nedeniyle dönemin Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albay-
rak ve ağabeyi Serhat Albayrak ve Çalık Holding’in şikayeti üzerine yargılandığı davadan bahsediliyordu. 
Akdeniz, tweetinde “Diken’in bu haberi biraz önce Serhat Albayrak’ın talebi ile İstanbul Anadolu 4. Sulh 
Ceza Hakimliği tarafından erişime engellendi ve dört saat içinde kaldırılacak. Sansürden önce okuyun ve 
yayın. Aynı kararla birlikte 40 kadar haber de kaldırılacak” demişti.32 Kabaş ise “Aaaa, damat Berat Albay-
rak ve ağabeyi vergi falan mı kaçırmış? Böyle, iddialar mı var? Yok, canım... Saklayacak bir şeyleri yoktur, 
çıkıp mertçe açıklarlar... Yoksa yanılıyor muyum” paylaşımında bulunmuştu.33 

10 Nisan 2021 
● Van Cumhuriyet Başsavcılığı, serbest gazeteci Ruşen Takva hakkındaki iddianamede “silahlı te-

rör örgütü üyeliği” suçlamasıyla dokuz yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.34 İddianamede, 
Takva’nın “Kürt Halkının Özgürlüğü ve Ulusal Birliği” konulu basın açıklaması ve yürüyüşünü gazeteci 
olarak takip etmesi suçlama konusu yapılarak, “yürüyüşü düzenleyen ve yöneten konumunda olduğu” ve 
“uyarılara rağmen yasal olmayan gösteri ve yürüyüşe devam ettiği” iddia edildi. Mezopotamya Ajansı’ndan 
ise “PKK/KCK terör örgütüne müzahir basın yayın organı” olarak bahsedildi. Ayrıca yürüyüşe katılan şa-
hısların tespiti için kamera görüntüleri incelendikten sonra Takva ile 10 kişinin yürüyüşe katıldığının tespit 
edildiği belirtilmesine karşın tek sanık olarak Takva gösterildi. Dava 10 Haziran’da görülecek.35 

11 Nisan 2021 
● İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği, 10 Şubat tarihli kararıyla İfade Özgürlüğü Derneği’nin 

“Burak ve Bilal Erdoğan’ın arkadaşının aldığı ihalelerle ilgili haberler” içeriğine erişimi “kişilik hakları 
ihlali” gerekçesiyle engelledi.36 İçerikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğulları Burak ve Bilal Erdoğan’ın ar-
kadaşı Fatih Başcı’nın aldığı ihalelerle ilgili haberlerin erişime engellendiği yer alıyordu.37 

12 Nisan 2021 
● TRT’nin Milli İstihbarat Teşkilatı’yla ilgili yayınladığı “Teşkilat” dizisinde Avrupa Gazeteciler 

Federasyonu (EFJ) basın kartına yönelik “terörizm bağlantısı iması” yapıldığı, dizideki bir sahnede terörist-
lerin yanındaki bir şahsın bu kartı taşıdığı gösterdiği kaydedildi.38 

● Siirt’te 60 yıldır yayın yapan Mücadele, Covid-19 salgınından kaynaklı ekonomik zorluklar nede-
niyle yayın hayatına ara verdi. Mücadele, son sayısını 27 Temmuz 2020’de çıkartmıştı.39 Gazete, 2012’de 
basılı yayına ara vermişti ve dijitale geçmişti. Cumhur Kılıççıoğlu’nun yayın sahibi olduğu gazete, 2012’den 
beri haftalık basılı olarak yayın hayatına devam ediyordu. Alt yapısındaki sorunlar nedeniyle eski sayılara 
kısıtlı erişim olduğu belirtildi.40 

13 Nisan 2021 
● Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 9 Ekim 2018’de 

“gizli tanık ifadeleri” doğrultusunda başlattığı soruşturmada 151 kişi ile gözaltına alınmış41 olan eski Mezo-
potamya Ajansı (MA) muhabiri Cihan Ölmez hakkında “terör örgütü propagandası” suçlamalı iddianamesini 
kabul etti.42 Ölmez’in 2012 yılına ait sosyal medya paylaşımları ve 2015-2016 yıllında yaptığı haberlerin 

                                                
29 https://twitter.com/engelliweb/status/1380545121117147142 
30 https://twitter.com/engelliweb/status/1380575864077844487 
31 https://ifade.org.tr/engelliweb/serhat-albayrak-ile-ilgili-haberlerin-erisime-engellenmesi-haberlerinin-erisime-engellenmesi/ 
32 https://twitter.com/cyberrights/status/1371935361404915714 
33 https://twitter.com/SedefKabas/status/1372212526721683456 
34 https://www.medyakoridoru.com/gundem/haber-takibine-19-yil-hapis-istemi-gazeteci-rusen-takvaya-bir-dava-daha-23509/ 
35 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-rusen-takva-haber-takip-etti-savci-19-yil-hapis-istedi/ 
36 https://twitter.com/engelliweb/status/1381128942363500546 
37 https://ifade.org.tr/engelliweb/ifade-ozgurlugu-dernegi-web-sitesindeki-icerik-engellendi-5/ 
38 https://tele1.com.tr/teskilat-dizisinde-ifj-basin-karti-gondermesi-mi-yapildi-367596/ 
39 http://gazetecilerplatformu.com/2021/04/12/pandemi-yerel-basini-da-vurdu-siirtin-60-yillik-gazetesi-yayina-ara-verdi/ 
40 http://www.mucadelegazetesi.com/ 
41 https://ozgurmanset.net/gazeteci-cihan-olmez-de-cizrede-gozaltina-alindi/ 
42 https://www.gazeteduvar.com.tr/gazeteciye-dava-acan-savci-evrensel-ve-bianete-sozde-yayin-dedi-haber-1519113 
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suç sayıldığı iddianamede, Bianet, İnadına Haber ve Evrensel için “Sözde yayın organı” ifadesi kullanıldı. 
Ölmez, 2018’de Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı kararınca, “terör örgütü üyeliği” iddiasıyla gözaltına 
alınmış, hakkında yeterli delil olmadığı için kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiş, bu dönemde Öl-
mez’in sosyal medya hesapları incelemeye alınmıştı. Ölmez’in 25 Şubat 2016’da Evrensel’deki, “DİHA 
Muhabiri Cihan Ölmez: Cizre’de gazeteciler şans eseri yaşıyor” ve aynı gün Bianet’teki, “Haber Nöbeti 
Omuzlardaki Yükü Hafifletti, Devam Etmeli” haberleri gerekçesiyle “terör örgütü propagandası yaptığı” 
iddia edilmişti.43 Dava, 13 Temmuz’da görülmeye başlanacak.44 

● AKP Mersin Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, gazeteci Muharrem Çağatay hakkında 
“hakaret” iddiasıyla 5.000 liralık manevi tazminat davası açtı. Gültak, Mersin Büyükşehir Belediye Mec-
lisi’nde “Ben metroya karşıyım” demiş, birkaç gün sonraki açıklamasında “Ben metroya karşı değilim” 
ifadelerini kullanmıştı. Gültak’ın bir hafta içinde iki farklı açıklama yapması üzerine sosyal medya kullanı-
cıları, çelişkili iki açıklamayı içeren video ile tepki göstermişti. Kısa sürede binlerce kişi tarafından payla-
şılan videoyu Çağatay’ın paylaşması üzerine Gültak kendisine hakaret edildiği gerekçesiyle manevi tazmi-
nat davası açtı. Dava 15 Nisan’da görülecek.45 

● İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi46, Zaman yazarlarından Ali Bulaç, Şahin Alpay ve Mümtazer 
Türköne’nin “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla yargılanmasında, Yargıtay 16. Ceza Dai-
resi’nin 24 Eylül 2020 tarihli bozma ilamına uyulmasına oybirliğiyle karar verdi. Mahkeme, İstanbul Orga-
nize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nden FETÖ operasyonlarında alınan savunmalarda Alpay’ın adı 
geçiyorsa buna ilişkin belge örneklerini talep etti. Mahkeme, gazeteci Hüseyin Gülerce’nin yanı sıra Al-
pay’ın dinlenilmesini istediği akademisyenler Binnaz Toprak, Ümit Erol ve Zekeriya Tüzen’in tanık olarak 
çağrılmasına karar verdi. Mahkeme, Türköne hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına yönelik ta-
lebin reddine ve beraat hükmü hukuki durumu araştırılmadığı gerekçesiyle bozulmuş olan Mehmet Özde-
mir’in yakalanmasına karar verdi. Dava, 9 Eylül’e ertelendi. Daha önce “anayasal düzen, TBMM ve hükü-
meti ortadan kaldırmaya teşebbüs”, “silahlı terör örgütü üyeliği” suçlamalarından İhsan Duran Dağı, Lalezar 
Sarıibrahimoğlu, Nuriye Ural ve Orhan Kemal Cengiz’in de beraatlarına hükmedilmişti.47 

14 Nisan 2021 
● Diyarbakır 4.Sulh Ceza Hakimliği, mezopotamyaajansi29.com haber sitesine erişimi engelledi.48 
● Bursa 4. Sulh Ceza Hakimliği,49 Bursa Atatürk Anadolu Lisesi’nde çalıştığı dönemde öğrencilerini 

yıllarca cinsiyetçi ve ayrımcı ifadelerle baskıya maruz bırakan rehberlik öğretmeni Yasin Kuruçay ile ilgili 
haberleri “kişilik hakları” gerekçesiyle engelledi.50 

● Yargıtay 16. Ceza Dairesi, gazeteci Ahmet Altan’ın “silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek 
yardım” suçlamasıyla verilmiş 10 yıl altı ay hapis cezasını bozarak tahliyesine karar verdi. Nazlı Ilıcak 
hakkındaki sekiz yıl dokuz ay hapis cezası hükmü ise bozuldu.51 İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 16 
Şubat 2018’de Altan ve Ilıcak’a, “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan, ayrı ayrı ağır-
laştırılmış müebbet hapis cezası vermişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, kararı ona-
mıştı. Yargıtay 16. Ceza Dairesi ise, 5 Temmuz 2019’da yerel mahkeme kararı bozarak, 4 Kasım 2019’da 
Altan’a 10 yıl altı ay ve Ilıcak’a sekiz yıl dokuz ay hapis cezası vermişti. Daire’nin cezaevinde kaldığı 
süreler nedeniyle Ilıcak ve Altan o gün akşam tahliye edilmişti.52 

● İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, “terörle mücadelede görev almış kişiyi hedef göstermek” suç-
lamasıyla yargıladığı Gazete Yolculuk muhabiri Buse Söğütlü’den iddianamede olmayan “kamu görevlisine 
hakaret” suçlaması için ek savunma istedi. Dava 14 Eylül’e ertelendi. Söğütlü, Twitter paylaşımlarından 
dolayı yargılanıyor.53 

                                                
43 https://www.evrensel.net/haber/430511/gazeteci-davasinda-savci-bianet-ve-evrensel-icin-sozde-yayin-organi-dedi?a=2c8 
44 https://expressioninterrupted.com/tr/turkiye-de-basin-ve-ifade-ozgurlugu-307/ 
45 http://www.habernews24.com/?p=1397 
46 https://www.mlsaturkey.com/tr/zaman-gazetesi-yazarlarinin-yeniden-yargilamasina-baslandi/ 
47 https://www.aa.com.tr/tr/15-temmuz-darbe-girisimi/kapatilan-zaman-gazetesinin-bazi-eski-yazarlari-yeniden-hakim-karsisinda/2207439 
48 http://mezopotamyaajansi29.com/GUNCEL/content/view/130846 
49 https://ifade.org.tr/engelliweb/istanbul-sozlesmesinin-feshedilmesini-kutlayan-ogretmen-ile-ilgili-haberler/ 
50 https://www.birgun.net/haber/gerici-ogretmene-iliskin-haberlere-erisim-engeli-341229 
51 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/yargitay-fetoye-yardimdan-ceza-alan-ahmet-altan-ve-nazli-ilicak-hakkindaki-karari-bozdu/2209030 
52 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-56753591 
53 https://www.mlsaturkey.com/tr/mahkeme-buse-sogutluden-iddianamede-olmayan-suclama-icin-ek-savunma-istedi/ 
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● Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi yönetimi, tutuklu gazeteci Nedim Türfent’e gönderilen bir mek-
tubu Boğaziçi protestolarında “Aşağı bak” ifadesi tartışması anlatıldığı için “sakıncalı” buldu. Türfent, ka-
rara itiraz etti.54 

15 Nisan 2021 
● İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Cengiz Çandar hakkında sosyal medya paylaşım-

larıyla “suçu ve suçluyu övmek” iddiasıyla yargılanmasında yakalama kararını kaldırdı. Aynı davada yar-
gılanan Kemal Işıktaş, “Kırmızı fularlı kız” olarak anılan Ayşe Deniz Karacagil’in ölümü üzerine üzüntü-
sünü dile getirmek için paylaşım yaptığını belirterek beraatını istedi. Işıktaş, hükmün açıklanmasının geriye 
bırakılması talebine dair kararını ileride dile getireceğini söyledi. Dava 23 Eylül’e ertelendi.55 

● İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, 8 Ocak 2021’den beri Antalya L Tipi Kapalı Cezaevi’nde 
tutuklu Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri Mehmet Aslan hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti.56 
Dava 26 Mayıs’ta görülecek. Aslan hakkında, “örgüt üyeliği” ve “kitleleri galeyana getirici/kışkırtıcı haber 
yapma” suçlamaları yapıldı.57 

17 Nisan 2021 

● İskilip Web TV kurucusu Ferdi Karabıyık, Çorum İskilip Emniyet Müdür Vekili baş komiser Erol 
Karasu’nun boğazını sıkarak kendisini darp ettiği iddiasıyla İskilip İlçe Jandarma Komutanlığı’na şikayette 
bulundu. Karabıyık, olayın İskilip Emniyet Müdürlüğü’nde Karasu’nun odasında gerçekleştiğini aktararak, 
“Olay sonrası alt kata indim. Oradaki polis memuruna Karasu’dan şikayetçi olduğumu söyledim. Ancak 
polis memuru şikayet dilekçesini alamayacağını söyledi. Ben de İskilip İlçe Jandarma Komutanlığı’na gi-
derek şikayette bulunmak zorunda kaldım” dedi.58 

19 Nisan 2021 
● Diyarbakır 3. Sulh Ceza Hakimliği, mezopotamyaajansi31.com haber sitesini erişime engelledi.59 
20 Nisan 2021 
● İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi, 2016’da KHK ile kapatılan TV10 çalışanları Kemal Demir ve 

Kemal Karagöz’ün yargılandığı davada60 yurt dışı çıkış yasağının devamına karar vererek, davayı 9 Eylül’e 
erteledi. Karagöz ve Demir, “örgüt üyesi olmaksızın örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçlamasıyla 
yargılanıyor.61 

● İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, AKP kurucusu ve eski Diyarbakır Milletvekili İhsan Ars-
lan’ın şikayeti üzerine açılan davada ilk beraat kararını Yargıtay’ın bozması ardından yeniden yargıladığı 
gazeteci62 Mehmet Bozkurt hakkında para cezası verdi. Bozkurt, Matkap Operasyonu kapsamında çete lideri 
suçlamasıyla beş yıl hapis cezası yatan Orhan Aykut’un, AKP’li Arslan hakkında Ergenekon ve Balyoz 
operasyonlarındaki rolünü anlattığına dair iddiaları haberleştirmişti. Bozkurt, savunmasında, “Ben bugün 
gazetecilik yapmıyorum. Aydınlık’ta bugün görev yapıyor olsam ve yine sokaktan biri gelse, Orhan Ay-
kut’un dile getirdiği gibi ‘bugün Türkiye’de FETÖ tehlikesi var, Türkiye Cumhuriyeti’nin köküne dinamit 
koyuluyor, insanları kumpaslarla içeriye atmak için sahte belgeler üretilip çeşitli tertipler kurulmaktadır’ 
dese bu cezaları hiç düşünmem aynı ‘suçu’ işlerim” dedi.63 

● İstanbul Avcılar’da, Sinbo Fabrikası’ndan sendikaya üye oldukları için Kod-29 ile işten çıkarılan 
işçilerin eylemini takip ettikleri sırasında Özgür Gelecek muhabiri Taylan Öztaş, Mücadele Birliği muhabiri 
Serpil Ünal ve Kızıl Bayrak muhabiri Kardelen Yoğungan gözaltına alındı. Gözaltına alınan üç işçi ile bir-
likte gazeteciler Yoğungan ve Öztaş da serbest bırakıldı. Gazeteci Ünal’ın ise, başka bir dosya kapsamında 
arama kararı olduğu gerekçesiyle halen gözaltında tutulduğu belirtildi.64 

                                                
54 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-turfente-mektup-da-yasak-asagi-bakmamak-sakincali-sayildi/ 
55 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-cengiz-candar-hakkindaki-yakalama-karari-kaldirildi/ 
56 https://gazetekarinca.com/2021/04/tutuklu-gazeteci-aslan-hakkinda-45-ay-sonra-iddianame/ 
57 https://expressioninterrupted.com/tr/turkiye-de-basin-ve-ifade-ozgurlugu-307/ 
58 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/emniyet-muduru-gazeteciyi-darp-etti-iddiasi-1828940 
59 http://mezopotamyaajansi31.com/tum-haberler/content/view/131812 
60 https://expressioninterrupted.com/tr/turkiye-de-basin-ve-ifade-ozgurlugu-308/ 
61 https://www.pirha.net/kemal-demir-ve-kemal-karagozun-durusmasi-9-eylule-ertelendi-263619.html/20/04/2021/ 
62 https://twitter.com/bozkurtmehmet/status/1384459644299616256 
63 https://odatv4.com/akpli-isim-gazeteciyi-mahkum-ettirdi-20042136.html 
64 https://www.gercekgundem.com/ekonomi/268353/sinbo-iscilerinin-direnisinde-gozaltina-alinan-5-kisiden-4u-serbest-birakildi 
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● Diyarbakır 2. Sulh Ceza Hakimliği, “Milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle 
jinnews20.xyz, umutgazetesi23.org, yenidemokrasi16.net, jinnews19.xyz haber sitelerini erişime engelledi.65 

22 Nisan 2021 
● Ağrı 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin “iade edilsin” kararına rağmen gazeteci Abdullah Kaya’ya 

evine yapılan operasyonda el konulan malzemelerin teslim edilmediği açıklandı. KHK ile kapatılan DİHA 
muhabiri Kaya’nın, 2017’de Diyadin’deki evinde iki cep telefonu, fotoğraf makinesi, kamera, CD ve ka-
mera kasetlerine Ağrı Dağı’nda 2014’teki festivalde çektiği görüntüler gerekçesiyle el konulmuştu. Mah-
keme, Kaya’nın 22 ay tutukluğunun ardından tahliyesine ve el konulanların iadesine 20 Ekim 2020’de karar 
vermişti.66 

● İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi, KHK kararı ile kapatılan Özgür Gündem davasında, yargıla-
nan gazeteciler Amine Demirkan, Bayram Balcı, Ersin Çaksu ve Günay Aksoy’un dosyasının ayrılmasına 
karar vererek 1 Temmuz’a erteledi.67 

● Balıkesir Bandırma Sulh Ceza Hakimliği, AKP’nin eski Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal 
Öztaylan’ın oğluna, 2014’te gönderilen ayakkabı kutusundan 500 gram esrar çıkması ile ilgili haberlere 
erişimi, “kişilik hakları ihlali” engelledi. Sözcü’deki “Ayakkabı kutusundan bu kez bakın ne çıktı?”, 
OdaTV’deki “AKP’li vekilin oğlunun ayakkabı kutusundan esrar çıktı” ve DailyNews’teki “Weed found in 
shoebox sent to Turkish lawmaker’s son” haberlerine erişim engeli uygulandı.68 

23 Nisan 2021 
● Kanal D Ana Haber Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Aşçıoğlu’nun “CHP ve İyi Parti grup top-

lantılarına ve basın açıklamalarına bültende yer verdiği” gerekçesiyle görevden alındığı belirtildi. Kanal D 
Ana Haber Ankara Temsilcisi’nin Zafer Şahin olmasının ardından muhalefet hakkında yapılan haberlere 
müdahale edildiği belirtildi. Şahin’in AKP’nin bu haberlerden rahatsız olduğunu söyleyerek, CHP ve İyi 
Parti grup konuşmalarına bültende yer verilmesine karşı çıktığı iddia edildi.69 CNN Türk Haber Müdürü 
Onur Tan’ın yeni genel yayın yönetmeni olacağı bildirildi.70 

24 Nisan 2021 
● İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteci Erk Acarer’in Twitter paylaşımlarını hedef aldı. Acarer, 

Soylu’nun iki milyar dolarlık kripto para ile yurt dışına çıkan Thodex’in sahibi Fatih Faruk Özer’le fotoğ-
rafına ilişkin “Abi kardeş İngiltere’de dil eğitimi aldılar. Her gece kulüplerde, alkollü partilerde takılırlardı. 
Burada dinci orada cluber... Dayılarına çekmişler, o da DP yıllarında don alır, otel barından Miller içer 
partiye ödetirdi. Yalan, riya, sahtekarlık. Ne güzel şeysin Siyasal İslam” dedi.71 Buna karşılık Soylu ise, 
“Parası nerden ödendiği bilinen ve onlara oynayan soytarısın. İki kardeşten biri, hiç İngiltere’ye gitmedi. 
Diğerini lösemi tedavisinden sonra altı aylığına ben gönderdim. İki genç de ağızlarına alkol sürmemiştir. 
Senin gibi soytarılar için bunların hiçbir önemi yok” demişti.72 Sonrasında AKP Siyasi Erdem ve Etik Ku-
rulu Başkanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın ise, Acarer için köpek zehriyle (Striknin) öldürülmesini önerdi. 
Soylu’nun paylaşımı altına görüşlerini yazan Aydın, “Soyun ve sülalen ile gurur duyuyoruz sayın Soylu 
bakanım, paçana dalanların ödülü onlara cevap değil striknin (C²0 H²² N² O²) olmalı” ifadesini kullandı.73 

26 Nisan 2021 
● Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Durket Süren’in “örgüte yardım” ve “propaganda” 

suçlamalarıyla yargılanmasında el konulan bilgisayarına ilişkin raporun beklenmesine karar vererek,74 da-
vayı 20 Eylül’e erteledi.75 

● DİSK Basın-İş Sendikası, HDP İstanbul İl Örgütü’nün Kobani Davası’na ilişkin basın açıklama-
sını takip ettikleri için Artı TV kameramanı Bilal Meyveci ve MA muhabiri Enes Sezgin’in gözaltına 
                                                
65 https://ifade.org.tr/engelliweb/jinnews-umut-gazetesi-ve-yeni-demokrasi-erisime-engellendi/ 
66 https://ozgurmanset.net/karara-ragmen-gazeteciye-ekipmanlari-teslim-edilmiyor/ 
67 https://www.mlsaturkey.com/tr/ozgur-gundem-baskininda-gozaltina-alinan-gazetecilerin-davasi-yine-ertelendi/ 
68 https://ifade.org.tr/engelliweb/akp-milletvekilinin-ogluna-gonderilen-ayakkabi-kutusundan-esrar-cikmasi-haberleri/ 
69 https://t24.com.tr/haber/kanal-d-ana-haber-genel-yayin-yonetmeni-gorevden-alindi-gerekce-chp-ve-iyi-parti-grup-toplantilarina-yer-vermek,947840 
70 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/kanal-d-ana-haberde-ust-duzey-degisiklik-1830292 
71 https://twitter.com/eacarer/status/1385947646498586624 
72 https://twitter.com/suleymansoylu/status/1385997753331994625 
73 https://halktv.com.tr/turkiye/akpli-doktordan-soyluya-gazeteci-zehirleme-onerisi-455621h 
74 https://dokuz8haber.net/medya/basinozgurlugu/gazeteci-durket-surenin-durusmasi-goruldu/ 
75 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-durket-surenin-davasinda-dijital-inceleme-sonucu-beklenecek/ 
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alındığını duyurdu. Açıklamada, “HDP İstanbul İl Örgütü’nün Kobani Davası’na ilişkin basın açıklamasını 
takip eden üyemiz, Artı TV kameramanı Bilal Meyveci ve MA muhabiri Enes Sezgin gözaltına alındı. Mey-
veci’nin kamerası kırıldı. Gözaltılar derhal serbest bırakılsın” denildi.76 Sonrasında “Haber takibi esnasında 
gözaltına alınıp saatler sonra serbest bırakılan üyemiz Meyveci ve Sezgin’in durumları iyi ancak ekipman-
ları zarar görmüş durumda” paylaşımıyla Meyveci ve Sezgin’in serbest bırakıldığını bildirdi.77 

28 Nisan 2021 
● İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, BirGün editörü Eren Tutel’e, Türkiye Wushu Federasyonu 

(TWF) Başkanvekili Abdurrahman Akyüz ve kızı Elif Akyüz’ün şikayeti üzerine “kamu görevlisine haka-
ret” suçlamalı iddianameyi kabul etti. Dava 30 Eylül’de görülmeye başlanacak. Tutel’in üç aydan iki yıla 
kadar hapsi talep ediliyor.78 

İfade ve Basın Özgürlüğünü Kullanmak İsteyenlere Müdahale 
1 Nisan 2021 
● Boğaziçi Üniversitesi protestolarına katıldıkları için tutuklu yargılanan arkadaşlarına destek için 

