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

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

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

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

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

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

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

yılına kadar Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 
olarak görevini sürdürdü. Cenkçi, 24 yıllık 
Başkanlığı sırasında Cumhuriyet Senatosu 
Kontenjan Senatörlüğü de yaptı. 

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

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

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

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

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

Gazeteciler Cemiyeti Özgürlük için Basın Çalışma Grubu tarafından hazırlanmıştır. Bu rapor Gazeteciler Cemiyeti’ne aittir. Kaynak gösterilerek 
kısmen veya tamamen çoğaltılabilir, bilimsel yayınlarda kullanılabilir. 
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Giriş  
Türkiye, Ağustos’ta Ege’de başlayıp yaygınlaşan yangın felaketinde binlerce hektarlık or-

man alanını ve habitatındaki sayısız canlıyı yitirdi. Yangınlara, tedbirsiz