“1 Nisan’da boykottayız” çağrısıyla Kadıköy’de buluştukları sırada 35 öğrenci gözaltına alındı. “Kayyum 
rektör istemiyoruz” sloganları atan öğrencilerin yürüyüşüne biber gazı ve plastik mermi ile müdahale edil-
diği, ayrıca Halk TV muhabiri Erdinç Yılmaz ve kameraman Umur Çilingir’e de müdahalede bulunduğu 
belirtildi. Kadıköy Kaymakamlığı ise, İstanbul’un “Çok yüksek risk grubunda yer alan iller” arasında yer 
aldığını hatırlatarak, “Kaymakamlığımızca idaremizde bulunan tüm açık alanlarda toplantı ve gösteri yürü-
yüşü yasaklanmıştır” açıklaması yaptı.79 Ayrıca Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Hasan Doğan, ters kelep-
çeyle gözaltına alındığını ve Boğaziçi Dayanışma Doğan’ın işkenceden dolayı kulağından kan geldiği ve 
midesinin bulandığını paylaştı.80 

4 Nisan 2021 
● Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı81, bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında paylaşılan 

“104 amiralden Montrö bildirisi” başlıklı açıklamayı hazırlayanlarla ilgili “Devletin güvenliğine ve anayasal 
düzene karşı suç işlemek için anlaşma” iddiasıyla re’sen soruşturma başlattı. Soruşturmada 10 amiral gö-
zaltına alınırken, dört amiral, üç gün içinde ifade vermek için emniyete çağrıldı. Ergun Mengi, Atilla Kezek, 
Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, 
Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alındı.82 Bildiride, son zamanlarda gerek Kanal İstanbul gerekse 
Uluslararası Antlaşmaların iptali yetkisi kapsamında Montrö Sözleşmesi’nin tartışmaya açılmasının endişe 
ile karşılandığı ve kamuoyuna yansıyan sarıklı amiral görüntülerinin kabul edilemez olduğu belirtilmişti. 
Bildiride, “TSK ve Deniz Kuvvetlerimizi Atatürk’ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabalarını 
kınıyor ve tüm varlığımızla karşı çıkıyoruz” denilmişti.83 

5 Nisan 2021 
● ATV, 2018 yapımı “Ölümlü Dünya” filmindeki “Dolar olmuş 4 lira” repliğine sansür uyguladı. 

ATV, 2018’de de aynı filmi televizyonda yayınlamış ve aynı repliği sansürlemişti.84 
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında, 104 emekli amiral bildirisiyle ilgili “Her 

şeyden önce bir gece yarısı gerçekleştirilen bu eylem üslubu, yöntemi hem de yol açacağı açıkça belli olan 
tartışmaları itibariyle kesinlikle art niyetli girişimdir. Bu 104 kişinin içinde bizzat CHP üyesi olan kendisi, 
karısı, yeğeni, oğlu olanlar var. Bunları da yakın zamanda yazılı ve görsel medyada göreceksiniz. Bu işin 
merkezin aslında ana muhalefet partisinin ta kendisi var” dedi.85 Montrö Sözleşmesi'nden çıkma konusunda 
“şu an için” düşünülmediğini kaydeden Erdoğan, “Daha iyisi için imkan bulana kadar sözleşmeye 

                                                
76 https://twitter.com/Disk_Basin_is/status/1386619238186733572 
77 https://twitter.com/Disk_Basin_is/status/1386693095098667017 
78 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/wushu-federasyonundaki-skandallari-yazan-gazeteciye-hapis-talebi-1831765 
79 http://www.kadikoy.gov.tr/basin-aciklamasi-7 
80 https://halktv.com.tr/gundem/kadikoyde-bogazici-eylemine-polis-mudahalesi-35-gozalti-452689h 
81 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/ankara-cumhuriyet-bassavciligi-103-emekli-amiralin-aciklamasina-iliskin-sorusturma-baslatti/2197561 
82 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-56628996 
83 https://www.ntv.com.tr/turkiye/104-emekli-amiralin-bildirisine-sorusturma,1w26tgONfEyUYYca7GVd4Q 
84 https://www.birgun.net/haber/atv-olumlu-dunya-ya-yine-sansur-uyguladi-dolar-olmus-4-lira-repligi-kesildi-340127 
85 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202104051044198873-cumhurbaskani-erdogan-aciklamalarda-bulunuyor/ 
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bağlılığımızı sürdürüyoruz” ifadesini kullandı.86 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Twitter’dan 
“Bu sahte gündemler tutmaz. Halkımızın tek gerçek gündemi sofrasıdır. Büyük ve ünlü Ekonomist Recep 
Tayyip Erdoğan yarattığın ekonomik yıkım ile seni yüzleştireceğim. Geleceğini kararttığın gençlerimizin 
hikayelerini buradan paylaşacağım” mesajını paylaştı.87 

● Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bu işin merkezinde CHP var, medyada göreceksiniz” açıklaması he-
men sonrasında Hürriyet bildiriye imza atan amirallerin yakınlarıyla ilgili siyasi parti üyeliği bilgilerini 
yayınlamaya88 başladı.89 CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, “Hürriyet markasına yazık. Si-
zin gibi çapaçulun eline kalmış. Darbeci ne demek? Polis, savcı, yargıç ve muhbir de sizsiniz! Operasyon 
aparatlığı yakışır size. Ama 98 yıllık CHP’ye ve milletimize karşı bu ayıbınızın altında kalacaksınız” tepki-
sini gösterdi. Hürriyet söz konusu haberi ve Twitter paylaşımlarını daha sonra sildi.90 Sabah, da amirallerin 
ailelerinin isim listesini açıkladı.91 “Darbe imalı bildiri imzalayan emekli amirallerden 4’ü CHP üyesi çıktı” 
başlıklı haberde92 bildiride imzası bulunan emekli amirallerin CHP üyesi yakınları olduğu iddia edilen kişi-
lerin eşleri, çocukları, kardeşleri isim isim yazılarak hedef gösterildi.93  

6 Nisan 2021 
● Fikir Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Şevket Çavuşoğlu’na “Cumhurbaşkanı’na94 hakaret” 

ettiği gerekçesiyle 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. Federasyondan yapılan açıklamada, “iktidarın karşı-
sında haklıyı, doğruyu söylemekten bir an bile geri durmadık, durmayacağız” denildi.95  

● Mardin Valiliği, 6 Nisan Salı gününden 6 Mayıs Perşembe gününe kadar 30 gün süre ile her türlü 
toplantı ve etkinliğin yasaklandığını duyurdu.96 

7 Nisan 2021 
● Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, emekli amirallerce Montrö Bildirisi açıklanmasına yönelik 

“Bunlar okumuş, yazmış insanlar. Yaptıkları işin nereye varacağını bilmek zorundalar. Dolayısıyla bunun 
bedeli neyse ödeyecekler” dedi.97 

8 Nisan 2021 
● Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla İstanbul Sözleşmesi’nden Türkiye’nin çekilmesi kararına 

karşı Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun çağrısıyla Tokat’ta yapılan eylemde yedi kişi gözal-
tına alındı. Platform açıklamasında, gözaltına alınanların darp edildikleri belirtilerek, “Eylem için toplanan 
arkadaşlarımız daha eylem başlamadan ‘izinsiz gösteri ve yürüyüş yapma’ bahanesiyle polis ablukasına 
alındı. Yedi arkadaşımız darp edilerek gözaltına alındı. Arkadaşlarımızı derhal serbest bırakın. Kadınları 
değil katilleri durdurun, mücadelemizi asla engelleyemezsiniz” denildi.98 

● Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebiyle Türkiye’nin Montrö Sözleşmesi’nden vazgeçme-
mesi yönünde 104 emekli amiral imzasıyla bildiri yayımlayan ilgili 4 Nisan’da gözaltına alınan 10 emekli 
subayın gözaltı süreleri99 dört gün daha uzatıldı.100 Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan 
Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi 
Ünsal gözaltında. Yaşı 70’i aşkın dört emekli amirale ise pazartesi günü emniyete müracaat etmeleri için 
tebligat yapıldığı öğrenildi.101  

● İstanbul Beykoz’da Tuncay Özilhan’ın villasının önünde işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına ay-
kırı davranışı nedeniyle (Kod 29) işten çıkarılan Migros işçilerinin eyleminde 36 kişi gözaltına alındı. Mü-
dahalede “Nefes alamıyorum” diyen kadın işçiler olduğu görüntülere yansıdı. Depo, Liman, Tersane ve 

                                                
86 https://www.birgun.net/haber/erdogan-dan-emekli-amiraller-bildirisi-aciklamasi-art-niyetli-bir-girisim-340173 
87 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/son-dakika-kilicdaroglundan-emekli-amirallerin-bildirisine-ilk-yorum-1825621 
88 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/hurriyetten-skandal-haber-emekli-amirallerin-yakinlarini-isim-isim-teshir-ettiler-1825874 
89 https://www.birgun.net/haber/erdogan-medyada-goreceksiniz-dedi-hurriyet-hedef-gosterdi-bildiriyi-imzalayanlarin-chp-li-yakinlari-340204 
90 https://twitter.com/ATuncayOzkan/status/1379137866979282953 
91 https://www.sabah.com.tr/gundem/2021/04/05/son-dakika-104-amiral-kim-15-temmuz-saibeli-olan-da-var-pyd-sevicisi-de 
92 https://www.sabah.com.tr/gundem/2021/04/05/darbe-imali-bildiri-imzalayan-emekli-amirallerden-4u-chp-uyesi-cikti 
93 https://www.aykiri.com.tr/iktidar-medyasinda-sok-haberler-sabah-gazetesi-amirallerin-ailelerini-isim-isim-hedef-gosterdi/10643/ 
94 https://tele1.com.tr/fkf-genel-baskani-sevket-cavusogluna-cumhurbaskanina-hakaretten-11-ay-hapis-363744/ 
95 https://abcgazetesi.com/fkf-genel-baskani-sevket-cavusogluna-cumhurbaskanina-hakaretten-11-ay-hapis-385407 
96 http://www.mardin.gov.tr/06042021-yasaklama-karari 
97 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-56657915 
98 https://halktv.com.tr/gundem/tokatta-istanbul-sozlesmesi-eylemine-polis-mudahalesi-453604h 
99 https://www.birgun.net/haber/avukat-ulgen-emekli-amirallerin-gozalti-suresi-uzatildi-340515 
100 https://www.trthaber.com/haber/gundem/10-emekli-amiralin-gozalti-suresi-uzatildi-571361.html 
101 https://www.dw.com/tr/emekli-amirallerin-gözaltı-süresi-uzatıldı/a-57139030 
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Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN), Migros işçileriyle dayanışmaya gelen İnşaat-İş, TOMİS, 4. Vardiya, 
Limter İş, Dev Turizm İş Marmara Şubesi, Kaldıraç, Tur Assist işçisi Mesut Toprak, Dev Tekstil İş, PTT-
Sen üye ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 36 kişinin gözaltına alındığı duyurdu. DGD-SEN Ör-
gütlenme Uzmanı Kemal Yılmaz’ın kolunun kırıldığı açıklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifade 
işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne sevk edilen işçiler, serbest bırakıldı.102 

● Gazeteci Nevşin Mengü Twitter’dan, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin sergiledikleri sanat 
eserlerine güvenlik güçleri tarafından müdahale edildiğini paylaştı.103 Mengü, “Sağdaki eseri asmışlar, an-
laşılan meme var diye güvenlik eseri tahrip etmiş, kendince sansürlemiş, soldaki hale getirmiş. Öğrencilerin 
boyadıkları merdivenlere de müdahale etmişler”104 paylaşımı yaptı.105 

9 Nisan 2021 
● Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya platformu Pinterest’in 

de Türkiye’ye temsilci atadığını bildirdi. Sayan, “Böylelikle ülkemizde günlük erişimi bir milyondan fazla 
olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılardan temsilci atayacağını bildirmeyen kalmadı” dedi.106 

● Bursa Mudanya Cumhuriyet Başsavcılığı, “Mudanya Belediyesi’ne ait reklam panolarındaki ‘128 
Milyar Dolar Nerede’ yazılı CHP ilanları hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla resen soruş-
turma başlattı.107 Bursa Valiliği’nce yapılan açıklamada,108 “Mudanya Belediyesi’ne ait altı reklam pano-
suna asılan ‘128 milyar dolar nerede’ ve ‘CHP’ yazısı ile ‘Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ silueti bulunan 
afişlere Mudanya Cumhuriyet Başsavcılığın el koyulması talimatı üzerine, söz konusu afişler güvenlik güç-
leri marifetiyle kaldırılmıştır” denildi.109 

10 Nisan 2021 
● Gençlik ve Spor Bakanlığı, öğrencilerin yurtlarda kalabilmesi için “Cumhurbaşkanı’na hakaret 

etme” suçunu işlememiş olmasına ilişkin şartın da aranacağını duyurdu. 110 Eğer öğrenci, bu suçlamaya 
yurtta kaldığı sırada maruz kalırsa ise, “Öğrencinin, öğrenimi süresince bakanlık yurtlarından herhangi bi-
rine alınmamak üzere yurtla ilişiği kesilecek” denildi.111 

● Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından Covid-19 virüs salgını ile mücadele sırasında hayatını kay-
beden sağlık çalışanları için bir dakikalık saygı duruşu düzenleyen hemşireler Günseli Uğur ve Arzu Sert 
hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma, “devletin birliğini ve bütünlüğünü bozdukları, devletin sağlık 
politikalarına ve sağlık hizmetlerine karşı gelmek suretiyle kalkışmaya teşebbüs ettikleri” gerekçesiyle 
açıldı. Hemşireler, Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) etkinlikleri kapsamında, 5 Mart’ta hastane yemekha-
nesinde sağlık çalışanları için bir dakikalık saygı duruşuna katılmıştı.112 

● Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, “Kırşehir il merkezinde CHP logosu ile “128 Milyar Dolar Ne-
rede?” afişlerinin içeriği itibariyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca “Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan” 
soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında gerekli tespitler yapılarak afişlere CMK hükümleri gere-
ğince suç delili olmaları sebebi ile el konulmuştur. El koyma işlemi afişleri asan firma yetkililerinin afişleri 
bulundukları yerden çıkararak kolluk kuvvetlerine teslim etmeleri suretiyle icra edilmiştir” açıklaması 
yaptı.113 

11 Nisan 2021 
● İstanbul Bakırköy 46. Asliye Ceza Mahkemesi, HDP’li Selahattin Demirtaş hakkında 2015 yılın-

daki bir konuşması nedeniyle “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla üç yıl altı ay hapis cezası hükmüne 
ilişkin gerekçeli kararını açıkladı. Kararda, Demirtaş’ın eleştirilerinin Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın şah-
sına değil hükümete yönelik olduğu savunması aktarılmasına rağmen AİHM’e göre ifade özgürlüğünün 

                                                
102 https://artigercek.com/haberler/patronunun-villasi-onunde-hakkini-isteyen-migros-iscilerine-polis-saldirisi 
103 https://abcgazetesi.com/bogazicinde-sanat-eserlerine-saldiri-385751 
104 https://twitter.com/nevsinmengu/status/1380134992026685443 
105 https://twitter.com/nevsinmengu/status/1380136506174664710 
106 https://t24.com.tr/haber/pinterest-de-turkiye-ye-temsilci-atayacagini-duyurdu,944721 
107 https://www.birgun.net/haber/128-milyar-dolar-nerede-afisleri-hakkinda-cumhurbaskanina-hakaret-sorusturmasi-baslatildi-340712 
108 http://www.bursa.gov.tr/basin-duyurusu-2021-54 
109 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/kaldirilan-128-milyar-dolar-afisi-tum-turkiyede-asilacak-6365000/ 
110 https://t24.com.tr/haber/resmi-gazete-de-yayimlandi-bir-ogrencinin-yurtta-barinmasi-icin-cumhurbaskanina-hakaret-sucundan-mahkum-olmamak-sarti-arana-
cak,944891 
111 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/yurtlara-yeni-duzenleme-41784567 
112 https://ankahaber.net/haber/detay/bir_dakikalik_saygi_durusuna_devletin_butunlugunu_bozmak_ve_kalkisma_sorusturmasi_35178 
113 https://www.milliyet.com.tr/gundem/bassavciliktan-bir-partinin-afislerine-cumhurbaskanina-hakaret-sorusturmasi-6478205 
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yokluğu halinde demokratik bir toplumdan söz edilemeyeceği ancak ifade özgürlüğünün de mutlak ve sı-
nırsız olmadığı görüşü öne sürüldü.114 

12 Nisan 2021 
● Ankara Nöbetçi 8’nci Sulh Ceza Mahkemesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açtığı soruş-

turmada, Montrö Sözleşmesi’ne ilişkin 104 emekli amiral imzasıyla yayımlanan bildiri gerekçesiyle gözal-
tındaki 14 emekli amiral hakkında yurt dışına ve bulundukları il dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılmala-
rına karar verdi.115 Savcılık ise Atilla Kıyat, Cemil Şükrü Bozoğlu, Engin Baykal, Mustafa Özbey, Alaettin 
Sevim, Atilla Kezek, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Ramazan Cem Gürdeniz, Turgay Erdağ, Türker Ertürk, 
Ali Sadi Ünsal ve Nadir Hakan Eraydın için aynı zamanda adli kontrol şartı talep etmişti. Savcılık, yaşı 70’i 
aşkın olan emekli amiraller Kıyat, Bozoğlu, Baykal ve Özbey’in ifadelerini bugün almıştı116, diğer 10 emekli 
subay 4 Nisan’dan beri gözaltındaydı.117 Savcılık, Emekli Tuğamiral Ergun Mengi’nin ise “devletin güven-
liğine veya Anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma” gerekçesiyle tutuklanmasını istemişti.118 

● Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi Eğitim Kurulu, gazeteci Oktay Candemir’in yazdığı kendi 
kitabı Görücü-Bölücü Hikayeler’in “kamu güvenliğini tehlikeye düşürüp, hükümlülerin iyileştirilmesi ama-
cına ulaşmayı zorlaştırdığı” gerekçeleri ile tutukluya verilmemesine karar verdi. Karar gerekçesinde, Gö-
rücü-Bölücü Hikayeler isimli kitabın 17 hikayeden oluştuğu, 14’ünün yazarın yaşadığı olaylardan oluştuğu, 
üçünün ise kurmaca olduğu, hikayelerin mizahi bir dille anlatılmaya çalışıldığı” belirtilerek, “içerisinde ise 
1990’lar ve o yıllarda Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Kürtlere yönelik artan sözde şiddet sırasında dev-
letten daha devletçi kesilen sözde devlet bürokrasisinin sebep olduğu hikayelerde mizahi bir dil kullanılarak, 
hikayenin bütününde Türkiye Cumhuriyeti Kamu görevlilerinin karalanmaya çalışıldığı ve olayların işken-
ceci, baskıcı ve faşist olduğu, Kürtlere zulüm yapmaya çalıştıkları izlenimin verilmeye çalışıldığı, netice 
itibariyle kitabın hükümlülerin iyileştirilmesi amacına ulaşmayı zorlaştıran bir kitap olduğu” görüşü ileri 
sürüldü. Eğitim Kurulu, kitabın koğuşlara verilmesi durumunda “kurumda asayişin ve genel güvenliğin za-
fiyete uğrayacağını” savundu.119 

13 Nisan 2021 
● Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel’in gazete-

cilik yaptığı dönemde “örgüt kurmak ve yönetmek” suçlamasıyla yargılandığı davada, yargılamanın durdu-
rulması ve hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına ilişkin talepleri değerlendirmedi. Dava 21 
Eylül’e ertelendi. Azadiya Welat eski Genel Yayın Yönetmeni Temel, KCK Ana Davası kapsamında 2017 
yılında “örgüt kurmak ve yönetmek” iddiasıyla 18 yıl hapis cezasına mahkum edilmesine ilişkin cezası 
Yargıtay tarafından bozulduğu gerekçesiyle yargılanıyor. Temel 8 Ekim 2011’de tutuklanmış, 1 Temmuz 
2014’te tahliye edilmişti.120 

● Muğla Fethiye 1. Asliye Ceza Mahkemesi, karikatürist ve çizgi romancı Nuri Kurtcebe hakkında 
“Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla iki yıl hapis cezasına karar verdi. Kurtcebe, 2017 ve 2018 yılla-
rında Facebook’ta yaptığı paylaşımlar nedeniyle yargılanıyordu.121 

● Sol Parti Trabzon İl Örgütü, İstanbul Sözleşmesi’nden 20 Mart’ta Cumhurbaşkanlığı Kararı’yla 
Türkiye’nin imzasını çekmesine karşı kadın cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla “Ölmek istemiyoruz” 
pankartına polis müdahalesinde bulunulduğunu açıkladı. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “Cumhur-
başkanı’na hakaret” suçlamasıyla Sol Parti il yöneticileri hakkında soruşturma açıldığını duyurdu. Açıkla-
mada, “Ölmek istemiyoruz’dan Cumhurbaşkanı’na hakaret çıkaran yargı sistemi de mücadelemizi durdura-
mayacak. Cumhurbaşkanı imzasını çekmiş olabilir. Ama bu İstanbul Sözleşmesi’nin bizim olduğu gerçeğini 
değiştirmez” denildi.122 

● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,104 emekli amiral imzasıyla yayımlanan Montrö Boğaz-
lar Sözleşmesi’nin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bu işin merkezinde CHP var, medyada 
                                                
114 https://www.ankaramasasi.com/haber/703393/selahattin-demirtasa-verilen-cezanin-gerekcesi 
115 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/montro-bildirisine-imzaci-14-amiralin-tamami-tahliye-edildi-1827634 
116 https://www.trthaber.com/haber/gundem/tebligat-yapilan-4-emekli-amiralin-ifade-islemleri-basladi-572058.html 
117 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/4-emekli-amiral-emniyete-gitti-1827480 
118 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-56716058 
119 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/242239-kitaba-yasagin-gerekcesi-kamu-guvenligi-tehlikeye-dusuyor 
120 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazetecilik-faaliyetleri-nedeniyle-yargilanan-milletvekili-tayip-temelin-davasi-ertelendi/ 
121 https://www.toplumsal.com.tr/gundem/karikarist-nuri-kurtcebe-ye-cumhurbaskanina-hakaretten-hapis-cezasi-h59403.html 
122 https://www.birgun.net/haber/sol-parti-trabzon-olmek-istemiyoruz-dan-cumhurbaskanina-hakaret-cikaran-yargiyla-mucadelemiz-surecek-341124 
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göreceksiniz” açıklamasına karşı “Saray buradan bir darbe iması, darbecilik çıkarmak istedi. Arkasından da 
dönüp ‘Bunun arkasında CHP var’ dedi. Ne oldu? Hani CHP vardı? CHP ile ilgili tek kelime bile yok” dedi. 
Kılıçdaroğlu, “Montrö Sözleşmesi’nden rahatsız olan emekli amiraller bir açıklama yaptılar. Açıklamanın 
metninde, onların iradesi dışında bazı değişiklikler yapıldı. Onların iradesi dışında birilerinin aracılığıyla 
gece yarısı bu açıklama yayımlandı. Onların iradesini suistimal edenler, iktidara yani saraya yakın olanlar-
dır. Devlet senin elinde; istihbarat, polis, jandarma senin elinde ve kalktın utanmadan, sıkılmadan beni suç-
ladın. Devlet yalan söyler mi? Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan bir zat yalan söyler mi? Onun için 
diyorum ya 'Allah insanı kuru iftiradan saklasın’ diye” dedi.123  

14 Nisan 2021 
● İstanbul Beykoz’da Tuncay Özilhan’ın villasının önünde ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı dav-

ranışı nedeniyle (Kod 29) işten çıkarılan Migros işçilerinin eylemlerinin yüzüncü gününde 14 kişi gözaltına 
alındı.124 

● CHP’nin Merkez Bankası rezervlerindeki 128 milyar dolarlık azalmayı vurgulayarak hükümete 
yönelttiği “128 milyar dolar nerede” sorusunun yer aldığı afişler, savcılık talimatıyla çeşitli yerlerden kal-
dırıldı. İstanbul Ataşehir’de polis ekipleri CHP ilçe binasının önüne getirdikleri vinçle afişi kaldırırken, CHP 
Başakşehir İlçe Başkanlığı’na da afişi kaldırmak için zırhlı araçlarla polisin geldiği belirtildi. CHP Başak-
şehir İlçe Başkanı avukat Deniz Bakır, o anları Twitter’da paylaşarak “Sizleri korkutan bir soru kadar kor-
kutmaz silahların gölgesi bizleri” dedi.125 CHP Esenler İlçe Başkanı Bülent Ütebay benzer durumu pay-
laştı.126 Kadıköy, Sultangazi ve Bağcılar’a asılan pankartların da indirildiği belirtildi. Kadıköy İlçe Başkanı 
Ali Narin yeni pankart asarak nöbet tutmaya başladı. Niğde’de CHP İl Başkanlığı’na asılan pankartın, po-
lisler tarafından kaldırıldığı kaydedildi. CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, afiş nedeniyle ifadeye çağrıl-
dığını duyurdu. Kastamonu’da da savcılık talimatıyla afişlerin kaldırıldığı belirtildi.127 

15 Nisan 2021 
● Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Konya İl Başkanı Barış Pektaş128 hakkında il binasına asılan 

“128 Milyar Dolar Nerede” pankartı gerekçesiyle “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla soruşturma 
başlattı. Pektaş, “İl binamıza astığımız pankart savcılık kararıyla bugün itibari ile polis tarafından indiril-
miştir. Suç unsuru taşımadığından indirin uyarısını dinlemedik. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı’na hakaret 
kapsamında pankartı asan il başkanı sıfatıyla şahsım hakkında soruşturma başlatıldığını öğrendim. Müca-
deleye devam edeceğimizi beyan eder, herkesi aklı selime davet ederim” dedi.129 

● Montrö Sözleşmesi ve Tuğamiral Mehmet Sarı’nın “sarık ve cübbe” giydiği fotoğraflar üzerine 
açıklama yapan 104 emekli amiral hakkındaki soruşturma gerekçesiyle 14 emekli amirale elektronik kelepçe 
takılması130 yönünde kararlar alındı.131 

● Kocaeli Valiliği, her türlü etkinliği 14 Nisan’dan 17 Mayıs’a kadar yasakladığını duyurdu.132 
● Denizli ve Karaman valilikleri, her türlü etkinliği 14 Nisan’dan 13 Mayıs’a kadar yasakladığını 

duyurdular. 133,134 
● Hakkari Valiliği, her türlü etkinliği 16 Nisan’dan 30 Nisan’a kadar yasakladığını duyurdu.135 
● Kırklareli Valiliği,136 her türlü etkinliği 15 Nisan’dan 17 Mayıs’a kadar yasakladığını duyurdu.137 

Lüleburgaz Emek ve Demokrasi Platformu, yasak kararına ilişkin, “Tam kapanma yoksa 1 Mayıs neden 
yasak?” tepkisini gösterdi. Platform açıklamasında, “İşçiler her gün servislerde, toplu taşıma araçlarında 
tıkış tıkış işe gidip gelirken, ciddi önlemler almadan dip dibe çalıştırılırken, aşı önceliği sıralamasında adları 
                                                
123 https://www.aa.com.tr/tr/politika/kilicdaroglu-emekli-amirallerin-bildirisine-iliskin-chp-ile-ilgili-tek-kelime-bile-yok/2207475 
124 https://bianet.org/bianet/insan-haklari/242431-migros-iscilerinin-100-gun-eylemine-polis-mudahalesi 
125 https://twitter.com/DenizBakirCHP/status/1382075244949684230 
126 https://twitter.com/BulentUtebay/status/1382082408028237826 
127 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/128-milyar-dolar-nerede-afislerine-polis-mudahalesi-1827975 
128 https://www.memleket.com.tr/chp-konya-il-baskanina-cumhurbaskanina-hakaret-sorusturmasi-2103686h.htm 
129 https://www.sabah.com.tr/yasam/2021/04/14/chp-konya-il-baskani-hakkinda-cumhurbaskanina-hakaretten-sorusturma-baslatildi 
130 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/il-disina-cikis-tedbiri-uygulanan-emekli-amiraller-icin-elektronik-kelepce-karari-1828502 
131 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/emekli-amirallere-kelepce-karari-1828257 
132 http://www.kocaeli.gov.tr/kocaeli-il-umumi-hifzissihha-kurul-karari-2021-21 
133 http://www.denizli.gov.tr/basn-duyurs 
134 http://www.karaman.gov.tr/il-emniyet-mudurlugu-basin-duyurusu-yasaklama-karari 
135 http://www.hakkari.gov.tr/yasaklama-karari-16042021 
136 http://www.kirklareli.gov.tr/il-umumi-hifzissihha-kurulu-karari-karar-no-202137 
137 http://www.kirklareli.gov.tr/kurumlar/kirklareli.gov.tr/duyuru-belgeler/2021/04-NISAN/20210415/37-nolu-karar.pdf 
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dahi geçmiyorken, ‘işçileri salgından korumak’ adına, açık havada yapılacak 1 Mayıs ve diğer etkinlikleri-
nin yasaklanması hiç de inandırıcı değildir” denildi.138 

● ODTÜ öğrencileri ve ODTÜ Rektörlüğü arasında, kampüs merdivenlerinin gökkuşağı renklerine 
boyanmasına ilişkin tartışma sonucu merdivenler son iki ayda dördüncü kez okul yönetimi tarafından bo-
yandı. ODTÜ’lü öğrenciler, renklendirdikleri merdivenlerin yönetim tarafından dördüncü kez yeniden bo-
yanmasına sosyal medya üzerinden “Gökkuşağıma Dokunma” gündem başlığıyla tepki gösterdi. İlk kez 
Gezi Parkı olayları sırasında ortaya çıkan tartışmada son olarak, okul yönetimi tarafından beyaza boyanan 
merdivenler öğrenciler tarafından yeniden renklendirilmiş, renklendirilen merdivenler yönetim tarafından 
tekrardan beyaza boyanmıştı. Beyaza boyanan basamaklar üzerine kırmızı boyalarla “ODTÜ” yazılmıştı. 
Bunun üzerinde ODTÜ öğrencileri, kampüs merdivenlerini üçüncü kez gökkuşağı renklerine boyamış, ba-
samaklar üzerine “Kayyumsuz ODTÜ” yazmıştı.139  

● Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık’ın Boğaziçi eylemleri 
sırasında sarf ettiği sözler nedeniyle dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırladı.140 Şık, “Kimse 
seçimle gidiyorlar sayıklamasının peşinden gitmesin artık. Mafyayla hukukla, bunların hukuku ile mücadele 
edilmez. Evrensel hukuk normlarının olduğu bir hukukla mücadele etmek için herkes yurttaşlık görevini 
yerine getirmeli, bu mücadeleye omuz verilmeli” demişti. Şık’ın hakkında “suç işlemek için alenen tahrik” 
iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.141 

● “Şimdiki Aklım Olsaydı” adlı dizi, hikayesinde eşcinsel karaktere yer verildiği gerekçesiyle Kül-
tür ve Turizm Bakanlığı müdahalesiyle iptal edildi.142 Bunun üzerine Ece Yörenç’in hikayesini yazdığı di-
ziyi Netflix’in “If Only”143 ismiyle İspanya’da çekileceği belirtildi.144 

• İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde “Ölümleri durdurun” sloganıyla Türk Tabipleri Bir-
liği (TTB) üyelerince yapılacak basın açıklamasına Kaymakamlık yasaklaması gerekçe-
siyle izin verilmedi.145 

16 Nisan 2021 
● İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sanatçı Genco Erkal’ın146 “2016 yılından bu yana yaptığı bazı 

Twitter paylaşımları nedeniyle “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla ifadeye çağrıldığını duyurdu.147 
● Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 104 emekli amiral imzalı Montrö Sözleşmesi bildirisiyle il-

gili soruşturmasında, emekli amiraller olan eski Sahil Güvenlik Komutanı Alper Tezeren, eski Deniz Harp 
Akademileri Komutanı Metin Açımuz, eski İstanbul Tersanesi Komutanı Nurhan Kâhyaoğlu, eski Genel-
kurmay Plan ve Prensipler Dairesi Başkanı Işık Biren, eski Ege Deniz Bölge Komutanı Ali Önel Yüksel ile 
eski İstanbul Boğaz Komutanı İlker Güven evlerine operasyon düzenlendi.148 Emekli Tuğgeneral olan Tür-
kiye Emekli Subaylar Derneği Genel Başkanı (TESUD) Namık Kemal Çalışkan’ın da evine operasyon ya-
pıldı. Evlerdeki bilgisayarlara ve telefonlara el konulurken, emekli subaylar 22 Nisan’da savcılığa ifadeye 
çağrıldı.149 

17 Nisan 2021 
● Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara’da “İşimizi geri istiyoruz” eylemine katılan ihraç edi-

len mimar Alev Şahin ve öğretmen Mehmet Dersulu’nun “haklarında daha önce verilen adli kontrol karar-
larına rağmen eylemlerine yoğun bir şekilde devam etmeleri” gerekçesiyle tutukluluk hallerinin devam ka-
rarı verdi. Avukat Refik Atalay, “Tutukluluk bir yana, AYM birkaç ay önce verdiği, Esra Özakça ve Nazan 

                                                
138 https://www.evrensel.net/haber/431092/luleburgaz-emek-ve-demokrasi-platformu-tam-kapanma-yoksa-1-mayis-neden-yasak 
139 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/odtululerin-3-kez-gokkusagina-boyadigi-merdivenler-okul-yonetimi-tarafindan-yeniden-griye-boyandi-1828393 
140 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/ahmet-sikin-icin-fezleke-hazirlandi-6374461/ 
141 https://www.sabah.com.tr/gundem/2021/04/15/son-dakika-ahmet-sikin-dokunulmazliginin-kaldirilmasi-talep-edildi 
142 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-53519158 
143 https://www.gazeteduvar.com.tr/turkiyede-escinsel-sansuru-yiyen-netflix-dizisi-ispanyada-gosterilecek-haber-1519362 
144 https://tr.sputniknews.com/kultur/202104151044282892-turkiyede-escinsel-karakter-sebebiyle-sansur-yiyen-netflix-dizisi-ispanyada-gosterilecek/ 
145 https://www.birgun.net/haber/saglik-calisanlarinin-olumleri-durdurun-cagrisina-polisten-sert-mudahale-341372 
146 https://www.dw.com/tr/genco-erkal-cumhurba%C5%9Fkan%C4%B1na-hakaret-soru%C5%9Fturmas%C4%B1nda-ifadeye-
%C3%A7a%C4%9Fr%C4%B1ld%C4%B1/a-57231513 
147 https://www.birgun.net/haber/sanatci-genco-erkal-cumhurbaskanina-hakaret-ten-ifadeye-cagrildi-341561 
148 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/7-emekli-amiralin-evinde-arama-6376676/ 
149 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/son-dakika-gelismesi-emekli-amirallere-ikinci-operasyon-1828547 
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Bozkurt kararlarında Yüksel’deki eylemlere katıldıkları gerekçesi ile başvurucuların ev hapsinde tutulma-
larını bile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlali olarak nitelendirmişti” dedi.150 

19 Nisan 2021 
● İstanbul Esenyurt’ta Sinbo Fabrikası’nın önünde İSİG Meclisi İstanbul temsilcisi Serpil Ünal’ın 

da olduğu sekiz işçi gözaltına alındı. İSİG Meclisi, gözaltılara ilişkin “Esenyurt’ta Sinbo ve SML Etiket 
direniş çadırlarına yapılan polis müdahalesi sonucu aralarında İSİG Meclisi İstanbul temsilcisi Serpil 
Ünal'ın da olduğu sekiz işçi gözaltına alındı... Salgına, işsizliğe, açlığa, güvencesiz çalıştırmaya ve sendi-
kasızlaştırmaya karşı mücadeleye”151 paylaşımında bulundu.152 

● İstanbul Valiliği,153 her türlü etkinliği 19 Nisan’dan Ramazan Bayramı sonrası, 17 Mayıs’a kadar 
yasakladığını duyurdu.154 

● Trabzon Valiliği, her türlü etkinliği 19 Nisan’dan 25 Nisan’a kadar yasakladığını duyurdu.155 
21 Nisan 2021  
● Anadolu 8. Asliye Ceza Mahkemesi156, oyuncular Metin Akpınar ve Müjdat Gezen için verilen 

beraat kararı gerekçesinde söz konusu sözlerin kimsenin onur ve saygınlığını zedeleyebilecek nitelikte ol-
madığını kaydetti.157 Kararda, Gezen’in sarf edilen sözlerin Cumhurbaşkanı’na yönelik somut bir fiil isnadı 
oluşturmadığı, “sövmek” fiilinin ise sanığın sözlerinde bulunmadığı ve suçun maddi unsurunun oluşmadığı 
belirtildi. Akpınar’ın ise sözlerinde de lider sözcüğünden Cumhurbaşkanı’nı kastettiğinin kabul edilmesi 
halinde dahi faşizm sözcüğünün ağır bir eleştiri olduğu ve hakaret suçuna sübut vermediği kaydedildi. Be-
raat kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatlarınca158, Akpınar ve Gezen’in “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 
karşı husumet beslediklerini” iddiasıyla itiraz edildi. Gezen ve Akpınar’ın avukatı Celal Ülgen ise, itiraza 
karşı yanıt dilekçesinde, ifade özgürlüğünün incitici, endişe verici fikirler için de geçerli olduğu vurgu-
landı.159 

22 Nisan 2021 
● İstanbul Kadıköy’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ne çağrı yapmak için toplanan eylemci-

lere müdahale eden polisin, yaklaşık 40 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi. Gözaltına alınanlar arasında Eğitim 
Sen İstanbul 2 Nolu Şube Başkanı ve Dönem Sözcüsü Çayan Çalık ile Eğitim Sen’in İstanbul şubelerinden 
yöneticilerin ve Emek Partisi (EMEP) İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros’un da yer aldığı bildirildi. Sendika 
açıklamasında, “1 Mayıs bu yıl emniyet koridorlarında kutlanır hale geldi. Sendikamızın önünde şu an 300 
civarında polis bekliyor. Gözaltına alınan arkadaşlarımızın durumu hakkında bilgi vermemizi engellemeye 
yönelik bir çalışma yaptıkları. Biz bu baskıyı muhakkak aşacağız” denildi.160 

● Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ifadeleri alındıktan sonra emekli amiraller Ali Yüksel Önel, 
Nurhan Kahyaoğlu, İlker Güven, Alper Çetin Tezeren, Osman Metin Açımuz ile Türkiye Emekli Subaylar 
Derneği (TUSED) Genel Başkanı Emekli Tuğgeneral Namık Kemal Çalışkan, sulh ceza hakimliğince yurt 
dışına çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.161 Sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Işık Bi-
ren’in ifadeye gelemeyeceği öğrenildi.162 

● Amasya, Tunceli ve Uşak valiliklerince 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda CHP 
il örgütlerince Mustafa Kemal Atatürk’ün anıtına çelenk sunma töreni düzenlemelerine ilişkin başvurularını 
Covid-19 salgını gerekçe gösterilerek reddedildi.163 İçişleri Bakanlığı’nın 21 Nisan 2021’deki genelgesinde, 
“Çelenk sunma törenleri fiziki mesafe koşullarına uygun şekilde asgari düzeyde katılımla gerçekleştirile-
cek” denilmişti.164 CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, “Kapalı mekanda kongre yapmaya 

                                                
150 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/alev-sahin-ve-mehmet-dersulu-hak-ihlali-kararina-karsin-tutuklu-yargilaniyor-1828784 
151 https://twitter.com/isigmeclisi/status/1384096596162351104 
152 https://www.istanbulgercegi.com/esenyurtta-direnis-cadirina-polis-mudahalesi-8-isci-gozaltinda_238721.html 
153 http://www.istanbul.gov.tr/kurumlar/istanbul.gov.tr/il_Hifzissihha_Meclis_Karari_No_32.pdf 
154 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/istanbul-valiliginden-1-mayis-karari-1829355 
155 http://www.trabzon.gov.tr/basin-duyurusu-19042021 
156 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/mujdat-gezen-ve-metin-akpinara-cumhurbaskanina-hakaret-sucundan-verilen-beraat-kararina-itiraz-edildi/2215802 
157 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/akpinar-ve-gezenin-yargilandigi-hakaret-davasinda-beraat-kararina-erdoganin-avukati-itiraz-etti-1829741 
158 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/akpinar-ve-gezenin-yargilandigi-hakaret-davasinda-beraat-kararina-erdoganin-avukati-itiraz-etti-1829741 
159 https://odatv4.com/erdogandan-gezen-ve-akpinar-itirazi-21042120.html 
160 https://www.birgun.net/haber/kadikoy-deki-1-mayis-cagrisina-polis-mudahalesi-cok-sayida-kisi-darp-edilerek-gozaltina-alindi-342239 
161 https://www.haberturk.com/son-dakika-haberi-emekli-5-amiral-ve-1-general-serbest-birakildi-3048455 
162 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/evleri-aranan-emekli-5-amiral-ile-tesud-baskani-ifade-verdi-1830309 
163 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/chpnin-23-nisan-basvurularina-valiliklerden-yasak-1830278 
164 https://www.birgun.net/haber/chp-nin-23-nisan-da-celenk-koyma-basvurularina-valiliklerden-yasaklama-342244 
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izin var. Açık alanda Atatürk anıtına çelenk koymaya izin yok. İlçe örgütlerimizin talebi, ‘lebalep kongre-
lere’ izin veren valiler tarafından reddedildi” dedi.165  

25 Nisan 2021 
● Puhu TV kullanıcıları, platforma İspanyol yapımı “[Rec]³: Diriliş” filminin şiddet içeren sahnele-

rinin kesildiğini ve süresinin orijinalinden daha kısa olduğunu bildirdi.166 Filmin süresi 81 dakikayken Puhu 
TV’de izlenen versiyonu ile 77 dakikaya indiği kaydedildi.167 

26 Nisan 2021 
● TRT 2’de yayınlanan “93. Oscar Ödül Töreni”nde Ma Rainey’s Black Bottom ile En İyi Saç ve 

Makyaj kategorisinde Oscar kazanan Mia Neal’ın teşekkür konuşmasındaki “trans kadınlar” ifadesini 
TRT’nin canlı yayın sırasında çevirmediği kaydedildi. Mia Neal’in çevrilmeyen konuşmasında, “Burada 
duran siyah trans kadınları, Asyalı kız kardeşlerimizi, Latin kız kardeşlerimizi ve yerli kadınları hayal ede-
biliyorum. Bir gün bunun alışılmadık veya çığır açıcı olmayacağını biliyorum, bu sadece normal olacak” 
demişti.168 

● Halkevi Derneği üyelerince İstanbul Şişli Etfal Hastanesi önünde taşınan “Aşıda patent öldürüyor, 
patent kaldırılsın” yazılı pankarta polis müdahale ederek169 el koydu.170 

● AYM’nin uzun tutukluluk süresiyle hak ihlaline uğramadığına karar verdiği tutuklu iş adamı Os-
man Kavala’nın başvurusunu ret gerekçesinde üç belgeselin “casusluk” suçuyla ilişkilendirildiği belirtildi. 
AYM’nin 23 Mart 2021’de yayınladığı kararda, Kavala’nın flash belleğinde bulunan Küçük Kara Balıklar: 
Güneydoğuda Çocuk Olmak, Rojava’nın Işıkları: Kadın Devrimi ve çekilmeyen 1994 isimli belgesellerin 
adı geçti.171 Kavala ise, savunmasında, “Belgesel filmlerinin benimle ve Anadolu Kültür’le hiçbir alakası 
yoktur, bunlar bana gönderilmiş, seyretmemiş olduğum için masamın üzerinde flaş bellek içinde kayıtlı 
filmlerdir” dedi.172 

● Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Montrö Sözleşmesi’yle ilgili bildiri nedeniyle yürüttüğü so-
ruşturmada seyahat yasağı uygulaması gerekçesiyle elektronik kelepçe taktırdığı Atilla Kezek, Atilla Kıyat, 
Türker Ertürk ve Ali Sadi Ünsal’ın173 kelepçe takma zorunluluğuna son verildi.174 

28 Nisan 2021 
● TikTok’ta “Türk pasaportunun kullanıldığı yerler” isimli bir video çekerek pasaportun bardak alt-

lığı, fırın eldiveni, kitap ayracı gibi kullanıldığını gösteren 23 yaşındaki K.Y.Ö ve N.Y “Türk pasaportunu 
aşağılama” suçlamasıyla gözaltına alınmalarının ardından yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile 
serbest bırakıldılar.175 

● Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi, HDP Basın Danışmanı Vedat Dağ’ın “örgüt üyeliği” ve 
“örgüt propagandası” suçlamasıyla yargılanmasında bilgi ve görgüleri olduğu belirtilen Ömer Takay ve Ta-
hir Çiftçi’nin tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Dava, 6 Ekim’e ertelendi.176 

29 Nisan 2021 
● Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Montrö Sözleşmesi’yle ilgili bildiri nedeniyle yürüttüğü so-

ruşturmada seyahat yasağı uygulaması gerekçesiyle elektronik kelepçe taktırdığı emekli amiraller Cem Gür-
deniz, Ergun Mengi, Alaettin Sevim, Kadir Sağdıç, Bülent Olcay, Hakan Eraydın, Mustafa Özbey ve Turgay 
Erdağ’ın elektronik kelepçe zorunluluğu kaldırıldı.177 

● İzmir’de aralarında Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri 
Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabip-
ler Birliği’nin (TTB) yer aldığı 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı kutlamalarında, polis beş kişiyi darp ederek 
                                                
165 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/23-nisanda-ataturk-anitina-celenk-sunma-torenleri-de-engellendi-6390562/ 
166 https://fasikul.altyazi.net/pano/tvde-sansur/ 
167 https://susma24.com/puhu-tvden-rec%C2%B3-genesis-filmine-sansur-iddiasi/ 
168 https://bianet.org/bianet/yasam/243055-siyah-trans-kadinlar-asyali-latin-kiz-kardeslerimiz-ve-yerli-kadinlar 
169 https://www.gercekgundem.com/guncel/269860/asida-patent-kaldirilsin-pankartina-polis-mudahalesi 
170 https://www.youtube.com/watch?v=CKU3hSnaEhI 
171 https://susma24.com/aymnin-kavala-hakkindaki-gerekceli-kararinda-uc-belgesel-casusluk-sucuyla-iliskilendirildi/ 
172 https://fasikul.altyazi.net/pano/anayasa-mahkemesinin-kavala-karari-ve-belgeseller/ 
173 https://odatv4.com/emekli-amiraller-hakkinda-kelepce-karari-26042128.html 
174 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/emekli-amiraller-hakkinda-kelepce-karari-1831241 
175 https://www.haberturk.com/turk-pasaportunu-asagiladigi-gerekcesiyle-gozaltina-alinan-suphelilere-adli-kontrol-3054532 
176 https://www.mlsaturkey.com/tr/hdp-basin-calisani-vedat-dagin-yargilandigi-davada-taniklar-dinlenecek/ 
177 https://odatv4.com/amiraller-hakkinda-bir-bir-kelepce-karari-29042156.html 
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gözaltına aldı. Polis ve vatandaşlar arasında yaşanan arbedede, basın mensuplarına müdahale edilip görüntü 
almalarının engellenmeye çalışıldığı kaydedildi.178 

● İstanbul Büyükçekmece 6. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancı-
oğlu’na, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçe-
siyle, 56.000 lira manevi tazminat cezası verdi. Dava dilekçesinde, Kaftancıoğlu’nun Twitter hesabında, 
Erdoğan’a yönelik küçük düşürücü, aşağılayıcı, yüz kızartıcı ifadeler kullanarak, suç isnat ederek, onur, 
şeref ve haysiyetini zedeleyerek ağır hakaretlerde bulunduğu ileri sürülmüştü. Dilekçede, Kaftancıoğlu hak-
kında her bir paylaşımı için 50.000 liradan toplam 700.000 liralık manevi tazminat talep edilmişti.179 

● Diyarbakır’da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlamak isteyen grupların çok kalabalık 
olduğu gerekçesiyle kutlama yapmasına izin verilmedi.180 

● Ankara Sakarya Caddesi’nde polisler, meslek örgütleri ve siyasi parti temsilcilerince düzenlenen 
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliğinde basın açıklamasına biber gazıyla müdahale edildi. “Umut 
Yan Yana” sloganıyla yapılmak istenen açıklamada, DİSK, KESK, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Bir-
liği (TMMOB), Ankara Tabip Odası (ATO) ve Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası 
(ASMMO) yer aldı.181 

30 Nisan 2021 
● Muğla Sulh Ceza Hakimliği, Milas’ta Ahmet C. isimli vatandaşın sosyal medya paylaşımlarıyla 

“Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği” gerekçesiyle iki kez göz altına alınmasının ardından tutuklanmasına ka-
rar verdi.182 Ahmet C. sosyal medya hesabından “hakaret içerikli paylaşımlar” ve “benzer içerikli paylaşım-
lara devam ettiği” gerekçesiyle iki kez gözaltına alınmıştı.183 

● Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş’ın 27 Nisan tarihli genelgesinde toplumsal eylemler sıra-
sında polislerle ilgili görüntüleme veya ses kaydı yapılmasının “özel hayat” ve “kişilik hakları ihlali” ge-
rekçesiyle engellenmesini istediği ortaya çıktı. Çağdaş Hukukçular Derneği’nin (ÇHD) paylaştığı genel-
gede, “İzinsiz olarak kişilerin ses ve görüntülerinin kayda alınmasının ve yayımlanmasının özel hayatın 
gizliliğinin ihlali” olduğu belirtildi. Genelgede, “Bazen görevin yapılmasını engelleyecek boyuta ulaşan bu 
ihlaller, personelimizin veya vatandaşlarımızın kişilik haklarına veya güvenliğine zarar verir şekilde çeşitli 
dijital platformlarda yayımlanmaktadır” ifadelerine yer verildi.  Yayınlanan görüntülerin olayı tüm yönle-
riyle yansıtmayabileceği ve bu durumun kamuoyunda yanlış değerlendirmelere neden olacağı kaydedildi. 
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş imzalı genelgede, “Personelimizin görevini ifa ederken bu tür ses 
ve görüntü alınmasına tevessül edecek davranışlara fırsat vermemeleri, eylemin veya durumun niteliğine 
göre kayıt yapan kişileri engellemeleri, kanuni şartları oluştuğunda adli işlem yapmaları gerektiği hususla-
rında tüm personelimizin bilgilendirilmesini önemle rica ederim” denildi.184 

RTÜK ile İlgili Gelişmeler 
1 Nisan 2021 
● RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Haber Global’de “Az Önce Konuştum” programında Candaş 

Tolga Işık’ın “Talimat geliyor mu?” sorusuna, “Bir bakan dediği için bir kuruluşa ceza vermemiz bu dedi-
ğim sistemde mümkün mü?” yanıtını verdi.  Cumhurbaşkanı’ndan kendilerine bir talimat gelmediğini söy-
leyen Şahin, “Kurulumuz benimle dokuz kişi. Üyelerimizin tamamı Meclis tarafından seçilir. AKP’den dört, 
CHP ve MHP’den iki, HDP’den de bir arkadaşımız var” diyerek talimat ile karar alınmadığını savundu. 
Şahin, “Sözcü TV’ye neden izin verilmiyor?” sorusuna, “Sözcü TV, Sivas’taki bir kanalı satın aldı ve logoyu 
yanlış kullandı. Önce biz uyardık. Yapay zeka bu logoyu algılamıyor. Tam biz kurula alacağız Türk patent 

                                                
178 https://www.egepostasi.com/izmir/1-mayisa-sert-polis-mudahalesi-yaka-paca-gozalti-h259477.html 
179 https://t24.com.tr/haber/chp-istanbul-il-baskani-kaftancioglu-cumhurbaskani-erdogan-a-56-bin-lira-tazminat-odeyecek,949212 
180 https://www.amerikaninsesi.com/a/pandemi-golgesinde-1-mayis-kutlamasi/5871384.html 
181 http://www.24saatgazetesi.com/ankarada-1-mayis-aciklamasina-polis-biber-gaziyla-mudahale-etti/ 
182 https://www.trthaber.com/haber/guncel/sosyal-medyada-cumhurbaskani-erdogana-hakaret-ettigi-gerekcesiyle-ikinci-kez-gozaltina-alinan-zanli-tutuklandi-
577157.html 
183 https://www.diken.com.tr/erdogana-hakarette-bugun-sosyal-medya-paylasimi-nedeniyle-tutuklama/ 
184 https://www.dw.com/tr/polisin-g%C3%B6r%C3%BCnt%C3%BC-ve-ses-kayd%C4%B1n%C4%B1n-al%C4%B1nmas%C4%B1n%C4%B1-yasaklayan-ge-
nelge/a-57390144 
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bu logoyu onaylamamış. Sözcü TV’nin buradaki eleştirisinden ben de memnun değilim. Sözcü TV logolarla 
ilgili yasal düzenlemeleri tekrar yaparsa kurula gelecek ve bu kurulda karar çıkacak” yanıtını verdi.185 

2 Nisan 2021 
● Türkiye’de 61 baro başkanı, Kanal D’de yayımlanan “Arka Sokaklar” dizisinin 583. bölümünde, 

“avukatlara yönelik haksız ve çirkin muamele ile tahrik unsurunun bulunduğu, polis ve avukatların karşı 
karşıya getirilmek istendiği” gerekçesiyle RTÜK’e idari yaptırım uygulanmasını talep etti.186 Dilekçede 
özetle, “Avukat rolünü canlandıran şahıs, polis rolünü canlandıran kişilerce kelepçelenerek gözaltına alın-
makta ve yine aynı sahnede polis memuru tarafından avukata tokat atılmaktadır. Hangi sebeple olursa olsun 
bir avukata bu muamelenin yapılabilmesi kabul edilemez. Kaldı ki bu muamele bir avukata değil de sıradan 
bir vatandaşa karşı gerçekleştirilseydi dahi hiçbir haklılık payı bulunmadığı gibi bu muamelenin kanun or-
dusu niteliğindeki polis teşkilatının vakar ve itibarına da zarar vereceği tartışmasızdır” denildi.187 

5 Nisan 2021 
● RTÜK, 104 amiral imzasıyla yayınlanan Türkiye’nin Montrö Anlaşması’nı koruması gerektiğiyle 

ilgili bildiriye ilişkin, “Demokrasi yolunda çokça bedel ödeyen ülkemizin anayasal bir kurumu olarak, cunta 
eskilerinin milli iradeyi hedef alan hukuk dışı bildirisini kınıyoruz” açıklaması yaptı. Açıklamada, “Demok-
rasimiz geçmişte maalesef ki, darbeler ve cuntalarla mücadele etmek zorunda kalmış, aziz milletimiz bu-
güne kadar pek çok zorbalık ve sinsi tuzakla karşılaşmıştır. Ama Yüce Türk Milleti, kendi değerlerine savaş 
açanlara asla müsaade etmemiş demokrasisini taçlandırmıştır. Yerli ve milli medyamızla tıpkı 15 Tem-
muz’da olduğu gibi bugün de milli iradenin yanındayız. RTÜK cunta meraklılarının ekranlardaki haddini 
aşan hezeyanlarını da yakından takip etmektedir. Üst Kurulumuz, bazı yayınlardaki darbe sevdalılarının, 
ellerini ovuşturarak millet iradesine karşı çağrılarını ve yorumlarını dikkatle ve titizlikle izlemektedir” de-
nildi.188  

● CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Adana’daki RTÜK’e ait 3 bin 365 metrekarelik arsanın 9 
Mart’ta yapılan satış ihalesini TBMM gündemine taşıdı. Barut, “RTÜK, Adana’nın Seyhan İlçesi’ndeki 
Atatürk Caddesi üzerinde bulunan mülkiyetindeki 3 bin 365 metrekarelik arsayı ‘Kapalı teklif usulü’ ile 
yaklaşık 27 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkardı. Haklı itirazlara ve satışın yapılmaması için çağ-
rılara rağmen satış ihalesi 9 Mart 2021 tarihinde Ankara’da yapıldı” dedi.189  

● RTÜK, TDK ile “Dünya dili Türkçe” seferberliği kapsamında yayınlarda daha doğru Türkçe kul-
lanımı için protokol imzaladı.190 

11 Nisan 2021 
● RTÜK üyesi İlhan Taşcı, son beş yılda Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet ilkelerine yönelik 

küfür, aşağılama ve hakaret nedeniyle RTÜK’e iki bin 672 şikayetin geldiğini ancak RTÜK’ün bu şikayet-
lerden yalnızca dördünü görüşerek karara bağladığını bildirdi. Taşcı, Atatürk ve Cumhuriyet ilkelerine yö-
nelik hakaret ve küfür nedeniyle ilk sırada 448 adet şikayetle Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek’e ait 
Beyaz TV’nin yer aldığını, 307 şikayetle sırayı Akit TV’nin aldığını, TVNet hakkında 262 adet, A Haber 
hakkında 106 şikayet yer alırken TRT Çocuk hakkında bile 65 adet şikayetin bulunduğunu açıkladı. 
RTÜK’ün verilerine göre, hakaret nedeniyle en düşük idari para cezası gibi göstermelik yaptırım verilen 
kanalların ise Akit TV, TVNet, Ülke TV ile Kanal A olduğu söyledi. Taşçı, “RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin 
kendisini yalnızca ve yalnızca AKP’nin ve Sarayın koruyucusu gibi görüyor. Erdoğan ve AKP dışında te-
levizyon kanallarında kim kime ne derse desin, duymazdan görmezden geliyor. Tüm yayıncılara eşit mesa-
fede durmak, yayınlarla ilgili de hakkaniyetli olmak zorunda. Ancak rakamlarda ortaya koyuyor ki, RTÜK 
Başkanı ve yönetimi, Atatürk ve Cumhuriyet değerleri konusunda duyarsızlar” dedi.191 

12 Nisan 2021 

                                                
185 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/rtuk-baskani-sahinden-hic-talimat-gelmiyor-mu-ve-sozcu-tvye-neden-izin-verilmiyor-sorularina-yanit-1825029 
186 https://www.sondakika.com/haber/haber-arka-sokaklar-daki-bir-sahne-avukatlari-ayaga-14036965/ 
187 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/arka-sokaklar-dizisi-barolari-ayaga-kaldirdi-61-barodan-rtuke-sikayet-1825090 
188 https://www.milligazete.com.tr/haber/6893720/rtuk-emekli-amirallerin-hazirladigi-bildiriye-tepki-gosterdi 
189 http://www.cukurovabarisgazetesi.net/haber/rtuk-arsasinin-satis-ihalesi-iptal-edilsin-26910.html 
190 https://www.yenimesaj.com.tr/rtuk-ve-tdkdan-is-birligi-H1384440.htm 
191 https://www.birgun.net/haber/cumhuriyete-hakarette-ceza-yuzde-1-bile-degil-rtuk-ten-2-bin-672-sikayete-sadece-dort-ceza-340857 
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● RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, birden fazla maaş almasına ilişkin tartışmalara ilişkin “Beni hedef 
göstermek amacıyla algı yaratanlar var. RTÜK Başkanlığı dışında Halk Bankası Yönetim Kurulu üyeliğim-
den dolayı maaş alıyorum. Bu da yasal ve etiktir. Çok uçuk rakamlar aldığımı söyleyenler oldu, kesinlikle 
doğru değil. Bu bana karşı yıpratma operasyonunun parçası. RTÜK üyeleriyle aynı miktarda maaş aldığımı 
söylemek istiyorum” dedi.192 CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in 
Halk Bankası’ndan aldığı maaşın “yasal ve etik olduğunu” açıklamasına “RTÜK Başkanı’nın Halkbank 
Yönetim Kurulu’nda ne işi var? Biraz utansanız keşke” tepkisini gösterdi.193 İyi Parti Muğla Milletvekili 
Metin Ergun, “Çocuğuna harçlık veremediği için intihar eden babaların olduğu, geçim sıkıntısı yüzünden 
yuvaların dağıldığı ülkede yasal olabilir belki ama ahlaki değil” dedi.194 Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici 
de, “Şahin, girişimim sonucunda TÜRKSAT’tan istifa etmek zorunda kalınca Halkbank’tan avantaya bağ-
lanmıştı. Bankacılık bilmeden Halkbank’tan ek maaş almayı vicdanına sığdırabiliyor, etik diyor! Madem 
‘uçuk rakam’ değil, RTÜK, Halkbank ve BİK’ten kaç para alıyorsun? Hadi açıkla”195 dedi.196 

14 Nisan 2021 
● RTÜK, Kanal D, Show TV ve Fox TV’ye diziler, TV8’de yayınlanan bir yarışma programı ve Halk 

TV’ye bir haber nedeniyle idari para cezası verdi.197 Halk TV Ana Haber Bülteni’nde İstanbul’un Eyüpsultan 
Belediyesi’nden yardım isteyen bir vatandaşa AKP üyelik şartı sunulduğu iddiasının dile getirilmesine iliş-
kin “yalan haber” gerekçesiyle ceza verildi. Kanal D’nin “Arka Sokaklar” dizisinde peygamber Hz. Mu-
hammed’in hadisinin anlamından koparılmasına ilişkin şikayetler sonucunda “Türk toplumunun milli ve 
manevi değerlerine aykırı olduğu” gerekçesiyle yayın ilkelerinin ihlal edildiği belirtildi. Show TV’nin “Çu-
kur” dizisine “şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz” hükmü ihlal edildiği gerekçesiyle ceza verildi. 
Fox TV’nin “Baraj” dizisine, “evliliğe bakış açısını olumsuz yönde etkileyen içerikler yer aldığı” iddiasıyla 
ve “Yasak Elma” dizisine ise, “toplumun milli ve manevi değerleriyle ailenin korunması ilkesine” aykırılık 
tespit edilerek ceza uygulandı. TV8’deki “Survivor” yarışma programına “yayın hizmetleri şiddeti özendi-
remez ve kanıksatıcı olamaz” hükmünün ihlali gereği yaptırım uygulandı.198  

19 Nisan 2021 
● RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, RTÜK’ün çocukların ruhsal, fiziksel ve ahlaki gelişimine zarar 

verebilecek her türlü içeriğin önlenmesi için azami gayret gösterdiklerini söylerek, “Ülke güvenliğimizi 
tehdit etmeyen, milli ve manevi değerleri gözeten, insana ve aile kavramına saygılı yayınlar istiyoruz. Kı-
sacası RTÜK’ün amacı, ailece hep birlikte izlenebilecek ve dinlenebilecek yayınların yapılmasını sağlamak-
tır” dedi.199 

21 Nisan 2021 
● RTÜK, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın bir televizyon kanalında yaptığı açıklamaları ne-

deni ile hakkında inceleme başlattı. RTÜK, “Bir yayın kuruluşunda CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın 
açıklamaları nedeni ile 6112 sayılı Kanun’un yayın ilkeleri çerçevesinde inceleme başlatılmıştır”200 açıkla-
ması yaptı. Altay, “Umarım Erdoğan’ın sonu Menderes’e benzemez” demişti.201 

● RTÜK, KRT’de Gürkan Hacır’ın sunduğu “Şimdiki Zaman” programında “Cumhurbaşkanı’na ha-
karet” edildiği iddiasıyla kanala en üst sınırdan idari para cezası verdi.202 Söz konusu yayında CHP Grup 
Başkanvekili Engin Özkoç, “Türkiye Cumhuriyeti’nde bir tek darbeci var. Adı Recep Tayyip Erdoğan’dır. 
Tüm diktatörlerin başına gelen onun da başına gelecektir” demişti.203 Üst Kurul204 Halk TV’de yayınlanan 
“Haber Masası” programında avukat Afşin Hatipoğlu’nun MHP’ye yönelik sözleri nedeniyle kanala en üst 
sınırdan idari para cezası uygulanmasına karar verdi.205 
                                                
192 https://www.sabah.com.tr/yazarlar/gunaydin/tuba-kalcik/2021/04/12/rtuk-baskani-ebubekir-sahin-escinselligi-cocuklarimiza-ozendiren-dizilere-izin-veremeyiz 
193 https://twitter.com/alimahir/status/1381533269947203584 
194 https://twitter.com/MetinErgun48/status/1381522330430676992 
195 https://twitter.com/farukbildirici/status/1381568198445834243 
196 https://t24.com.tr/haber/rtuk-baskani-ebubekir-sahin-in-maas-aciklamasi-tepki-cekti-biraz-utansaniz-keske,945345 
197 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/rtukten-bazi-programlar-nedeniyle-yayinci-kuruluslara-ceza/2208877 
198 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/rtukten-bazi-programlar-nedeniyle-yayinci-kuruluslara-ceza/2208877 
199 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/rtuk-baskani-sahin-rtukun-amaci-ailece-izlenebilecek-ve-dinlenebilecek-yayinlarin-yapilmasini-saglamaktir/2213707 
200 https://twitter.com/rtukkurumsal/status/1384797749980377088 
201 https://www.trthaber.com/haber/gundem/altayin-aciklamalarina-rtukten-inceleme-574705.html 
202 https://www.gazeteciler.com/haber/cumhurbaskanina-hakaret-krtye-ceza-getirdi/410170 
203 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/rtukten-chpli-ozkocun-sozleri-nedeniyle-krtye-ceza-6387475/ 
204 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/rtukten-chpli-ozkocun-sozleri-nedeniyle-krtye-ceza-6387475/ 
205 https://www.gazeteciler.com/haber/cumhurbaskanina-hakaret-krtye-ceza-getirdi/410170 
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28 Nisan 2021 
● RTÜK, TELE1 ve Kanal D’ye idari para cezası yaptırımı uyguladı. Üst Kurul, TELE1’de “Ankara 

Rüzgarı” programında Rifat Serdaroğlu’nun “Hala bu ülkede Atatürk adını ananlardan, Atatürk ilkelerinden 
bahsedenlerden nem kapan, sinir olan, gıcık kapan bir iktidar var. Şimdi söylemek istemiyorum ama yani 
zaten sırtında Kuddusi Okkır’dan tutun Kaşif Kozinoğlu’ndan Yarbay Ali Tatar’a kadar bir sürü ölümün 
sorumluluğu olan bilinen bilinmeyen adam öldürme kabiliyetine sahip bir örgüt var” sözlerini inceledi. 
RTÜK, Serdaroğlu’nun ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği iddiasıyla TELE1’e de idari 
para cezası verilmesine karar verdi. Ayrıca Kanal D’de yayınlanan “Camdaki Kız” dizisi için “manevi de-
ğerlere, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz” ve “kadınlara yönelik baskıları teşvik 
eden ve kadını istismar eden programlar içeremez” gerekçeleriyle kanala idari para cezasına karar verdi.206 

29 Nisan 2021 
● RTÜK, Covid-19 virüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan 30 Nisan-17 Mayıs arasındaki 

“tam kapanma” döneminde, salgına ilişkin haberlerin hazırlanmasında titizlik gösterilmesi gerektiğini, ha-
berlerin daha detaylı ve sıklıkla izleneceğini bildirdi. Açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun 
açıklamalarının öncelikli haber kaynağı olarak değerlendirilmesi gerektiği, çocukların ruhsal gelişimi göz 
önünde bulundurularak, toplumda korku ve paniğe sebep olması muhtemel içeriklerden kaçınılması gerek-
tiği vurgulandı. Daha eğlendirici, rehabilite edici içeriklerin hazırlanarak yayınlanması maddesi de yer aldı. 
Bu dönemde, evlerde spor yapmaya teşvik edecek yayınların artırılmasına önerildi. Aşılamaya ilişkin ha-
berlerin de yeterli araştırma yapılarak aktarılması gerektiği ifade edildi.207 

● RTÜK’ün 427 gündür logo değişikliğine onay vermediği SÖZCÜ TV, okuyucularını bekletmemek 
için YouTube ve sozcu.com.tr internet sitesi üzerinden özgür ve bağımsız yayıncılığa başlayacaklarını açık-
ladı. SÖZCÜ TV’nin ilk yayınının, 29 Nisan saat 14.00’te, genel yayın yönetmeni Erdoğan Aktaş’ın sunu-
muyla başlayacağını duyurdu.208 

İfade ve Basın Özgürlüğüne Yönelik Yurtiçi ve Yurtdışından Gelen Tepkiler 
1 Nisan 2021 
● TGC Yönetim Kurulu, siyasi parti temsilcilerine gazetecileri tehdit etme alışkanlığından vaz-

geçme çağrısında bulunarak, “Parti temsilcilerinin görevi gazetecileri tehdit etmek değil, gazetecilerin can 
güvenliği olan koşullarda yurttaşları bilgilendirmesini sağlamaktır” açıklaması yaptı. Açıklamada, “Demok-
ratik ülkelerde siyasetçiler, her gün haberlerini, yorumlarını ve düşüncelerini beğenmedikleri gazetecileri 
hedef gösteren, nefret söylemi içeren açıklamalar yapmazlar. Demokratik ülkelerde bu açıklamalardan sonra 
evlerinin, iş yerlerinin önlerine pusu kuran kişiler tarafından gazeteciler saldırıya uğrayıp hastanelik olmaz-
lar. Oysa Türkiye’de gazeteciler düzenli olarak siyasetçiler tarafından hedef gösterilmekte ve tehdit edil-
mektedir” denildi. Açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Orhan Bursalı, Şaban Sevinç, Sevilay 
Yılman, Necdet Saraç, iletişim bilimci-yazar Ali Haydar Fırat ile kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı’ya 
yönelik hedef gösterici açıklamaları hatırlatıldı. Ayrıca MHP yönetimince daha önce hedef gösterilen gaze-
teci ve yazarların saldırıya uğradığını ve sorumlularının yakalanıp cezalandırılmadığı da vurgulandı.209 

● Dicle Fırat Gazeteciler Derneği’nin 2021 yılı Mart ayı gazetecilere yönelik hak ihlalleri raporuna 
göre, 76 gazeteci cezaevlerinde, bir gazeteci öldürüldü, altı gazeteci gözaltına alındı. 106 gazetecinin yargı-
lamasına devam ediliyor. Bir gazeteci saldırıya uğradı, üç olayda gazetecilerin haber takibi engellendi. İki 
gazeteci hakkında soruşturma açıldı, 11 gazeteciye 29 yıl altı ay 16 gün hapis ve 14 bin 80 lira para cezası 
verildi. İki gazeteye yedi gün ceza ilan reklam cezası verildi. RTÜK iki televizyon kanalına dört ceza verdi. 
120 habere ve iki internet sitesine erişim engeli getirildi.210 

2 Nisan 2021 

                                                
206 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/rtuk-televizyon-kanallarina-ceza-yagdirdi-6401186/#:~:text=Radyo%20ve%20Televizyon%20%C3%9Cst%20Ku-
rulu,idari%20para%20cezas%C4%B1%20yapt%C4%B1r%C4%B1m%C4%B1%20uygulad%C4%B1.&text=RT%C3%9CK%20%C3%9Cyeleri%20top-
lant%C4%B1da%20Ankara%20Cumhuriyet,namusla%20yaparsan%20AKP'de%20yad%C4%B1rgan%C4%B1rs%C4%B1n. 
207 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/rtuk-yayincilara-izlenme-oranlarinin-artacagi-tam-kapanma-donemine-iliskin-hatirlatmalarda-bulundu/2224288 
208 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/rtukun-427-gundur-logo-degisikligine-onay-vermedigi-sozcu-tv-youtubeda-yayinda-6402038/ 
209 http://tgc.org.tr/18-slider/2871 
210 https://diclefiratgazeteciler.org/raporlar/dicle-firat-gazeteciler-dernegi-dfg-2021-yili-mart-ayi-gazetecilere-yonelik-hak-ihlalleri-raporu 
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● Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) ve Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ) “Türkiye’de 
55 gazeteci işsiz bırakılma tehdidiyle karşı karşıya” başlıklı açıklama ile Artı Medya’da işten çıkarılma 
tehlikesi altındaki gazetecilere destek amacıyla medya grubu yönetimini kınadı. EFJ Genel Sekreteri Ri-
cardo Gutierrez, “Bu medyanın Alman ve Hollandalı sahiplerini kararlarını yeniden gözden geçirmeye ça-
ğırıyoruz. Almanya ve Hollanda’daki gazeteci örgütlerini, DJV, Deusche Journalistinnen- Union (dju in 
ver.di) ve NVJ’yi Türkiyeli meslektaşlarıyla dayanışma göstermeye ve işverene baskı uygulamaya çağırı-
yoruz” dedi. IFJ Genel Sekreteri Anthony Bellanger ise, “55 gazeteciyi zor durumda bırakacak şekilde söz-
leşmenin feshedilmesi konusunda gerçekten endişeliyiz. Artı Medya Vakfı’nın sözleşmesini feshetme ka-
rarını gözden geçirmesini ve medya çalışanlarının işlerini güvence altına alma seçenekleri konusunda üye-
miz DİSK Basın İş Sendikası ile görüşmelerini talep ediyoruz. Bu işleri kurtarmak için mücadeleye aktif 
olarak destek vereceğiz” dedi.211 

● Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri, Güney Kampüs’te bir araya gelerek “Öğrencime dokunma” 
dövizleriyle öğrencilere uygulanan polis şiddetini protesto etti. Açıklamada, “Boğaziçi Üniversitesi protes-
tolarına katılan öğrenciler polis şiddetine maruz kaldı ve bir kez daha onlarca öğrenci gözaltına alındı. Ba-
rışçıl öğrenci gösterilerine karşı uygulanan bu akıl almaz polis şiddetini kınıyoruz. Bu şiddet ve hak ihlalleri 
son bulmalı. Boğaziçi Üniversitesi’nin gayrimeşru rektörlük kurulu, göreve geldiği günden bugüne dek üni-
versitemizin etik ilkelerine ve kurumsal kimliğine ağır zararlar vermeye devam etmekte. Son olarak, kamu-
oyunda da karşılık bulan taleplerimizim hayata geçirilmesini, öğrencilere uygulanan polis şiddetinin son-
landırılmasını, atanmış Melih Bulu, Gürkan Kumbaroğlu, Naci İnci, Fazıl Önder Sönmez ve bir gecede 
kurulan Hukuk Fakültesi’ne atanmış Selami Kuran’ın istifasını bir kez daha talep ediyoruz” denildi.212 

3 Nisan 2021 
● Aralarında DİSK Basın-İş Sendikası, Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın 

(TGS) bulunduğu meslek örgütleri Sağlık Bakanlığı’nın 1 Nisan itibariyle Türkiye’deki aşılama programına 
sadece “basın kartı sahibi” gazetecilere öncelik vermesine tepki gösterdi. DİSK Basın- İş Sendikası Genel 
Başkanı Faruk Eren, sahada görev alan bütün gazetecilere ayrım yapılmaksızın aşı yapılması gerektiğini ve 
kimin gazeteci olduğu öğrenilmek isteniyorsa Sağlık Bakanlığı’nın meslek örgütlerini muhatap alması ge-
rektiğini bildirdi. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, “Salgın döneminde hep alanda olan gazete-
cilere nihayet aşı yapılabilmesi önemli bir gelişmedir. Ancak hayati bir konuda basın mensupları arasında 
ayrım yapmak, yakışıksız ve üzücüdür. Basın kartı verilmeyen, yenilenmeyen, başvuruları her nedense yıl-
lardır incelemede olan ve tabii internet medyasında görev yapan arkadaşlarımız da gazetecidirler, ayrım 
yapılmamalıdır” dedi. TGS’nin açıklamasında, “Toplumun doğru haber alması için çalışan meslektaşları-
mızın aşıda öncelik listesine eklenmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Aşı uygulamasının basın kart ya da 
212 şartı aranmaksızın tüm gazeteci ve medya çalışanlarını kapsaması için girişimlerimize devam ediyoruz” 
denildi.213 

6 Nisan 2021 
● TGC, 6 Nisan Öldürülen Gazeteciler Günü nedeniyle “Günümüzde iktidarın demokratik olduğunu 

söylediği bir ülkede de gazeteciler işsizlik, sözlü ve fiziksel saldırı, gözaltı ve tutuklama baskısı altında halkı 
bilgilendirmeye çalışıyor. Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne tahammül edilemediği için yine çok sayıda 
meslektaşımız cezaevinde tutuluyor” açıklaması yaptı. Devamında, “Kamuoyunu korumanın yolu, basın ve 
düşünceyi ifade özgürlüğünden geçer. Ancak dünyada ve Türkiye’de tarih boyunca siyasi ve ekonomik ik-
tidar odaklarının basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünü hedef seçtiğine ve gazetecilerin öldürüldüğüne tanık 
oluyoruz. Oto sansür ve sansür yaygınlaşıyor. Yaygın ve yerel medyadaki bağımsız gazetecilere yönelik 
sözlü ve fiziki saldırılar sürüyor ve sorumluları ortaya çıkarılmıyor” denildi.214 

7 Nisan 2021 
● Basın Konseyi, haklarında soruşturma açılan ve bazıları gözaltındaki emekli amiraller, eşleri, ço-

cukları ve yakınlarının kişisel bilgilerinin bazı medya kuruluşlarınca yayınlanmasına tepki gösterdi 215 
                                                
211 https://www.diskbasinis.org/index.php/tr/haberler/1214-ifj-ve-efj-den-art-cal-sanlar-na-destek 
212 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/bogazicili-akademisyenler-ogrencilere-polis-siddetini-kinadi-1825221 
213 https://www.amerikaninsesi.com/a/turkiye-de-biontech-asisi-ilgi-goruyor/5839529.html 
214 http://tgc.org.tr/18-slider/2874 
215 https://www.sozcu.com.tr/2021/gunun-icinden/basin-konseyi-medya-siyasilerin-ve-guc-odaklarinin-talimatiyla-habercilik-yapmaz-6360058/ 
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Konsey açıklamasında, “Emekli amiraller ile eşleri, çocukları ve yakınlarının kişisel bilgileri birileri tara-
fından medyaya servis edilmiş ve bu özel bilgilerin yayınlanması hem yasalar karşısında suç, hem de Basın 
Meslek İlkeleri’nin ihlalidir. Kuvvetler ayrılığının en önemli koşul olduğu demokrasilerde, ‘dördüncü kuv-
vet’ olan medya, siyasilerin ve güç odaklarının talimatıyla habercilik yapmaz. Medyamızı, ifade ve basın 
özgürlüğünden taviz vermeyip inandırıcılığını ve itibarını korumak için Basın Meslek İlkeleri’ne uygun 
yayıncılık yapmaya çağırıyoruz” denildi. 216 

● Uluslararası Af Örgütü’nün 2020-2021 “Dünyada İnsan Haklarının Durumu” raporuna göre217, 
“hükümetleri salgınla mücadele yöntemini eleştiren sağlık çalışanlarını ve gazetecileri hedef alan ülkeler” 
kategorisinde Türkiye de yer aldı. Raporda, “Türkiye’de hükümet trol orduları kurdu ve kamuoyunun dik-
katini belirli web siteleri, hesaplar ve sakıncalı bilgilerden uzak tutmak için çevrimiçi sınırlandırmalara ve 
yanlış yönlendirmelere başvurdu” denildi. Türkiye’de geçen yıl barolara ilişkin yapısal değişiklik hatırlatı-
lan raporda, 47 avukatın mesleki çalışmaları nedeniyle gözaltına alındığı ve 14 avukat hakkında hapis cezası 
kararının onandığı bilgisi yer aldı. Raporda “işkence ve kötü muamele ile zorla kaybetmeler” başlığında, 
Van’da gözaltında Osman Şiban ve Servet Turgut adlı vatandaşlara kötü muamele uygulandığı iddiasını 
haberleştirdikleri için dört gazetecinin “PKK/KCK lehine, devlet aleyhine, toplumsal olayları haber yaptık-
ları” iddiasıyla tutuklanması anımsatıldı.218 

9 Nisan 2021 
● Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, AYM’nin, “Bakan onayıyla medya kuruluşları hak-

kında kapatma ve mal varlıklarına el konulması” düzenlemesini219 iptal etmesiyle mülkiyet hakkını korun-
duğunu belirtti. Bilgin, “Anayasamız itibariyle basın özgürlüğü açısından medya kuruluşları hakkında ancak 
mahkeme kararıyla ve geçici şekilde kapatma kararı alınabilir. Bakan kararıyla medya kuruluşları hakkında 
kapatma kararı verilmesi ve tüm mal varlıklarına el konulması, medya sektöründe girişimci ve yatırımcı 
olmayı zorlaştırmıştı” dedi.220 

10 Nisan 2021 
● MA muhabiri Adnan Bilen, Van’da iki yurttaşın helikopterden atılması iddiasını haberleştirmesi 

ardından gözaltına alındıklarında dosyada gizlilik kararı olmasına rağmen bazı yandaş sitelere kendileri ile 
ilgili haberlerin servis edildiğini söyledi. Bilen, “Bize yöneltilen sorular ve tutuklanma sürecini daha önce 
kurgulanmış gibi hissettik. Savcılığa çıkmadan önce koridorda bir görevlinin ‘bunları hangi araç cezaevine 
götürecek’ sözlerini duyduk. Bundan tutuklama çıkacağını anladık ve avukatlarımıza da bunu duyduğumuzu 
söyledik. Nitekim hızlı bir şekilde bu süreç tamamlandı ve ‘devlete karşı toplumsal haber yapmak’ gibi ilk 
kez icat edilen bir iddiayla tutuklandık. Yine ilk kez sarı basın kartı meselesi bir tutuklamaya konu oldu” 
dedi. MA muhabiri Cemil Uğur ise tutuklanmadan önce yedi ay boyunca telefonlarının dinlendiğini ve tape 
kayıtlarının alındığını söyledi. Dosyalarına konulan tape kayıtlarının üç meslektaşıyla birlikte gözaltına alın-
madan iki ay önce savcılık kararıyla imha edilmesi gerekirken imha edilmediğini ve kendi dosyalarına ye-
niden konulduğunu kaydetti.221 

12 Nisan 2021 
● Dicle Fırat Gazeteciler Derneği 1. Olağan Kongresi’nde konuşan Eş Başkan Dicle Müftüoğlu, 

“Basın özgürlüğünü daha gür bir sesle dile getirmek için örgütlülüğümüzü daha da büyütmeyi amaçlıyoruz” 
dedi. Kongrede, Divan Kurulu Başkanlığına Mezopotamya Kadın Gazeteciler Platformu (MKGP) Sözcüsü 
Ayşe Güney seçildi.222 

14 Nisan 2021 
● CHP, “128 milyar dolar nerede?” afişleriyle ilgili toplatma kararlarına itiraz edeceğini duyurdu. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, afişlerin indirilmesi talimatı verdikleri için savcıların ve 

                                                
216 https://www.basinkonseyi.org.tr/medyayi-etik-degerlere-sahip-cikmaya-cagiriyoruz/ 
217 https://amnesty.org.tr/public/uploads/files/UAO%CC%88%202020-21%20Y%C4%B1ll%C4%B1k%20Rapor%20-
%20Tu%CC%88rkc%CC%A7e%20070421.pdf 
218 https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-56663072 
219 https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/norm-denetimi-basin-duyurulari/mill%C3%AE-guvenlige-tehdit-olusturdugu-tespit-edilen-olusumlarla-iliskili-medya-
kuruluslarinin-ilgili-bakanin-onayiyla-kapatilmasi-ve-mallarina-el-konulmasini-ongoren-kuralin-iptali/ 
220 http://www.24saatgazetesi.com/bilgin-medya-sektorune-hukuki-itiraz-ve-mulkiyet-guvencesi-verildi/ 
221 https://www.evrensel.net/haber/430304/tahliye-olan-gazeteciler-gercekleri-ortaya-cikarmaya-devam-edecegiz 
222 https://www.gazeteduvar.com.tr/dicle-firat-gazeteciler-derneginden-orgutluluk-cagrisi-haber-1519006 
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mülki idare amirlerinin “suç işlediğini” belirterek, bu eylemlere gerekçe sunulan kararlara itiraz edeceklerini 
söyledi. Afişlere el koyma kararlarının sulh ceza mahkemelerince alındığını ve bu mercilere itiraz haklarını 
kullanacaklarını açıklayan Erkek, ret kararı çıkması halinde siyaset yapma hakkının engellendiği gerekçe-
siyle Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulunacaklarını ifade etti. Erkek, Merkez Bankası’nın döviz re-
zervlerinden kimlere ne şekilde satış yapıldığını yurttaşların bilme hakkı olduğunu ve “128 milyar dolar 
nerede” sorusunu sormaya devam edeceklerini ifade etti.223 

15 Nisan 2021 
● CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Basın İlan Kurumu’nun (BİK), 2020 yılında gazete-

lere 803 gün ilan cezası verildiğini ve buna karşın BİK’in zararının yüzde 142 artışla 12 milyon liraya ulaş-
tığını açıkladı.224 Çakırözer, “Cumhuriyet’e 110 gün, BirGün’e 112 gün, Evrensel’e hiç ilan verilmediği gibi 
üstüne 65 günlük yeni ceza, Korkusuz’a 29, Sözcü’ye 17 gün ilan kesme cezası verildi. Yeni Asya’ya ise 28 
Ocak 2020 ’den bu yana 440 gündür ilan verilmiyor. Bu yılın ilk üç ayında ise, sadece Evrensel ve BirGün’e 
15 günlük ilan kesme cezaları verildi” dedi. Çakırözer, Meclis’ten gazetelerin tiraj ve dağıtımlarının bağım-
sız bir denetimden geçirilerek kamu ilanlarının bu denetimler sonrasında dağıtılması için çağrıda bulundu.225 

● Avrupa Konseyi’nin Bakanlar Komitesi’nce yayımlanan bildiride, iş adamı Osman Kavala’nın 
devam eden tutukluluğunun “uluslararası hukuka aykırı olduğu ve derhal serbest bırakılması gerektiği” ifade 
edildi. Açıklamada, AYM’nin Kavala ile ilgili “hak ihlali yok” kararının AİHM tarafından incelenen veya 
atıfta bulunulan aynı delillere dayandığına işaret edilerek, AYM’nin “hak ihlali yok” gerekçesinin devam 
eden bir ihlal karinesini çürütmek için herhangi bir kanıt içermediği vurgulandı. Kararda, ayrıca durumun 
değişmemesi halinde gerekirse Konsey’in sahip olduğu tüm araçların kullanılmasının aktif şekilde değer-
lendirilmekte olduğu kaydedildi.226 

16 Nisan 2021 
● Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Covid-19 virüsü salgını etkisinde 5 Şubat 2020’den bu yana 

dünya çapında 620 basın özgürlüğü ihlalinin yaşandığını duyurdu.227 Söz konusu ihlallerin yaklaşık yüzde 
34’ünün gazetecilere yönelik fiziksel ve sözlü saldırı olduğu, yüzde 33,5’inin gazetecilerin tutuklanması 
veya hükümetler tarafından gazeteciler ve medya kuruluşlarına yöneltilen suçlamalar hakkında olduğu be-
lirtildi. Tüm ihlal vakalarının yaklaşık yüzde 14’ünün, hükümetler tarafından dayatılan bilgilere erişim kı-
sıtlamalarıyla ilgili olduğu bildirildi. Avrupa’da gazetecilere yönelik endişe verici sayıda fiziksel ve sözlü 
saldıra işaret edilerek, yüzde 80’inden fazlası halkın oluşturduğu toplam 106 saldırı vakasına yer verildi. 
Avrupa ile ilgili yakın tarihli bir IPI brifinginde yeni acil durum kısıtlamalarının olduğu ülkeler olarak Ma-
caristan, Romanya, İspanya, Türkiye, Sırbistan ve Bosna Hersek yer alıyor. Türkiye’de cezaevlerinde 64 
gazeteci bulunduğu ve salgın tehdidine rağmen insan hakları örgütlerince yapılan tutuksuz yargılama çağ-
rılarına kulak verilmediği belirtildi.228 

20 Nisan 2021 

● Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde yaklaşık beş yıldır tutuklu yargılanan gazeteci Nedim Tür-
fent, salgın kısıtlamalarıyla pek çok yasal haktan mahrum olduğunu açıkladı. Aynı cezaevinde tutuklu ga-
zeteci Ziya Ataman ise “Gazetelere, dergilere erişimimiz kısıtlanıyor. Bize gönderilen veya bizim gönder-
diğimiz mektupların akıbetini ise haftalar sonra öğrenebiliyoruz. Ancak yaşadığımız koşulların her biri ayrı 
bir haber konusu” dedi.229 

● Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün (RSF)230 yıllık dünya basın özgürlüğü raporuna göre, 
180 ülkenin 73’ünde gazetecilik tamamen veya kısmen engellendi ve Türkiye listede Bangladeş, Rusya ve 
Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi ülkelerin ardından 153’üncü sırada yer aldı. 59 ülkede ise hükümet-
lerce basın çalışanları üzerindeki “baskıyı artırmak için salgının kullanıldığı” ifade edildi. RSF, küresel 
medya özgürlüğünün geçen yıl genel olarak büyük ölçüde sabit kaldığını ancak 2013’te bu yana yüzde 12 
                                                
223 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-56747513 
224 https://www.birgun.net/haber/basin-ilan-kurumu-nu-basin-infaz-kurumu-haline-getirdiler-341327 
225 https://ankahaber.net/haber/detay/bikin_zarari_12_milyon_liraya_ulasti%E2%80%9D_35663 
226 https://tr.euronews.com/2021/04/15/avrupa-konseyi-bakanlar-komitesi-kavala-n-n-tutuklulugu-hukuk-ihlali-derhal-serbest-b-rak- 
227 https://ipi.media/over-600-covid-19-related-press-freedom-violations-in-past-year/ 
228 https://www.evrensel.net/haber/430880/ipi-pandemi-surecinde-620-basin-ozgurlugu-ihlali-kaydedildi 
229 https://www.mlsaturkey.com/tr/mlsadan-tutuklu-gazeteciler-nedim-turfent-ve-ziya-atamana-ziyaret/ 
230 https://rsf.org/en/ranking_table 
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gerileme olduğunu ve 180 ülkeden sadece 12’sinin diğerlerine kıyasla iyi durumda olduğunu duyurdu. 
Eritre, Kuzey Kore, Türkmenistan, Çin ve Cibuti sıralamada genel olarak en kötü performansı gösterdi. 
Norveç, Finlandiya, İsveç, Danimarka ve Kosta Rika ise en üst sırada yer aldı. 170’inci sırada yer alan Suudi 
Arabistan, Mısır ve Suriye’de durumun kötüleştiğine vurgu yapıldı. 174’üncü sıradaki İran’da ise yetkilile-
rin, “Covid-19 virüsüne bağlı ölümlerin sayısını azaltmak için gazetecilerin mahkumiyet sayısını artırdığı” 
söylendi.231 

22 Nisan 2021 
● Uluslararası Yazarlar Birliği (PEN), Aralık 2020’de “örgüt üyeliği” suçlamasıyla açılan davada 

hakkında altı yıl üç ay hapis cezası verilen Kürt yazar Gulgeş Akdeniz’in (Gulgeş Deryaspî) serbest bıra-
kılmasını istedi. Açıklamada, “PEN Uluslararası, Deryaspî’nin Kürt dilini ve kültürünü tanıtmaya yönelik 
yazıları ve eserleri nedeniyle hedef gösterildiğine inanıyor ve hakkında verilen hükmün bozulması için çağ-
rıda bulunuyor” denildi.232 

23 Nisan 2021 
● Nisan ayı başında Danıştay’ın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı aleyhine Basın Kartları Yö-

netmeliği’yle ilgili verdiği kararı yorumlayan ÇGD’nin avukatı Onur Can Keskin, “Karar bağlayıcı. İdare 
karara uymak zorunda” dedi. İletişim Başkanlığı’nın nasıl bir uygulamaya gideceğini kestirmenin güç ol-
duğunu belirten Keskin, “Çünkü mevcut başvuruların çoğunun hangi nedenle bekletildiği ya da reddedildiği 
bilinemiyor. Bununla birlikte başvuruların reddedilmesinde yürütmesi durdurulan maddeler ve bu madde-
lerde yer alan ifadelere dayanılarak yapılan takdiri değerlendirmeler gerekçe gösterilemeyecek. Başvurula-
rın bir kısmının incelemenin sürmesi nedeniyle bekletildiği düşünülecek olursa, artık incelemenin yasal da-
yanağı ortadan kalktığı için kart başvurularının da bekletilmeden sonuçlandırılması gerekecek” dedi. MLSA 
Eş-Direktörü avukat Veysel Ok, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Danıştay kararı son-
rası basın kartı verilmeyen gazetecilere “terörist” iması yapmasına yönelik, “Danıştay; son kararıyla basın 
kartının bir baskı aracı olarak kullanılamayacağını tespit etmiş oldu. Bu da Cumhurbaşkanlığı İletişim Baş-
kanlığı’nın gazeteciler üzerindeki gölgesinin kalkması demek” dedi. Ok, “Açık ki iktidar gazeteciler üze-
rindeki gölgesini ve baskısını artırmak için yasal olmayan yolları denemekten vazgeçmeyecek” dedi. RSF 
Türkiye temsilcisi ve Bianet medya özgürlüğü raportörü Erol Önderoğlu da mevcut düzenlemenin, “kart 
bekleyen gazetecilere ‘istenmediği’ ve haberlerini gözden geçirmesi gerektiği gibi bir izlenim bıraktığına” 
işaret etti. Önderoğlu, 80 yaşına basan 51 yıllık gazeteci Aydın Engin’in basın kartının bile iptal edildiğine 
dikkat çekerek uluslararası tepkilerin işe yaradığını belirtti.233 

26 Nisan 2021 
● AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yapılan görüşme 

sonrasındaki açıklamasında, AB’nin otoriter yönetim devam ettiği sürece Türkiye ile ilişkileri iyileştirme-
sinin zor olacağını belirterek, “Hukukun üstünlüğü, temel haklar, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararını 
konuştuk. İfade özgürlüğü dahil siyasi partilerin ve medyanın hedef alınması konusundaki derin endişeleri-
mizi dile getirdik” dedi. Michel, “Bu alanda olumsuz ilerlemenin devam etmesi durumunda Türkiye ile kap-
samlı iş birliğini düşünmek zor” diye konuştu. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Erdoğan’a, 
İstanbul Sözleşmesi’nden geri çekilme kararını gözden geçirmesini talep ettiklerini açıkladı.234 Leyen, Doğu 
Akdeniz’de gerilimi azaltma, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) kararlarına bağlılık ve cinsiyet eşit-
liği şartlarını sıralayarak “Türkiye ile ekonomi ve göç konusunda iş birliğimizi güçlendirmek için şartlarımız 
bunlar” dedi.235 

● Gazeteciler Cemiyeti’nin AB desteğiyle yürüttüğü M4D Projesi kapsamında hazırlanan Medya 
İzleme Raporu’na göre236, yılın ilk üç ayında, dört gazeteci tutuklandı, 24 gazeteci gözaltına alındı, 40 ga-
zeteci ise saldırıya uğradı. Rapora göre, üç ay içinde hakim karşısına çıkan basın çalışanı sayısı 220 oldu ve 
20’yi aşkın gazeteci hakkında 10 ay ila 10 yıl süreli hapis cezalarına karar verildi. Raporda, radyo 

                                                
231 https://tr.euronews.com/2021/04/20/dunya-bas-n-ozgurlugu-endeksi-gazetecilik-130-dan-fazla-ulkede-engellendi-turkiye-153-s-ra 
232 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/242883-pen-turkiye-ye-gulges-deryaspi-nin-serbest-birakilmasi-cagrisi-yapti 
233 https://www.dw.com/tr/erdo%C4%9Fan%C4%B1n-bas%C4%B1n-kart%C4%B1-ambargosunu-mahkeme-durdurdu/a-57310102 
234 https://www.amerikaninsesi.com/a/ab-istanbul-sozlemesi-kararini-gzden-gecirin/5842857.html 
235 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202104261044363342-ab-hak-ihlalleri-turkiye-ile-iliskilerde-yakinlasmayi-zorlastiriyor/ 
236 http://media4democracy.org/public/uploads/reports_2358483.pdf 
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programcısı Hazım Özsu’nun öldürüldüğüne dikkat çekildi. Aralarında Orhan Uğuroğlu, Levent Gültekin, 
Osman Güdü’nün de olduğu gazeteci-yazarların hedef gösterildiği ve saldırıya uğradığı belirtildi. Gazeteci-
lerin beş altı yıl önceki sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek yargılandıkları vurgulandı. Rapora 
göre, basın kartı başvurusu sürüncemede bırakılmış basın kartlı gazeteci sayısı 220 ve 2020 yılı sonuna 
kadar iptal edilen basın kartı sayısı ise bin 238 olarak ifade edildi. Son beş yılda iptal edilen basın kartı 
sayısı ise, 3 bin 981 oldu. Raporda, Mart ayında bir yıldır yaşanan salgın döneminde, tirajlarda ve reklam 
gelirlerindeki düşüşün hem ulusal hem de yerel medya gelir kaybına uğradığı işaret edildi. Ayrıca çok sayıda 
gazetecinin işsiz kaldığı, ücretsiz izne çıkarıldığı ve düşük ücretlerle çalışmak zorunda kaldığı da kayde-
dildi. Gazeteciler Cemiyeti’nin Özgürlük için Basın (ÖİB) Projesi Mart raporuna göre ise, 2021’nin Mart 
ayı sonunda 36’sı hükümlü, 34’ü tutuklu olmak üzere toplam 70 gazetecinin cezaevinde olduğu belirtildi.237 

27 Nisan 2021 
● Serbest foto muhabiri Şener Yılmaz Aslan, İstanbul’da Büyük Kadın Buluşması’nda 6 Mart’ta 

gözaltına alınan trans kadınlara ilişkin fotoğraf çekerken polis tarafından darp edildiğini söyledi. Yılmaz, 
“Kendimden emin olarak fotoğraf çekmek, şiddeti görüntülemek istedim. Bu sırada, daha sonra da Kadıköy 
İlçe Emniyet Müdürü olduğunu öğrendiğim sivil bir erkek polis beni sürekli itekliyordu. Bir kadın polis de 
beni ittirme telaşındaydı ki bu kadın polis karakolda da ‘Sana kuruldum ben’ demişti. Şiddeti görüntülemek 
isterken şiddete uğramamı başka bir gazeteci görüntüledi, bunu engellemeyeceklerini görmeleri gerekiyor” 
dedi. Yılmaz, gözaltına alındıktan sonra nöbetçi mahkemece hakkında yurt dışı çıkış yasağı verilerek adli 
kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.238 

28 Nisan 2021 
● Avrupa Konseyi Gazeteciliğin Korunması ve Geliştirilmesi Platformu, “Wanted! Real action for 

media freedom in Europe” raporunda, Türkiye’de ana akım medyanın hükümet kontrolünde olduğunu, 
RTÜK’ün iktidar tarafından kontrol edildiğini ve bağımsız yayıncılara yönelik tehditlerin arttığını vurgu-
ladı.239 Raporda, hükümetin, muhalif medyayı cezalandırırken, kendisini destekleyen medya organlarını 
devlet fonlarıyla mükafatlandırdığı belirtilerek, Evrensel ve BirGün gibi gazetelerin kamu ilanı alamadığı 
kaydedildi. Raporda, Türkiye ve Azerbaycan’daki gazeteciler, Avrupa’da “kamu görevlilerine hakaretten”, 
“gizli bilgileri açıklamaktan” ve “terör örgütü üyeliği” gibi suçlardan en fazla yargılanan medya mensupları 
olarak gösterildi. Türkiye, Azerbaycan ile Rusya, Avrupa’da terör ve casusluk gibi suçlardan duruşma ön-
cesi en fazla haklarında tutuklama kararı alınan gazeteciler sayısında yine ilk üç sırada yer adı. Türkiye ve 
Rusya’daki gazeteciler, gösteriler ve protestolar sırasında en fazla taciz edilen medya temsilcileri arasında 
gösterildi. 2020’de medya özgürlüğüne ilişkin platforma 201 şikayet ulaştığının belirtildiği raporda, bir önce 
yıla oranla yüze 40 artışa tekabül ettiği hatırlatıldı. Rapora göre 52 gazetecinin fiziksel saldırıya uğradığı, 
70’e yakın gazetecinin ise gözdağı ve tacize uğradığı kaydedildi. Raporda, Fox TV ve Halk TV’ye yayınla-
rında dolayı verilen yayın durdurma ve para cezalarına da geniş bir şekilde yer verildi.240 

30 Nisan 2021 
● Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş’ın imzasıyla 27 Nisan tarihli “ses ve görüntü kaydı alın-

masını engellemek için” yayımlanan genelge241 “halkın haber alma hakkına ve basın özgürlüğüne aykırı 
olduğu” gerekçesiyle tartışma yarattı. CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, “Görüntülerden çekinenler, gö-
rüntülerden korkanlar yasa dışı işlem yapanlardır. Eğer emniyet görevlileri yasal bir uygulama yapıyorlarsa 
hiçbir görüntüden rahatsız olmazlar. Amerika’da 40 yıl hapis cezasıyla yargılanan polis, bir yurttaşın ölü-
müne neden olmuştur. O fotoğrafın aynısını İzmir’de gördük. O genç ne ülkeyi soydu ne banka soydu ne 
çalıştığı bakanlığı soydu ne de haram yedi. Sadece 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutlamak için alana geldi. Ona 
o şekilde davrananlar suçludur, yargılanmalıdır” dedi. TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, “Bugün basına 
yansıyan Emniyet Genel Müdürlüğü 27.04.2021 tarihli genelgesi ile kolluk personelinin görev yaptığı es-
nada ses ve görüntü kaydı alan kişilere müdahale edilmesi, bu tür eylemlerin engellenmesi ve kanuni şartları 

                                                
237 https://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiyede-ilk-%C3%BC%C3%A7-ayda-4-gazeteci-tutukland%C4%B1/a-57340263 
238 https://medyascope.tv/2021/04/27/haber-takibindeyken-polis-siddetine-ugrayan-foto-muhabiri-sener-yilmaz-aslan-siddeti-goruntulemek-isterken-siddete-ugra-
mami-baska-bir-gazeteci-goruntuledi-bunu-engelleyemeyeceklerini-gormeleri-ger/ 
239 https://rm.coe.int/final-version-annual-report-2021-en-wanted-real-action-for-media-freed/1680a2440e 
240 https://tr.euronews.com/2021/04/28/avrupa-konseyi-medya-raporunda-rtuk-e-bag-ms-z-medya-uzerinde-bask-olusturuyor-elestirisi 
241 https://twitter.com/CHDistanbul/status/1387731767008940032 
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oluştuğu takdirde adli işlem yapılması düzenlenmiştir. Dayanak olarak ise kişilerin özel hayatının gizliliği 
ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin düzenlemeler gösterilmiştir. Öncelikle basın ifade hürriyetine mü-
dahale niteliği taşıyan bu türden bir düzenlemenin genelge düzeyinde idari bir işlem ile yapılması mümkün 
olmadığı gibi bu konuda Anayasa maddeleri 28 ve 26 uyarınca yapılacak kanun düzeyinde herhangi bir 
düzenlemenin kabulü kesinlikle mümkün değildir” dedi. İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dik-
men, “Siz vatandaşın boğazına çökeceksiniz, sonra bunu özel hayatın gizliliğinin ihlali ile tanımlayacaksı-
nız! Bu kabul edilebilir bir şey değil.  Bu genelge, halkın üzerindeki korkunun, baskının daha da artırılması 
ve onca ihlalin, adaletsizliğin, yasalara aykırılığın daha da gün yüzüne çıkmasıdır. Burada, basın özgürlü-
ğüne, yasalara, insanların hak ve özgürlüklerine aykırılık vardır ve söz konusu genelgeyle bunun meşrulaş-
tırılması, olağanlaştırılması amaçlanmaktadır. Kamunun bilgi edinme hakkı Anayasa ile korunmuştur. Do-
layısıyla bu mesele Anayasa’ya aykırıdır” dedi. Genelgede, “Emniyet personeli görevini yaparken eylemin 
veya durumun niteliğine göre ses ve görüntü kaydı alanlar engellenecek, haklarında yasal işlem yapılacak” 
denilmişti.242 

● İstanbul Fatih Kaymakamlığı, Halkın Kurtuluş Partisi’nin (HKP) İstanbul İl Örgütü binasına astığı 
“Soru Bir: Diploma Nerede” pankartı sonrası ilçe genelinde “Covid-19 ile mücadele kapsamında” afiş ve 
pankart asma yasağı getirdi. Kaymakamlık yazısında, “İlçemizde bulunan meydan, cadde, sokak, yol, park 
gibi tüm umuma açık alanlarda afiş ve pankart asma, döviz açma asılması yasaklanmıştır” denildi. HKP 
MYK Üyesi ve İstanbul İl Başkanı Av. Pınar Akbina, kaymakamlık yazısıyla polis tarafından parti binasın-
dan pankartı indirmeleri yönündeki müdahaleye tepki gösterdi ve pankartı kaldırmadıklarını açıkladı. İz-
mir’de ise emniyet yetkilileri, HKP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir İl Başkanı Av. Tacettin Çolak’ı 
arayarak, “Soru Bir: Diploma Nerede” yazılı pankartta birilerine göndermede bulunduğunu söyleyerek pan-
kartı indirmelerini talep etti.243 

Diğer Gelişmeler  
1 Nisan 2021 
● CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, TRT’nin Görevde Yükselme Sınavı’nda 

başvuranları kadın ve erkek olarak ayrı ayrı salonlarda oturttuğunu açıklayarak, “TRT yöneticileri anayasa-
mızın laiklik ilkesini çiğneyerek açıkça suç işlemiştir. Bin 260 kadın ve erkeğin ayrı salonlarda harem se-
lamlık sınava alınması kabul edilemez” dedi.244 TRT, “Görevde Yükselme Sınavı” 27 Mayıs’ta Ankara Hacı 
Bayram Veli Üniversitesi’nde bin 260 adayın katılımıyla gerçekleşmişti. 245 

● Kadın Adayları Destekleme Derneği’nin (KA.DER), 13 televizyon kanalında yayımlanan haber 
programlarındaki cinsiyet dağılımını incelediği araştırmaya göre, 2.089 programın yüzde 77’sinde hiç ka-
dına yer verilmediği ve 1 Temmuz 2020-1 Ocak 2021 tarihleri arasında 6 bin 114 konuktan yalnızca 582’si-
nin kadın olduğu kaydedildi.246 Araştırmaya göre, yüzde iki oranıyla en az kadın konuşmacıya yer veren 
kanal Bloomberg HT, en çok kadın konuşmacıya yer veren kanal yüzde 21 ile Halk TV oldu. Kadın temsil 
oranı CNN Türk’te yüzde dört, Ulusal Kanal ve Haber Global’de yüzde altı, Ülke TV’de yüzde sekiz, A 
Haber’de yüzde dokuz, NTV ve TELE1’de yüzde 10, Habertürk TV’de yüzde 11, TRT Haber’de yüzde 13, 
T24’de ise yüzde 16 oldu.247 

● İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) “2020 Yılı Hapishaneler Raporu”na göre, toplam 1182 tutuklu 
işkence ve kötü muamele, sağlık, iletişim ve bilgiye erişim gibi nedenlerle derneğe hak ihlali başvurusunda 
bulundu. Raporda, salgın döneminde cezaevlerinde toplam 17 kişinin Covid-19 nedeniyle yaşamını yitir-
diği, 20 farklı hapishaneden 489 tutuklunun Covid-19’a yakalandığına dair İHD’ye başvuru yaptığı belir-
tildi. Raporda, Türkiye’de hapishanelerde 604’ü ağır olmak üzere toplam 1605 hasta tutuklunun bulunduğu, 
2020 yılının başından bu yana en az 60 tutuklu ve hükümlünün yaşamını yitirdiği, 18 kişi ile ilgili ise intihar 

                                                
242 https://www.izgazete.net/medya/emniyet-genel-mudurlugu-genelgesine-tepkiler-suruyor-12-eylul-h64848.html 
243 https://www.gercekgundem.com/siyaset/271061/diploma-nerede-pankartlarina-da-yasak-geldi-bahane-olarak-da-kapanmayi-one-surduler 
244 https://www.evrensel.net/haber/429515/trtden-haremlik-selamlik-sinav 
245 https://www.birgun.net/haber/trt-den-harem-selamlik-sinav-339648 
246 http://ka-der.org.tr/bak-su-ekranda-konusan-erkeklere/ 
247 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202104071044210688-kader-2089-tv-programini-inceledi/ 
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iddiasının bulunduğu kaydedildi. İHD, 2020 yılında en az 174 kişinin hapishanelerde çıplak aramaya ya da 
bu uygulamaya direndiği için fiziksel şiddete maruz kaldığının tespit edildiğine de değindi.248 

2 Nisan 2021 
● İzmir’de akciğer tedavisi için 20 gündür hastaneye yatış sırası beklediğini Twitter aracılığıyla Sağ-

lık Bakanı Fahrettin Koca’ya duyurmaya çalışan Aslı Özkısırlar hayatını kaybetti.249 Polikondrit ve Cogan 
hastalığı olan Özkısırlar250, Koca’yı etiketleyerek “20 gündür hastanede boş yatak bekliyorum ben... Sizin 
alacağınız önleme sıçarım… Yeter düşün bu milletin yakasından yeter…” demişti.251 İzmir İl Sağlık Mü-
dürlüğü ise, “Hastamızın kaybedilmesinin ilgili hastanemizde veya şehrimizde yatak bulunmaması ile bir 
ilgisi bulunmamaktadır” açıklamasını yaptı.252 

● Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı253, hakkında kesinleşen hapis cezası nedeniyle milletvekilliği dü-
şürülen HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nu hakkında çıkarılan yakalama emri üzerine 
gözaltına aldığını belirtti.254 Gergerlioğlu, adliyedeki işlemleri sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı 
ve anjiyo oldu.255 Gergerlioğlu, 3 Nisan’da Ankara Şehir Hastanesi’nden Sincan 2 Nolu F Tipi Yüksek 
Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na götürüldü.256 Gergerlioğlu’nun avukatı Bişar Abdi Alınak, Ger-
gerlioğlu’nun darp raporunu paylaştı.257 

● TRT, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde yapılan Görevde Yükselme Sınavı’na kadın ve 
erkeklerin ayrı salonlarda girmesine ilişkin “Sınav düzeni ve soruları TRT Kurumu’ndan bağımsız olarak 
Hacı Bayram Veli Üniversitesi yönetimince belirlenmiştir. Sınava ilişkin şu ana kadar kurumumuza yansı-
yan herhangi bir şikayet ve belge yoktur” açıklaması yaptı.258 

● Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 1.471 yeni hasta tespit edildiğini259 ve 42.308 yeni 
vaka ile birlikte toplam vaka sayısını 3.400.296, toplam can kaybını 31.892 olarak açıkladı.260 

3 Nisan 2021 
● Türk Silahlı Kuvvetleri’nden emekli 104 amiral, son dönemde gündemdeki “tekkedeki amiral”, 

“Montrö Anlaşması’nın tartışmaya açılması” ve Atatürk ilke ve devrimleri konusunda bildiri yayınladı261. 
Bildiride, “Bu antlaşmaların sonuncusu ve Türkiye’nin haklarını en iyi şekilde koruyan Montrö, sadece Türk 
Boğazlarından geçişi düzenleyen bir sözleşme değil, Türkiye’ye İstanbul, Çanakkale, Marmara Denizi ve 
Boğazlardaki tam egemenlik haklarını geri kazandıran, Lozan Barış Antlaşması’nı tamamlayan büyük bir 
diplomasi zaferidir. Montrö, Karadeniz’e kıyıdaş ülkelerin güvenliğinin temel belgesi olup Karadeniz’i ba-
rış denizi yapan sözleşmedir. Montrö, Türkiye’nin herhangi bir savaşta, savaşan taraflardan birinin yanında 
istemeden savaşa girmesini önleyen bir sözleşmedir. Türkiye’nin bekasında önemli bir yer tutan Montrö 
Sözleşmesi’nin tartışma konusu yapılmasına/masaya gelmesine neden olabilecek her türlü söylem ve ey-
lemden kaçınılması gerektiği kanaatindeyiz. Son günlerde basında ve sosyal medyada yer alan kabul edile-
mez nitelikteki bazı görüntüler, haber ve tartışmalar ömrünü bu mesleğe adamış bizler için çok derin bir 
üzüntü kaynağı olmuştur. TSK ve özellikle Deniz Kuvvetlerimiz son yıllarda, çok bilinçli bir FETÖ saldırısı 
yaşamış ve çok değerli kadrolarını bu hain kumpaslara kurban vermiştir. TSK ve Deniz Kuvvetlerimizi bu 
değerlerin dışına çıkmış, Atatürk'ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabalarını kınıyor ve tüm 
varlığımızla karşı çıkıyoruz. Türk Milleti’nin bağrından çıkan şanlı bir geçmişe sahip, Ana ve Mavi Vatan’ın 
koruyucusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelinin Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda yetiştiril-
mesi elzemdir. Ülkemizin her köşesinde denizde, karada, havada, iç güvenlik bölgesinde ve sınır ötesinde 

                                                
248 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-56607569 
249 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/asli-ozkisirlar-25-gun-yatak-sirasi-beklerken-yasamini-yitirdi-1825183 
250 https://www.ntv.com.tr/turkiye/asli-ozkisirlar-bos-yatak-yok-dedikten-sonra-hayatini-kaybetti,BeTQr4GWw0Osvndrq7pHNQ 
251 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-56620123 
252 https://www.dha.com.tr/yurt/sosyal-medyadan-hastaligini-duyuran-asli-ozkisirlardan-aci-haber/haber-1819162 
253 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/hdpli-omer-faruk-gergerlioglu-gozaltina-alindi/2196562 
254 https://www.trthaber.com/haber/gundem/omer-faruk-gergerlioglu-gozaltina-alindi-569697.html 
255 https://www.ntv.com.tr/turkiye/hdp-eski-milletvekili-omer-faruk-gergerlioglugozaltina-alindi,rxEVXltkkUagpK3T6b0anA 
256 https://www.dw.com/tr/gergerlio%C4%9Flu-sincan-cezaevinde/a-57091274 
257 https://abcgazetesi.com/gergerlioglu-darp-raporu-aldi-384800 
258 https://www.trt.net.tr/Kurumsal/BasinAciklamalari.aspx?id=60659df98a58cb18f05a7aa5 
259 https://www.ntv.com.tr/turkiye/2nisan-2021-corona-virus-tablosu-179-can-kaybi-42-bin-308-yeni-vaka,xy5YChvcLUOQPMoyjvzOhw 
260 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html 
261 https://www.veryansintv.com/104-amiralden-montro-ve-ataturk-bildirisi 
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fedakârca görev yapan, Mavi Vatandaki hak ve menfaatlerimizin korunması için Atatürk’ün gösterdiği 
yolda canla başla çalışan cefakar Türk Denizcilerimizin yanındayız” denildi.262 

5 Nisan 2021 
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 2.203 yeni hasta tespit edildiğini263 ve 54.740 yeni vaka ile birlikte 

toplam vaka sayısını 3.633.925 toplam can kaybını 32.943 olarak açıkladı.264 
● Kişisel verileri koruma kurulu (KVKK), kullanıcı verilerinin sızdırılması nedeniyle Facebook 

hakkında re ‘sen inceleme başlattı. Kurul, bir hacker platformunda 106 ülkeden 533 milyon Facebook kul-
lanıcısının telefon numaraları ve kişisel verilerinin çevrim içi olarak ücretsiz paylaşıldığı bilgisini anım-
sattı.265 

● Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında, Özgür Kadın Hare-
keti’ne (TJA) bağlı 22 kadın “legal yapı altında terör örgütü PKK/KCK’nın kadın yapılanması içerisinde 
faaliyet gösterip örgütsel görüşme, yürüyüş ve toplantı düzenledikleri” iddiasıyla gözaltına alındı.266 Hak-
larında yakalama kararı çıkarılmasına karşın iki kişinin cezaevinde olduğu ve ayrıca dokuz kadın hakkında 
yakalama çalışmalarının sürdüğü duyuruldu.267 

● Milli Savunma Bakanlığı (MSB), resmi internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında268 Türkiye 
Emekli Subaylar Derneği (TESUD) ve Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) yönetimleri tarafın-
dan bakanlığa destek ziyareti gerçekleştirilerek 104 amiral imzalı bildiriyi kınadıklarını bildirdi.269 Buna 
karşı TESUD’un yaptığı açıklamada, “Emekli amirallerin bildirisine yönelik herhangi bir kınama ifadesi 
kullanılmamıştır” açıklamasını paylaşarak, kınamayı yalanladı. Dernek açıklamasında, “5 Nisan 2021 günü 
saat 13.30’da TESUD Genel Başkanı ve TEMAD Genel Başkanı, beraberlerinde yönetim kurullarından 
ikişer üye ile birlikte MSB’lığına davet edilmiştir. Milli Savunma Bakanı’nın ülkemiz ve TSK’nın halen 
yürütmekte olduğu faaliyetler konusundaki paylaşımlarını müteakip TESUD Genel Başkanı tarafından; Si-
lahlı Kuvvetlerimizin yurt içinde ve dışında yürüttüğü faaliyetlerdeki başarılarından gurur duyulduğu ifade 
edildikten sonra, emekli subaylarla ilgili çeşitli konular gündeme getirilmiş, görüş ve öneriler paylaşılmış-
tır” denildi.270 

6 Nisan 2021 
● Ankara Valiliği, milletvekilliği düşürülen HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun gözaltına alın-

ması sırasında kötü muameleye uğradığı iddialarına ilişkin, “Kötü muamele yapıldığı iddiası asılsız olduğu 
gibi emniyet güçlerimizin yıpratılmasına yönelik açık bir iftiradır” açıklaması yaptı.271 

● MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anayasa Mahkemesi’ni (AYM) darbe ürünü bir kurum ola-
rak suçlayarak, “AYM Başkanlığı’nı işgal eden şahsın, geçmişte polis akademisi başkanıyken, PKK açılı-
mına nasıl ev sahipliği yaptığını, 12 kötü adamı nasıl ağırladığını biz gayet iyi biliyoruz” dedi. Bahçeli, 
emekli amirallerce Montrö’yle ilgili açıklama yapılmasına da tepki göstererek, “Montrö Boğazlar Sözleş-
mesi Lozan’ın ayrılmaz bir parçasıdır bizim kırmızı çizgimizdir. Hiç kimsenin Montrö’yü tartışmaya açtığı 
falan da yoktur. Bunlar denizci değil denizciliğin yüz karalarıdır. Söz konusu muhtıra emeklilikle canı sıkı-
lan, biraz da adımızdan söz ettirelim diyen bir meczubun işi değildir. Bunları deniz nasıl tutuyorsa hukuk 
da öyle tutmalı, cüretlerinin bedelini ödemelidirler” diye konuştu.272 

● AA, 100’üncü kuruluş yıldönümünü kutladı.273 Bu kapsamda, bazı tarihi haberlerini internet orta-
mında274 yeniden servis ettiğini duyurdu.275 

                                                
262 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/103-emekli-amiral-bildirisi-metni-nedir-ne-yaziyor-6354388/ 
263 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html 
264 https://www.ntv.com.tr/turkiye/7-nisan-2021-corona-virus-tablosu-276-can-kaybi-54-bin-740-yeni-vaka,ol7Yw-C3PEeL5MZE8BUJ4w 
265 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202104051044197539-kisisel-verileri-koruma-kurulu-facebook-hakkinda-inceleme-baslatti/ 
266 https://artigercek.com/haberler/rosa-kadin-dernegi-ne-baskin-cok-sayida-gozalti 
267 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/diyarbakirda-teror-orgutu-pkk-kcknin-kadin-yapilanmasina-yonelik-operasyonda-22-supheli-yakalandi-/2198214 
268 https://twitter.com/tcsavunma/status/1379058536584523783 
269 https://www.msb.gov.tr/SlaytHaber/542021-75244 
270 http://www.tesud.org.tr/duyuru/kamuoyu-duyurusu-824 
271 http://ankara.gov.tr/kurumlar/ankara.gov.tr/Ankara2021/dosyalar/pdf/basin_aciklamasi_06042021.pdf 
272 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/bahceli-104-amiral-buyuk-bir-suc-isledi-cezasi-kalamaz-6356483/ 
273 https://www.trthaber.com/haber/turkiye/anadolu-ajansinin-bir-asirlik-haber-yolculugu-473528.html 
274 https://100yil.aa.com.tr 
275 https://www.aa.com.tr/tr/kurumsal-haberler/aanin-100-yil-projelerini-iceren-internet-sitesi-acildi/1803924 
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● TÜİK’in276 açıkladığı Mart ayı enflasyon rakamlarına göre enflasyon Mart’ta yüzde 1,08 artarken, 
yıllık bazda yüzde 16,19 oldu.277 

7 Nisan 2021 
● Uluslararası Af Örgütü’nün 149 ülkeyi kapsayan 2020/21 “Dünyada İnsan Haklarının Durumu278” 

yıllık raporuna göre, “Türkiye’de hükümet trol orduları kurdu ve kamuoyunun dikkatini belirli web siteleri, 
hesaplar ve ‘sakıncalı bilgilerden’ uzak tutmak için çevrimiçi sınırlandırmalara ve yanlış yönlendirmelere 
başvurdu” denildi.279 Raporda hukuk hakkında, “Bazı yargı mensupları ve hukukçular mesleki görevlerini 
meşru biçimde yerine getirdikleri için yaptırımlara maruz kaldı. Gazeteciler, siyasetçiler, aktivistler, sosyal 
medya kullanıcıları ve insan hakları savunucularının da aralarında bulunduğu kişilere yönelik gerçek veya 
varsayılan muhalefetleri nedeniyle yargı tacizi devam etti” ifadeleri kullanıldı.280  

● Boğaziçi Üniversitesi İçin Mezunlar Girişimi (BUİM), rektör Melih Bulu’nun istifa etmesi için 
çağrıda bulunarak, beş bin imza topladı.281 BUİM’in açıklamasında, “Bu mücadele halkın vicdanında da 
çoktan kabul görmüş bir mücadeledir. Bulu bu sese kulak vermelidir. Kamunun yüksek yararı ve üniversite 
kurumunun işlevlerini en iyi şekilde yerine getirebilmesi için, katılımcı ve demokratik bir seçimin önünü 
açmak üzere Bulu’nun bir an önce görevinden istifa etmesini talep ediyoruz” denildi.282  

● AA 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Şenol 
Kazancı görevini TRT Uluslararası Haber Kanalları Genel Yayın Yönetmeni Serdar Karagöz’e devretti.283 
Genel Kurul’da AA’nın yeni Yönetim Kurulu’na ayrıca Doç. Dr. Yusuf Özkır, Prof. Dr. Hasan Nuri Yaşar, 
Doç. Dr. İsmail Çağlar ve Büşra Karaduman Aktuna seçildi.284 

● AYM285, 10 Ekim 2015’te yaşanan Ankara Gar saldırısında yaralanan başvurucu Hasan Kılıç’ın, 
zararlarının tazmini istemiyle açtığı davada, “güvence altına alınan yaşam hakkının usul boyutunun ihlal 
edildiğine” karar verdi. Kararda, başvurucu Kılıç’a dava tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte 
25 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmedildi. Kılıç, 9 Temmuz 2018’de, olayın idarenin kusuruyla 
meydana geldiğine ilişkin iddiaların değerlendirilmemesi nedeniyle başvurmuştu.286 

8 Nisan 2021 
● İçişleri Bakanlığı oluruyla Ankara Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından Tür-

kiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) hakkında denetim başlatıldığı tebliğ edildi. Tebligatta, Dernekler 
Kanunu’nda yer alan “Gerekli görülen hallerde derneklerin tüzüklerinde gösterilen amaçlar doğrultusunda 
faaliyet gösterip göstermedikleri, defterlerini ve kayıtlarını mevzuata uygun olarak tutup tutulmadığı İçişleri 
Bakanı veya mülki idare amiri tarafından denetletilebilir” hükmüne atıfta bulunuldu. Tebligatta, TESUD’un 
denetime tabi tutulmasına İçişleri Bakanlığı makamınca 6 Nisan tarihli onay verildiği belirtildi. Tebligatta, 
“Bu nedenle, derneğinizin iş ve işlemlerinden bilgi sahibi olan bir yönetim kurulu üyesi veya yetkili dernek 
görevlisi tarafından derneğe ait her türlü defter ve belgelerin incelenmek üzere derneğiniz ikametgahında 
hazır bulundurulması hususunu bilgilerinize rica ederim” denildi.287 

10 Nisan 2021 
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 2.497 yeni hasta tespit edildiğini288 ve 52.676 yeni vaka ile birlikte 

toplam vaka sayısını 3.798.333 toplam can kaybını 33.702 olarak açıkladı.289 
12 Nisan 2021 

                                                
276 https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=T%C3%BCketici-Fiyat-Endeksi-Mart-2021-37381&dil=1 
277 https://www.trthaber.com/haber/guncel/mart-ayi-enflasyon-rakamlari-aciklandi-tuik-2021-mart-enflasyon-orani-570448.html 
278 https://amnesty.org.tr/public/uploads/files/UAO%CC%88%202020-21%20Y%C4%B1ll%C4%B1k%20Rapor%20-
%20Tu%CC%88rkc%CC%A7e%20070421.pdf 
279 https://www.diken.com.tr/uluslararasi-af-orgutu-turkiyede-hukumet-trol-ordulari-kurdu/ 
280 https://www.amerikaninsesi.com/a/af-orgutu-turkiye-nin-acil-ihtiyaci-yargi-bagimsizli%C4%9Fi/5848087.html 
281 https://www.evrensel.net/haber/430064/bogazici-mezunlarindan-melih-buluya-5-bin-imzali-istifa-cagrisi 
282 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/mezunlardan-melih-buluya-5-bin-imzali-istifa-cagrisi-1826388 
283 https://tele1.com.tr/anadolu-ajansi-genel-muduru-gorevden-alindi-364030/ 
284 https://www.aa.com.tr/tr/kurumsal-haberler/anadolu-ajansinda-gorev-degisimi/2200993 
285 https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/bireysel-basvuru-basin-duyurulari/canli-bomba-saldirisiyla-ilgili-idarenin-kusurunun-arastirilmamasi-nedeniyle-yasam-
hakkinin-ihlal-edilmesi/ 
286 https://medyascope.tv/2021/04/07/anayasa-mahkemesi-10-ekim-ankara-katliaminda-yaralanan-hasan-kilicin-basvurusunu-degerlendirdi-yasam-hakkinin-usul-
boyutu-ihlal-edilmistir/ 
287 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/msbyi-yalanlayan-tesuda-denetleme-1826687 
288 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html 
289 https://www.ntv.com.tr/turkiye/10-nisan-2021corona-virus-tablosu-248-can-kaybi-52-bin-676-yeni-vaka,0HKtOeSjpUOgCb5-9oXVcA 
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● TÜİK’in,290 açıkladığı Şubat ayı işsizlik rakamlarına göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı 
yaştaki kişilerde işsiz sayısı, Şubat’ta bir önceki aya göre, 250 bin kişi artarak dört milyon 236 bin kişi oldu. 
İşsizlik oranı ise 0,7 puanlık artışla yüzde 13,4 seviyesinde gerçekleşti.291 

● İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, sosyal medya hesabındaki paylaşımlarıyla Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin’e hakarette bulunduğu iddiasıyla Avukat Mert Yaşar hakkında re 
‘sen soruşturma başlattı.292   

● Ardahan İl Jandarma Komutanlığı293 Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, Amerika, Fransa, Almanya 
üzerinden Türkçe yayın yapan, müstehcen ve yasa dışı bahis içerikli paylaşımların yer aldığı 10 internet 
sitesi için erişimin engellenmesi kararı aldırdı.294 

13 Nisan 2021 
● Dünya çapında gazeteci güvenliği sağlanmasını amaçlayan Press Emblem Campaign295 (Basın 

Amblemi Kampanyası), Covid-19’un başladığı 1 Mart 2020 tarihinden bu yana en az 1060 gazetecinin ya-
şamını yitirdiğini açıkladı. PEC’den yapılan yazılı açıklamada, salgın döneminde günde ortalama 2,5’ten 
fazla gazetecinin Covid-19’dan hayatını kaybettiği belirtildi. Salgında en çok gazeteci ölümü 19 ülkede 611 
ile Latin Amerika ülkelerinde kaydedildi. Asya’da 17 ülkede 183, Avrupa’da 19 ülkede (Türkiye 
ve Rusya dahil) 167, Afrika’da 16 ülkede 52 gazeteci öldü ve Kuzey Amerika’da iki ülkede 47 gazeteci 
virüs nedeniyle öldü. Brezilya’da 172, Peru’da 138, Meksika’da 93, Hindistan’da 63 ve İtalya’da ise 51 
gazeteci yaşamını yitirdi.296 

● Zonguldak’ta yayın yapan Halkın Sesi Yazı İşleri Müdürü Mustafa Özdemir’in, bir genci intihara 
teşvik ettiği gerekçesiyle 25 gündür tutuklu olduğu gündeme taşındı. Adil Medya yazarı Ahmet Öztürk, 
Özdemir’in tutuklanmasının kent kamuoyunda soru işaretlerine neden olduğunu ileri sürerek, “İntihar giri-
şiminde bulunan şahısla gün içinde birkaç kez birlikte görüntülendiği, şahsa benzin alacak parayı temin 
ettiği gerekçesiyle polisin gözaltına aldığı Özdemir çıkarıldığı mahkemede, delilleri karartma ihtimali ve 
kuvvetli suç şüphesi nedeniyle tutuklanmıştı. Gencin savcılık ifadesinde ise kendisini kimsenin yönlendir-
mediği gibi kendini öldürmek gibi bir kastı da olmadığını, zaten elindeki çakmağın da yanmadığını ısrarla 
söylediği belirtildi. Ayrıca Özdemir’in Zonguldak Belediyesi’nin AKP’li Başkanı Ömer Selim Alan’la ilgili 
birçok iddiayı haber ve kimi iddialarını belgeleriyle ortaya koyduğu ve Ankara Cumhuriyet Başsavcısı iken 
kısa sürede AYM üyeliğine terfi edilen ve aslen Zonguldaklı olan Yüksel Kocaman’la ilgili bazı iddiaları 
haber yapması bardağı taşıran son damla oldu” görüşlerine yer verdi.297 

● MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Halk TV’de “Haber Masası” programında Ülkü 
Ocakları’nın eski Genel Başkanı Suat Başaran’ın saldırıya uğramasında MHP’nin rolü konusunda yorum 
yapılması üzerine kanalı hedef alarak, “Halk TV’nin acınası hali vahametini giderek artırırken, kendi başını 
yiyeceği yanlış ve hatalar zincirini de gün geçtikçe artırıyor” dedi. Özdemir, “7 Nisan’da kesinleşen mah-
keme kararı ile partimizle hiçbir resmi bağlantısı kalmamış olan bir şahsın, 12 Nisan’da CİP yani ticari 
öneme sahip kişiler için kullanılan Esenboğa Havalimanı’ndaki bir salonda kamuoyuna da malum olan 
olayla anılmasını Halk TV nasıl oluyor da ülkücülere bağlayabiliyor. Hiçbir çevre kurnazlık ve sinsilikle 
camiamızı karşısına alma cüretini göstermesin, bu yanılgıya düşmesin. Halk TV’nin, MHP ve ülkücüler 
konusunda asla objektif olmadığını, olamadığını bu zamana kadar açıkça görmüştük, biliyorduk. Bundan 
sonra da adı halk, özü gark olan bu yayın kuruluşunun faaliyetleri ibretlik bir vaka olarak ilerleyen yıllarda 
Türk basın tarihinde anılacaktır” diye konuştu.298 

● Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Sözcü’nün logo değişikliği talebini gün-
deme almayan RTÜK’e tepki gösterdi. “Haber almak vatandaşın en temel hakkı. Haber verecek olanı sus-
turmak ise hak gaspıdır. Sözcü’ye hakkı neden verilmez? Konuşandan korkmayın! Özgürlüğün alanını 
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mir__in__Halk_TV__de_Can_Coskun__un.html 
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kendinize göre belirlemeyin. Sevmek zorunda değilsiniz, yetkinizi adalet çerçevesinde kullanın. Sözcü sus-
masın” dedi.299 

14 Nisan 2021 
● Mülteci Medyası Derneği, İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ hakkında, mültecilere yöne-

lik nefret söylemi içeren açıklamaları ve derneklerine yönelik hedef gösterici paylaşımları iddiasıyla İzmir 
Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, Özdağ’ın, “halkı kin ve düşmanlığa tah-
rik veya aşağılama, hakaret, nefret ve ayrımcılık” suçlarını işlediği belirtildi. Özdağ’ın, Mülteci Medyası 
Derneği’ne yönelik “Mülteci medyası emperyalizmin taşeron yapısıdır” sözleriyle ilgili dilekçede, “Bu ta-
lihsiz, gerçek dışı, hiçbir mesnedi olmayan beyan ile şüpheli, derneğimizi hedef göstermiş, aşağılama, nefret 
ve ayrımcılık suçunu dernek tüzel kişiliğimize karşı da işlemiştir. Bu nedenle, şüpheli hakkında soruşturma 
yapılarak tecziyesi için hakkında kamu davası açılmasını talep ediyoruz” denildi.300 

● Rekabet Kurumu, Google’a “kendi yerel arama ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerini ra-
kiplerini dışlayacak şekilde öne çıkardığı” için “hakim durumunu kötüye kullandığı” gerekçesiyle 296 mil-
yon 84 bin 899,49 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.301 Google Reklamcılık ve Pazarlama Li-
mited Şirketi, Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc şirketleri 
hakkında soruşturma yürütülüyordu. Google’a gerekçeli kararın tebliğinden itibaren altı ay içerisinde, rakip 
yerel arama hizmetleri ve rakip konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerine genel arama sonuç sayfasında, 
Google’ın kendi ilgili hizmetlerinden dezavantajlı olmayacakları koşulları sağlamasına karar verildi. Go-
ogle’ın ilk uyum tedbirinin uygulanmaya başlamasından itibaren beş yıllık süre boyunca ve yılda bir peri-
yodik olarak kuruma rapor sunmasına gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara idare 
mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere karar verildi.302 

15 Nisan 2021 
● Kayseri Gazeteciler Cemiyeti303 Başkanı Veli Altınkaya korona virüs nedeniyle yaşamını yi-

tirdi.304 
● Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Anayasa Mahkemesi, “Kur’an kurslarının anayasanın 

laiklik ilkesine karşı olduğu” gerekçesi ile kapatılmasına karar verdi.305 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri 
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Kuzey Kıbrıs’ta olduğunu ve bu konuyu görüşeceğini söyleyerek, karara 
“KKTC AYM’si karardan dönmeli, yoksa atacağımız farklı adımlar olur” sözleriyle tepki gösterdi. Erdoğan 
KKTC Anayasa Mahkemesi Başkanı Narin Ferdi Şefik hakkında “Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın yaptığı 
açıklamayı bizim kabul etmemiz mümkün değil. Anayasa Mahkemesi başkanının laikliği öğrenmesi lazım. 
Türkiye'deki uygulaması neyse onu da öğrenmesi lazım. Tavır değişmediği takdirde, KKTC'de inanç öz-
gürlüğü konusunda oradaki yavrularımızın Kur’an eğitimine engel teşkil etmesine müsaade etmeyiz. Tür-
kiye'de din eğitimi-öğretimi bu tür şeyler çözülmüştür. Laiklik anlayışı onların anladığı gibi değildir. KKTC 
bir Fransa değildir. KKTC, Türkiye'deki uygulamalar neyse bunları uygulama safhasına geçirmek duru-
mundadır. Oradaki bazı sendikaların, din düşmanı sendikaların attığı adımları kabul etmemiz mümkün de-
ğildir. Anayasa Mahkemesi Başkanı bu yanlışından süratle dönmelidir. Fuat Bey de bu konuyu Ersin Bey 
ile görüşmek suretiyle gerekli adımların atılmasını bildirecektir” dedi.306 

● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 2.845 yeni hasta tespit edildiğini307 ve 61.400 yeni vaka ile birlikte 
toplam vaka sayısını 4.086.957 toplam can kaybını 35.031 olarak açıkladı.308 

● AYM,309 HDP’nin kapatılmasına ilişkin iddianameyi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na iade 
etti. AYM, iddianamede haklarında yasaklılık kararı verilmesi istenilen kişiler ile istenilmeyen kişilerin 

                                                
299 http://www.orduolay.com/siyaset/haber-verecek-olani-susturmak-hak-gaspidir/59632 
300 https://www.evrensel.net/haber/430661/multeci-medyasi-ayrimcilik-sucu-isleyen-umit-ozdag-hakkinda-suc-duyurusunda-bulundu 
301 https://www.evrensel.net/haber/430665/rekabet-kurumu-googlea-296-milyon-84-bin-899-lira-para-cezasi-verdi 
302 https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/rekabet-kurulu-googlea-296-milyon-lira-idari-para-cezasi-verdi/2208871#:~:text=Rekabet%20Kurulu%2C%20Go-
ogle%20Reklamc%C4%B1l%C4%B1k%20ve%20Pazarlama%20Limited%20%C5%9Eirketi%2C%20Google%20Internatio-
nal,899%2C49%20lira%20idari%20para 
303 https://kayserigazetecilercemiyeti.com/haber-detay-Cemiyet-Baskanimiz-Veli-Altinkaya-yasama-gozlerini-yumdu 
304 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/kayseri-gazeteciler-cemiyeti-baskani-veli-altinkaya-koronavirusten-yasamini-yitirdi-1828196 
305 https://www.sozcu.com.tr/2021/dunya/kktc-laiklik-ilkesine-aykiri-oldugu-gerekcesiyle-kuran-kurslarini-kapatti-6375408/ 
306 https://www.indyturk.com/node/346001/haber/cumhurba%C5%9Fkan%C4%B1-erdo%C4%9Fan-kktcdeki-aym-karar%C4%B1ndan-d%C3%B6nmeli-yoksa-
ataca%C4%9F%C4%B1m%C4%B1z-ad%C4%B1mlar 
307 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html 
308 https://www.ntv.com.tr/turkiye/15-nisan-2021-corona-virus-tablosu-297-can-kaybi-61-bin-400-yeni-vaka,Lxp8NrBQNUGfLjWdsmF99Q 
309 https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/faaliyetler/halklarin-demokratik-partisinin-temelli-kapatilmasi-talebiyle-duzenlenen-iddianamenin-iadesine-iliskin-karar/ 
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kimlikleri, suç olduğu belirtilen eylemlerin tarihleri ve bu eylem tarihlerinde partideki görevlerinin açıkça 
belirtilmediği kaydedildi. AYM, iddianamede HDP’nin soruşturma ve kovuşturmalara ilişkin bilgilerin lis-
telerle belirtilmesinin, söz konusu eylemlerin neler olduğunun belirlenmesini engellediğini kaydetti.310 

● SPK, izinsiz foreks işlemi yaptığı tespit edilen 12 internet sitesi hakkında erişim engeli kararı 
aldığını duyurdu.311 

19 Nisan 2021 
● İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi, Haliç Üniversitesi eski öğretim üyesi Erol Mütercimler’in, 

katıldığı bir televizyon programında 312 imam hatip lisesi mezunları hakkında sarf ettiği sözlerle “halkın 
bir kesimini sosyal sınıf din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama” suçlama-
sıyla yargılandığı davada, 10 ay hapis cezasına hükmederek, cezanın ertelenmesine karar verdi.  Mütercim-
ler, program sırasında çok yorgun olduğunu ve bu nedenle söylemek istediklerini tam olarak dile getireme-
diğini, sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi. Mütercimler’in avukatı Mehmet Ruşen Gültekin ise “Müvek-
kilimizin 216/2 ve 218. maddelerden cezalandırılmasına karar verildi. Yalnız bu madde geçmişte olduğu 
gibi, 141,142, 163’ler gibi, siyasetin joker olarak kullandığı ve yasanın müeyyidesi değil, siyasetin müey-
yidesi olarak görüldüğü davalar. Dolayısıyla bu karar kanun ilkesine göre kabul edilebilir bir karar değil. 
İstinaf edeceğiz” dedi.313 

● Gaziantep 4. Ağır Ceza Mahkemesi, İleri İmtiyaz Sahibi Mahmut Özkılıç’a yönelik silahlı saldı-
rıyla ilgili yargılanmada Onur M. ve Selçuk Y.’ye, 20’şer yıl, İrfan G. ve Yılmaz D.’ye 16 yıl sekizer ay, 
sanık M.P.’ye de10 ay hapis cezası314 verdi.315 Gaziantep’te 27 Nisan 2018’de İleri İmtiyaz sahibi olan Öz-
kılıç’a evinin önünde silahlı bir saldırı düzenlenmiş ve Özkılıç’ın göğsüne ve ayağına isabet eden kurşun-
larla yaralanmıştı.316 

20 Nisan 2021 
● Sabah, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın açıklamalarına geniş yer vermesine rağmen El-

van’ın 128 milyar dolarla ilgili Berat Albayrak’ı adres gösterdiği “Kasım’dan bu yana böyle bir döviz alım 
satım işlemini gerçekleştirmedik” ifadesine sansür uyguladı. Elvan, Merkez Bankası’nın 2017’de Hazine 
Müsteşarlığı ile imzaladığı protokol doğrultusunda Hazine hesapları üzerinden bir kamu bankası aracılığıyla 
döviz satımı gerçekleştirdiğini belirtmişti. Elvan, “Şimdi siz bu yöntemi tartışabilirsiniz, bu yöntemle ilgili 
görüşlerinizi, düşüncelerinizi ifade edebilirsiniz. Ama hiç kimseyi yolsuzlukla suçlayamazsınız, hiç kimse-
nin burada bir yolsuzluk yapması söz konusu değildir” diyerek Albayrak’ı savunmuştu. Ayrıca Elvan, Al-
bayrak’ın istifa ettiği Kasım ayından sonra uygulamaya son verildiğini de belirterek “Bizde de açıkçası 
kasım ayından bu yana böyle bir döviz alım satım işlemini gerçekleştirmesi söz konusu olmadı” demişti.317 

● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 2.895 yeni hasta tespit edildiğini318 ve 61.028 yeni vaka ile birlikte 
toplam vaka sayısını 4.384.624 yeni can kaybı ile toplam can kaybını 36.613 olarak açıkladı.319 

● İçişleri Bakanlığı, 104 emekli amiral imzalı Montrö Boğazlar Sözleşmesi’yle ilgili bildiri sonra-
sında Milli Savunma Bakanlığı’nın açıklaması aksine bildiriyi kınamadıklarını açıklayan Türkiye Emekli 
Subaylar Derneği (TESUD) Genel Başkanı Emekli Tuğgeneral Namık Kemal Çalışkan ve Yönetim Ku-
rulu’nun görevden alındığını açıkladı. Açıklamada, “Dernek yöneticilerinin beyanları ile 104 emekli amiral 
tarafından yayımlanan bildiriye destek oldukları görülmüştür” denildi.320 

21 Nisan 2021 
● Gazeteci, yazar, senarist Tülay Bilginer yaşamını yitirdi.321 

                                                
310 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/anayasa-mahkemesinin-hdpnin-kapatilmasi-istemli-iddianamenin-iadesine-iliskin-kararinin-gerekcesi-yazildi/2210249 
311 https://www.borsagundem.com/haber/spkdan-12-izinsiz-siteye-erisim-engeli-karari/1564075 
312 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/erol-mutercimlere-istenen-ceza-belli-oldu-6382727/ 
313 https://t24.com.tr/haber/imam-hatiplilere-hakaret-ettigi-gerekcesiyle-erol-mutercimler-e-10-ay-hapis-cezasi-verildi,946901 
314 https://www.haberturk.com/gaziantep-haberleri/86454004-gazeteciye-silahli-saldirida-karar 
315 https://www.tigrishaber.com/gazeteciye-silahli-saldiri-davasinda-karar-74-yil-2-ay-ceza-70552h.htm 
316 https://www.memohaber.com/haber/gaziantepte-yerel-gazeteci-silahli-saldirida-yaralandi/23359/ 
317 https://www.birgun.net/haber/sabah-elvan-in-128-milyar-dolar-icin-berat-albayrak-i-isaret-eden-cumlesini-sansurledi-341976 
318 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/20-nisan-corona-virusu-verileri-aciklandi-6385651/ 
319 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html 
320 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202104201044317305-turkiye-emekli-subaylar-dernegi-yonetimi-gorevden-alindi/ 
321 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/gazeteci-tulay-bilginer-hayatini-kaybetti-41793547 
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● Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de322 yayımlanan atamalara ilişkin karara 
göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan-
lığı’na Vedat Bilgin, Ticaret Bakanlığı’na ise Mehmet Muş getirildi.323 

22 Nisan 2021 
● İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Halk TV programcısı Levent Gültekin’in 8 Mart’ta 

25 kişinin saldırısına uğramasına ilişkin davada saldırıyı gerçekleştirenlerden ikisi hakkında iddianame ha-
zırladı. Dava 3 Mayıs’ta görülecek. Gültekin’in avukatı Çağrı Çetin, “3 Mayıs günü yüzde 99 ihtimal sa-
nıklar tahliye olacaklar buna şüphemiz yok. Ama bizi üzen şey MOBESE kameralarının kayıtta olduğu 
kalabalık bir noktada diğer saldırganların tespit ettirilememesi. Bilindiği üzere bir siyasi parti genel başkan 
yardımcısı, müvekkilimizi hedef gösteren bir tweet attı ve onun üzerine bir saldırı gerçekleşti. Gazeteciler, 
siyasiler aylarca, yıllarca tutuklu şekilde iddianamelerinin yazılmalarını bekliyorlar. Ama Gültekin’e yapı-
lan saldırıca jet hızıyla iddianame yazıldı” dedi.324 

● Gazeteci Selahattin Duman tedavi gördüğü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’nde vefat etti. 71 yaşındaki Duman geçtiğimiz yıl ağır bir trafik kazası geçirmiş 19 gün 
komada kalmıştı. Kazadan sonra birçok operasyon geçiren Duman'ın bir türlü toparlayamadığı öğrenildi.325 

23 Nisan 2021 
● AYM, cinsiyet değişimi yapmadan isim değişikliği talebi reddedilen trans bir kadının “özel hayata 

saygı hakkı” ihlaline uğradığına326 hükmetti.327 
25 Nisan 2021 
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 2.801 yeni hasta tespit edildiğini328 ve 38.553 yeni vaka ile birlikte 

toplam vaka sayısını 4.629.969 yeni can kaybı ile toplam can kaybını 38.358 olarak açıkladı.329 
● Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu’daki 15 kentindeki barolar, 6-8 Ekim 2014 tarihlerinde, Ayn-el 

Arab’taki (Kobani) olaylar nedeniyle yarın Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılamasına başlanıla-
cak eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da aralarında bulunduğu 
sanıkların serbest bırakılması için çağrıda bulundu. Açıklamada AİHM’in Demirtaş hakkında serbest bıra-
kılması yönünde verdiği karara vurgu yapıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca o dönemki olaylar altı 
yıl sonra iddianameye  dönüşmüştü. 2020’nin Eylül ayında yapılan operasyonda 82 kişi hakkında gözaltı 
kararı verilmişti. Soruşturma kapsamında Demirtaş ve Yüksekdağ ile HDP’nin eski ve yeni yöneticilerinin 
de aralarında bulunduğu 108 şüpheli hakkında dava açılmıştı. Hazırlanan iddianamede tüm şüphelilerin, 
“devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma”, “37 kez adam öldürme”, “31 kez öldürmeye teşebbüs”, “bay-
rak yakma”, “Atatürk’ü Koruma Kanunu’na muhalefet” gibi suçlamalarından cezalandırılmaları isteni-
yor.330 

26 Nisan 2021 
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında Covid-19 salgını nedeniyle “tam 

kapanma” sürecine geçileceğini açıkladı. Açıklamada, “Avrupa’nın açılma sürecine girdiği bir dönemde, 
bizim geride kalmamak için vaka sayılarımızı süratle beş binin altına indirmeliyiz. Aksi takdirde, turizmden 
ticarete ve eğitime kadar her alanda ağır bir faturayla karşı karşıya gelmemiz kaçınılmaz olacaktır. 29 Nisan 
2021 Perşembe akşamı saat 19.00’dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00’e kadar sürecek şe-
kilde tam kapanmaya geçiyoruz. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, 
tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir” denildi.331 

27 Nisan 2021 

                                                
322 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210421-5.pdf 
323 https://www.aa.com.tr/tr/politika/kabine-degisikligi-resmi-gazetede-yayimlandi/2215269 
324 https://halktv.com.tr/gundem/levent-gultekine-saldiri-davasinda-yeni-gelisme-455313h 
325 https://www.sozcu.com.tr/hayatim/yasam-haberleri/gazeteci-selahattin-duman-hayatini-kaybetti/ 
326 https://www.diken.com.tr/ismi-degistirilmeyen-trans-kadin-icin-hak-ihlali-karari/ 
327 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2018/34343 
328 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html 
329 https://www.ntv.com.tr/turkiye/25-nisan-2021-corona-virus-tablosu347-can-kaybi-38-bin-533-yeni-vaka,j36fd4OrMkewcinK6ex6nA 
330 https://www.amerikaninsesi.com/a/demirtas-kobani-davasi-barolar-cagri/5866148.html 
331 https://www.trthaber.com/haber/gundem/cumhurbaskani-erdogan-29-nisan-ile-17-mayis-tarihleri-arasinda-tam-kapanmaya-geciyoruz-575928.html 
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● Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, Sedat Peker’in gazeteci Gülşen İşeri’nin yazdığı Muhterem 
Nur ve Müslüm Gürses’in hayatını anlatan Ömrümce Ağladım kitabının Sedat Peker’in adamlarınca topla-
tıldığını söyledi. Yayıncı şirket Doğan Kitap’ın ofisinin kendilerini “Sedat Peker’in adamları” olarak tanı-
tılan kişiler tarafından basıldığını kaydeden Pehlivan, Doğan Kitap’ın ofisine saldırı girişimindeki kişilerin 
“Reis kimsenin elini öpmez. Peker’i küçük düşürdünüz. 15 gün içinde gereğini yapmazsanız biz yapacağız” 
dediğini ekledi.332 Pehlivan’ın “Sedat Peker’in toplattığı kitap” yazısında, “Hani bugün Peker’e operasyon 
yapılıyor ya… Aynı kişi devlet tarafından makbul göründüğü günlerde böylesine utançlar da yaşandı. Bir 
kitap sessiz sedasız yok edildi. O sessizliği bu satırlarla yırtmak istedim” denildi.333  

28 Nisan 2021 
● AA’daki görevinden alınan Metin Mutanoğlu TRT Arabi Genel Yayın Yönetmeliği’ne atandı.334 
● TBMM Genel Kurulu’ndaki, ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915’te yaşanan Ermeni olaylarına için 

“soykırım” ifadesini kınayan kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararda, “ABD Başkanı Joe Biden’ın 24 
Nisan 2021 tarihli açıklamasıyla 1915 olaylarına ilişkin Ermeni lobilerinin iddialarını içeren tezleri sahip-
lenmesini, TBMM olarak esefle ve şiddetle kınıyor, tarihin siyasi saiklerle tahrifinden başka anlam taşıma-
yan bu temelsiz iftiraları en güçlü şekilde reddediyoruz. Tarihi konularda hüküm vermeye hukuken ve ah-
laken yetkisi bulunmayan ABD Başkanı’nın yaptığı bu açıklama, nezdimizde yok hükmündedir” denildi.335 

● Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, Covid-19 salgını nedeniyle gerçekleşecek “tam 
kapanmada” içki satışı yapılıp yapılmayacağına ilişkin “Şimdi yeni bir tartışma ile karşımıza çıktılar. ‘Bu 
tam kapanmada, alkol satışları ne olacak?’ Zıkkımın kökü olacak. 17 gün içmezseniz ölür müsünüz? Zo-
runlu bir ihtiyaç maddesi değil. Keyif için alınan, sağlığa da zararlı bir madde” dedi.336 

● Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP eski Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun, 
TBMM’de “işyeri dokunulmazlığını ihlal etme” ve “kamu görevini usulsüz üstlenme” suçlamalarıyla, beş 
yıla kadar hapsini talep etti. İddianamede, Gergerlioğlu’nun kamu görevinin sona ermesine rağmen usulsüz 
olarak üstlendiği milletvekilliği göreviyle, 18-19 ve 20 Mart tarihlerinde milletvekili olarak hareket etmeye 
devam ettiği belirtildi. Resmi görevi kalmamasına rağmen TBMM’de bulunmaya devam ederek, nitelikli 
olarak iş yeri dokunulmazlığını ihlal ettiği aktarıldı.337 

● HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, İstanbul Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ hakkında 
“suç işlemeye tahrik”, “halkın kin ve düşmanlığa tahrik” ile “hakaret ve tehdit” iddialarıyla suç duyurusunda 
bulundu. Özdağ’ın, Paylan’a yönelik “Talat Paşa vatansever Ermenileri değil senin gibi arkadan vuranları 
sürdü. Sen de zamanı gelince bir Talat Paşa deneyimi yaşayacaksın ve yaşamalısın” paylaşımını yaptığı 
belirtildi.338 

29 Nisan 2021 
● SPK, yürütülen incelemeler sonucunda izinsiz foreks işlemi gerçekleştiren 46 internet sitesi hak-

kında erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin başlatıldığını açıkladı.339 
● İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, Covid-19 virüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan 30 

Nisan-17 Mayıs tarihleri arasındaki “tam kapanma” dönemine ilişkin 81 ilin valisiyle yaptığı video konfe-
ransta, tekel bayilerini kapalı tutacaklarını ve alkol satışına izin verilmeyeceğini söylemesi tartışma yarattı. 
Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş ise, “Genelgede alkol satışının yasak olduğu söylenmiyor. 
Pandemi ve Ramazan ayı bahanesiyle alkol satışı yasaklandı” paylaşımını yaptı. Hukukçular, alkol satış 
yasağının Anayasaya hatta Türkiye’nin de uymak ve uygulamakla yükümlü olduğu Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi’ne (AİHS) aykırı olduğunu vurguladı. Ankara Barosu Toplumsal Dava ve Hukuk Araştırmaları 
Merkezi (TODAM) Başkanı Avukat Doğan Erkan, uygulamanın “kanunsuz emir” niteliği taşıdığını 

                                                
332 https://t24.com.tr/haber/cumhuriyet-yazari-baris-pehlivan-sedat-peker-in-toplattigi-kitap,948657 
333 https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/baris-pehlivan/sedat-pekerin-toplattigi-kitap-1831253 
334 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/trt-arabi-genel-yayin-yonetmenligine-metin-mutanoglu-getirildi/2222843 
335 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/tbmmnin-abd-baskani-bidenin-1915-olaylarini-soykirim-olarak-nitelemesini-kinama-karari-resmi-gazetede/2222789 
336 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202104281044374898-yeni-akit-yazi-isleri-muduru-karahasanoglu-17-gun-icmezseniz-olur-musunuz/ 
337 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/hdpli-gergerlioglu-hakkinda-iddianame-1831771 
338 https://www.birgun.net/haber/hdp-li-garo-paylan-umit-ozdag-hakkinda-suc-duyurusunda-bulundu-342936 
339 https://www.borsagundem.com/haber/spk-bu-hafta-46-izinsiz-siteyi-yakaladi/1567651 
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belirterek, “Şu anda genelge yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ağzından ve Süleyman Soylu’nun ağzından 
çıkan sözlü emirler var. Sözlü emirlerin hukuk devletinde hiçbir karşılığı yoktur” dedi.340 

30 Nisan 2021 
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 2.673 yeni hasta tespit edildiğini341 ve 31.891 yeni vaka ile birlikte 

toplam vaka sayısını 4.820.591 toplam can kaybını 40.131 olarak açıkladı.342 
● İçişleri Bakanlığı’nın, 30 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanan tam kapanma uygulama-

sına ilişkin, “Muafiyet Yerler ve Kişiler Listesi”nde, basın kartı ve görev belgesi olan gazetecilere seyahat 
izni verileceği kaydedildi. Turkuaz basın kartı sahibi basın mensuplarının, görevleri gereği yapacakları şe-
hirler arası seyahatlerinde kontrol esnasında turkuaz basın kartlarını ve kurumlarınca düzenlenen görev bel-
gelerini ibraz etmek kaydıyla seyahat izin belgesi almaları gerekmeyeceği belirtildi.343 

● Resmi Gazete’de 20 Mart’ta yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Türkiye’nin imzasını çektiği 
“Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi 
Sözleşmesi”nin 1 Temmuz’da sona ereceğine ilişkin karar yayımlandı.344 İstanbul Sözleşmesi’nden çekil-
meye dair Cumhurbaşkanlığı kararının iptali için CHP, İyi Parti ve DEVA Partisi ile çok sayıda sivil toplum 
kuruluşu Danıştay’a başvurmuştu. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) ise, Türkiye’nin kararının 
Avrupa sözleşmelerinin onay ve feshedilme sürecini tartışmaya açması nedeniyle konu hakkında Venedik 
Komisyonu’na başvurmaya hazırlandıklarını kaydetti.345 

● Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 2 Mart’ta açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı ile ilgili genelge 
Resmi Gazete’de yayımlandı. Plana ilişkin İzleme ve Eylem Kurulu oluşturuldu. Kişi özgürlüğü ve güven-
liğine ilişkin mevzuatın üç ay içinde gözden geçirileceği kaydedildi. Basın, yayın ve internet yoluyla işlenen 
suçlarda muhakeme şartı olan süreler ve ifade hürriyetine ilişkin mevzuatın ise bir yıl içinde gözden geçiri-
leceği belirtildi.346 

Olumlu Gelişmeler 
1 Nisan 2021  
● Danıştay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın Basın Kartı Yönetmeliği’nde sürekli basın 

kartı ve basın kartı iptallerine dayanarak yapılan maddelerin yürütmesini durdurdu.347 Danıştay’ın en üst 
kurulu olan Dava Daireleri Kurulu, “milli güvenlik ya da kamu düzenine aykırılık veya bunları alışkanlık 
edinme” ve “gazetecilik meslek onurunu zedeleyecek işler yapılması” gibi “muğlak ve keyfi” gerekçelerle 
basın kartlarının iptal edilemeyeceğine karar verdi.348 Kararda ayrıca, yönetmeliğin gazetecileri baskı ve 
endişe altında tutacağı belirtilerek, basın kartı verilecek kişilerde aranan kriterleri içeren ilkelerin, bu hakka 
keyfi müdahalede bulunulmasını önleyecek şekilde düzenlenmesi gerektiği vurgusunda bulunuldu.349 ÇGD, 
basın kartı yönetmeliğinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması için 14 Şubat 2019’da dava açmıştı.350  Bu 
kararı ÇGD, “Gazetecilere giydirilmeye çalışılan deli gömleği yırtılmıştır” açıklamasıyla duyurdu.351 Cum-
hurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nı hukuka uymaya davet eden ÇGD, “Yaklaşık iki yıl üç önce yürürlüğe 
giren yeni Basın Kartı Yönetmeliği’ne karşı ‘gazeteciliğin Resmi Gazete yayıncılığına, gazetecinin de me-
mura’ dönüştürülmek istediği tepkisini gösterip, yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı duyurmuş-
tuk. Çünkü bu yönetmelik gazetecileri belli bir kalıba sokma, adeta deli gömleği giydirerek zapt etme amacı 
taşıyordu. Bilindiği üzere Basın Kartı Komisyonu, kart vermekle görevli bir yapı. Tüm üyeleri İletişim Baş-
kanlığı tarafından belirlenen bir komisyon. Bu bile komisyonun göstermelik olduğunun kanıtıdır. Basın 
kartları basın meslek örgütleri dışlanarak verilemez. Bizim sendikalarımız var, cemiyetlerimiz, 

                                                
340 https://www.dw.com/tr/alkol-sat%C4%B1%C5%9F-yasa%C4%9F%C4%B1-tedbir-mi-hak-ihl%C3%A2li-mi/a-57367560 
341 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html 
342 https://www.ntv.com.tr/turkiye/30-nisan-2021-corona-virus-tablosu394-can-kaybi-31-bin-891-yeni-vaka,Y9_m47D6n0aWqKsq08li3g 
343 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/icisleri-bakanligi-tam-kapanma-donemine-iliskin-merak-edilen-yeni-sorulari-yanitladi/2224284 
344 https://www.haberturk.com/resmi-gazete-de-yayimlandi-istanbul-sozlesmesi-turkiye-bakimindan-1-temmuz-da-sona-erecek-3056535 
345 https://www.dw.com/tr/resmi-gazete-istanbul-s%C3%B6zle%C5%9Fmesi-1-temmuzda-sona-eriyor/a-57384444 
346https://ankahaber.net/haber/detay/insan_haklari_eylem_plani_takvimi_netlesti_6_aya_hakim_ve_savcilara_cografi_teminat_geliyor_37179 
347 https://www.amerikaninsesi.com/a/danistay-dan-basin-karti-karari/5839382.html 
348 https://www.gazeteduvar.com.tr/danistay-basin-karti-yonetmeligi-gazetecileri-baski-altinda-tutuyor-haber-1517978 
349 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202104011044174000-danistaydan-basin-karti-yonetmeligi-karari/ 
350 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/cgdden-basin-karti-itirazi-41117546 
351 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/cagdas-gazeteciler-dernegi-gazetecilere-giydirilmeye-calisilan-deli-gomlegi-yirtilmistir-1825191 
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derneklerimiz var. Yurt çapında örgütlü gazetecileriz ama kimin gazeteci olduğuna hayatında bir gün bile 
gazetecilik yapmamış memurlar karar veriyor” açıklaması yaptı.352 

● İstanbul Bakırköy 6. Asliye Hukuk Mahkemesi, Demirören Medya tarafından aralarında Medya 
Koridoru Genel Yayın Yönetmeni Canan Kaya’nın da bulunduğu beş şirket temsilcisi aleyhinde “ticari iti-
barı zedeler nitelikte” haber yaptıkları gerekçeli davada, davalı Batuhan Çolak ve Ajanspress A.Ş. yönünden 
feragat nedeniyle reddine karar verdi. Mahkeme, TELE1 Prodüksiyon Medya ve Reklam Hiz. San. ve Tic. 
Ltd. Şti. yönünden husumetten reddine karar verdi. Mahkeme, davanın diğer sanıklar yönünden ise esastan 
reddine karar verdi. Dava, Kaya haricinde İleri Haber, TELE 1, Aykırı Haber ve Ajanspress ve Demirören 
Medya’da özel güvenlik görevlisi olarak çalışırken işten çıkarılan Zeynep Tüzer hakkında “marka ve kişilik 
hakları ile ticari itibarının zedelendiği”353 iddiasıyla açılmıştı. Avukat Zelal Pelin Doğan, “İstanbul 24. İş 
Mahkemesi dosyasında gerçeklik doğrulanmaktadır. Haberde kişilik hakları da ihlal edilmemiştir. Kamusal 
anlamda da haberde kamunun hakkı vardır” dedi.354 16 Mayıs 2020’de, Demirören şirketi tarafından Tü-
zer’in işten çıkarıldığı iddialarını haberleştiren beş haber sitesine dava açılmıştı. Davacı, haber sitelerinden 
50.000’er lira ve Tüzer’den 25.000 lira değerinde manevi tazminat talep etmişti.355 

3 Nisan 2021  
● İstanbul Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi, Sözcü356 yazarı Emin Çölaşan’ın “Cumhurbaş-

kanı’na hakaret” suçlamasıyla 11 ay 20 gün hapis cezasıyla yargılandığı davada, beraatına karar verdi. Sav-
cılık mütalaasında, “Köşe yazısının, bir bütün halinde değerlendirildiğinde bizzat Cumhurbaşkanı’nın şah-
sına yönelik olmadığı, hükümet ve parti politikalarının eleştirilmesi amacıyla sarf edilen sert ve kaba ifade-
ler olduğu anlaşılmaktadır” görüşüyle Çölaşan’ın beraat ettirilmesini talep etti.357  

5 Nisan 2021 
● Gazeteciler Cemiyeti’nin Avrupa Birliği (AB) desteğiyle yürüttüğü Demokrasi için Medya, 

Medya için Demokrasi (M4D) Projesi kapsamındaki Basın Evi Destek Aracı’na yapılan başvurulardan 
25’inin destekleneceği açıklandı. Üçüncü dönem başvuru sonuçlarına göre, Ankara’dan 11, İstanbul’dan 
yedi, Gaziantep’ten iki, Batman, Hakkari, Karabük, Trabzon ve Van’dan birer başvuru desteklenecek.358 

8 Nisan 2021 

● Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Demokrat Haber editörü Selda Manduz’un “silahlı terör örgütü 
üyeliği” iddiasıyla yargılandığı davada, beraatına karar verdi.359 Manduz hakkında yurt dışına çıkma yasağı 
şeklinde uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına ve dört günlük gözaltı süresi için tazminat öden-
mesine de karar verildi.360 

● İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi, karikatürist Öznur Kalender’in “Cumhurbaşkanı’na haka-
ret” iddiasıyla yargılandığı davada beraatına karar verdi.361 Kalender’in yargılanmasına konu olan karika-
türler, “Cumhur İttifakı’ndaki son durum”, “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” ve “Savunma” başlıklarını taşı-
yordu.362 

● AYM,363 olağanüstü hal döneminde364 “milli güvenliğe tehdit oluşturduğu” gerekçesiyle medya 
kuruluşlarının kapatılmasını ve mal varlığının Hazine’ye devrini öngören KHK’nin ilgili kanun maddesini 
anayasaya aykırı olduğunu belirterek iptaline karar verdi. Söz konusu hüküm, “Milli güvenliğe tehdit oluş-
turduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine aidiyeti veya iltisaklı ya da bunlarla 
irtibatı olan özel radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete ve dergilerin, yayınevi ve dağıtım kanallarının 

                                                
352 http://www.cgd.org.tr/index.php?Did=3897&Page=1 
353 https://ilerihaber.org/icerik/demiroreninileri-haberin-de-aralarinda-bulundugu-5-medya-kurumuna-actigi-dava-reddedildi-124709.html 
354 https://www.mlsaturkey.com/tr/demiroren-medyanin-gazeteci-canan-kayaya-actigi-tazminat-davasi-reddedildi/ 
355 https://abcgazetesi.com/dava-sonuclandi-gazetecilik-kazandi-384412 
356 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/colasan-beraat-etti-6350731/ 
357 https://www.gazeteduvar.com.tr/emin-colasan-cumhurbaskanina-hakaret-davasinda-beraat-etti-haber-1518106 
358 http://media4democracy.org/duyurular/basin-evi-destek-araci-beda-3-dnem-basvuru-sonulari-aiklandi 
359 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-selda-manduz-beraat-etti/ 
360 https://gazetekarinca.com/2021/04/gazeteci-selda-manduz-beraat-etti/ 
361 https://expressioninterrupted.com/tr/turkiye-de-basin-ve-ifade-ozgurlugu-307/ 
362 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/boyun-egmeyiz-cizgimizden-odun-vermeyiz-6363689/ 
363 https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/norm-denetimi-basin-duyurulari/mill%C3%AE-guvenlige-tehdit-olusturdugu-tespit-edilen-olusumlarla-iliskili-medya-
kuruluslarinin-ilgili-bakanin-onayiyla-kapatilmasi-ve-mallarina-el-konulmasini-ongoren-kuralin-iptali/ 
364 https://www.gazeteduvar.com.tr/aym-yayin-organlarinin-kapatilmasina-gerekce-olan-khk-maddesini-iptal-etti-haber-1518617 
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ilgili bakan tarafından oluşturulacak komisyonun teklifi üzerine ilgili bakanın onayı ile kapatılmasını ve 
bunların her türlü mal varlığının Hazine’ye devrini” düzenliyordu.365 

13 Nisan 2021 
● AİHM, kamuoyunda “FETÖ medya yapılanması davası” olarak anılan dava kapsamında bir yılı 

aşkın süreyle tutuklu yargılanan ve 2018 yılında “örgüte yardım” suçlamasıyla iki yıl bir ay hapis cezasına 
çarptırılan Murat Aksoy’un “özgürlük ve güvenlik hakkı” ile “ifade özgürlüğü hakkı” ihlal edildiğine oy 
çokluğuyla karar verdi. Aksoy’un suç işlediğinden şüphelenmek için makul bir gerekçe bulunmadığını vur-
gulayan AİHM, Aksoy’un tutukluluğunun özgürlük ve güvenlik hakkını ihlal ettiği ve bunun da ifade öz-
gürlüğü hakkına müdahale teşkil ettiğini belirtti. Aksoy’un bireysel başvurusuna ilişkin AYM kararında 
hükmedilen tazminatın davanın koşulları göz önüne alındığında açıkça yetersiz olduğunu belirten AİHM, 
Aksoy’un bireysel başvuru hakkı kapsamında mağdur olduğunu iddia edebileceğini kaydetti. AİHM, Ak-
soy’a 11.500 Euro manevi tazminat ile masraf ve giderler için 3.175 Euro ödenmesine karar verdi.366 

● Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi367, gazeteci Ahmet Altan’ın suçlanması ve mahkum edilmesine 
temel oluşturan ifade ve yazıların makul şüphe oluşturmayacağı görüşüyle Türkiye’nin hak ihlalinde bulun-
duğuna hükmetti.368 Altan’ın 2015’teki darbe girişiminden sonra tutuklu yargılanması ve hapis cezası alma-
sıyla Türkiye’nin 16.000 Euro manevi tazminat ödemesine karar verdi.369 

14 Nisan 2021 
● Edirne 8. Asliye Ceza Mahkemesi, Avrupa’ya geçiş çabasındaki mültecileri takip ettikleri için 

“askeri yasak bölgeye girdikleri” gerekçesiyle yargılanan Mezopotamya Ajansı muhabirleri Naci Kaya ve 
İdris Sayılğan’ın beraatına karar verdi. Öncesinde avukatlar Sayılğan ve Kaya’nın gazeteciliğinin basın kar-
tına indirgenemeyeceği savunması yaptı370 Sayılğan ve Kaya hakkında “suç kastının bulunmadığı”, “suç 
için kesin ve inandırıcı delil bulunamadığı” belirtildi.371  

● Adıyaman Gerger Asliye Ceza Mahkemesi, Gerger Fırat Haber Müdürü Özgür Boğatekin’in “if-
tira” suçlamasıyla yargılandığı davada, “suçun yasal unsurlarının oluşmadığı” gerekçesiyle beraatına karar 
verdi. Boğatekin, 2011’de web sitesinde yayınladığı video haber nedeniyle yeniden yargılanıyordu.372 

18 Nisan 2021 
● Adana Masası sitesi,373 yayın hayatına başladı. adanamasasi.com İmtiyaz Sahibi Mehmet Turaçcı, 

Adana’daki yerel basını daha da ileriye taşımak, şehrin sorunlarını ortaya koyarak çözüm yolları aramak 
istediklerini söyledi. İnternet sitesi bakımında zayıf durumdaki Adana’da bir eksikliği gidermeye çalıştıkla-
rını belirten Turaçcı, siteden Adana ile ilgili gündem, yaşam, politika, eğitim, kültür sanat, sağlık ve spor 
haberlerinin doğru ve hızlı bir şekilde okunabileceğini ifade ederek, “Tarafsız ve ilkelidir. Kullanıcıya ko-
laylık sağlayan bir altyapıya sahiptir. İHA (İhlas Haber Ajansı) resmi abonesidir” dedi.374 

19 Nisan 2021 
● ÇGD, “Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri”nde 16 eser kapsamında 22 basın emekçisine ödül 

verdi. Murat Ağırel’in Sarmal kitabı “Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Ödülü”nü alırken, “FETÖ Bor-
sası”nı konu edinen haberleriyle Cumhuriyet’ten Seyhan Avşar da “Yılın Haber Ödülü”ne layık görüldü. 
“Rafet Genç Haber Ödülü” ve İzmir depreminde yıkılan bir binanın anatomisi haberiyle Esra Yalçınalp, 
Mesut Ersöz, Osman Kaytazoğlu’na “Behzat Miser Kent Haber Ödülü” verildi. İran sınırındaki göçmen 
kaçaklığına ilişkin haber dizisiyle Hale Gönültaş ile Volkan Nakiboğlu’na “İnternet Haber Ödülü”, “Korona 
günlerinde en alttakiler” başlıklı röportajlarıyla Uğur Şahin’e “Röportaj Ödülü” ve 8 Mart Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü eylem fotoğraflarıyla Sedat Suna’ya “İzzet Kezer Haber Fotoğraf Ödülü” verildi. İstanbul’un 
kaybolan deniz kültürüyle Fatima Çelik “TV Belgesel Ödülü”nü, “Melis Danişmend ile KültürSanat” ile 
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Melis Danişmend “Mahmut Tali Öngören TV Program Ödülü”nü, “Köşedeki Kitapçı”yla Adnan Bostancı-
oğlu “Radyo Program Ödülü”nü aldı.375 

20 Nisan 2021 
● Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cum-

hurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanması nedeniyle Türkiye’nin  “ifade özgürlüğü 
hakkı” ihlalinde bulunduğuna karar verdi.376 AİHM, Kılıçdaroğlu’na 11.385 Euro maddi ve manevi tazminat 
ödenmesine karar verdi.377 Kılıçdaroğlu, 31 Ocak ve 7 Şubat 2012 tarihlerinde TBMM’de parti grup toplan-
tılarında yaptığı konuşmalarda Deniz Feneri davasıyla ilgili olarak dönemin Başbakanı Erdoğan’a eleştiri-
lerde bulunmuş ve kullandığı ifadeler nedeniyle Türk mahkemelerince 10.000 lira tazminat ödemeye mah-
kum edilmişti.378 

● AİHM, 31 Ekim 2016’daki operasyonda tutuklanan Cumhuriyet’in eski yönetici ve yazarlarıyla 
ilgili davada verilen mahkumiyet kararında başvurucuların “ifade özgürlüğü hakkı” ile “kişi özgürlük ve 
güvenliği haklarının ihlal edildiğine” karar verdi. Türkiye’nin, sekiz başvurucuya 16’şar bin Euro tazminat 
ödemeye mahkum etti. AİHM’nin verdiği mahkumiyet kararına Türkiye’nin itiraz etmediği belirtildi. Ka-
rarda, “Mahkeme, özellikle başvuranların cezai olarak sorumlu tutuldukları müdahalelerin halihazırda bili-
nen gerçekler ve olaylara ilişkin kamuoyunda yapılan tartışmaların bir parçası olduğunu, geleneksel özgür-
lüklerin kullanımında analiz edildiklerini ve siyasi alanda şiddet kullanılmasını teşvik edecek hiçbir ifade 
içermediklerini kaydetmiştir. Başvuru sahiplerinin şiddet isteyen terör örgütlerinin yasadışı amaçlarına hiz-
met ettiklerine dair herhangi bir kanıt ya da belirti tespit edilmiştir. Bu nedenle AİHS’in 10. maddesine 
aykırı davranıldığı tespit edilmiştir” denildi.379 

● İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Yeni Yaşam Yazı İşleri Müdürü İnci Aydın’ın, “terör örgütü 
propagandası” suçlamasıyla yargılandığı davada, “yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmadığı” ge-
rekçesiyle beraatına karar verdi. Aydın hakkında, Yeni Yaşam’ın 17 Temmuz 2020’de yayınlanan “Yeni 
Saldırı Kapıda mı?” haberi gerekçesiyle “propaganda” suçlamasıyla yargılanıyordu.380 

26 Nisan 2021 
● AYM’den çıkan “insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağı”, “ifade özgürlüğü” ve “basın 

özgürlüğünün” ihlali kararının ardından Bianet’in eski muhabiri Beyza Kural’ın maruz kaldığı polis şidde-
tiyle ilgili üç polise “iş ve çalışma hürriyetinin ihlali” suçundan dava açıldı. Polisler K.A., N.D. ve Y.Ş. “iş 
ve çalışma hürriyetinin ihlali”nden yargılanacak. Dava, İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, 23 Hazi-
ran’da görülecek. 6 Kasım 2015’te, İstanbul, Beyazıt’taki YÖK protestosunda, gazeteci Kural, ters kelepçe 
takarak gözaltına alınmak istemiş ve kendisine “Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi değil, bunu öğreteceğiz 
size” diye bağırılmıştı. Kural, diğer muhabirlerce araya girilmesi üzerine serbest bırakılmıştı. AYM, Ku-
ral’ın “insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağı”, “ifade özgürlüğü” ve “basın özgürlüğünün” ihlal 
edildiğine 18 Şubat’ta hükmetmişti.381 

29 Nisan 2021 
● AYM, Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin ateşlediği gaz fişeğinin isabet etmesi sonucu bir gö-

zünü kaybeden Erdal Sarıkaya’nın hak ihlali başvurusunu haklı buldu. AYM, “eziyet yasağının” kolluk 
güçlerinin gerekli olmadığı halde güç kullanması nedeniyle maddi boyutunun, etkin soruşturma yürütülme-
mesi nedeniyle usul boyutunun ihlal edildiğine oy birliğiyle karar verdi. Mahkeme, yeniden soruşturma 
yapmak üzere dosyayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. İhlal kararında imzası bulunanlardan 
birinin de dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan olduğu kaydedildi.382 
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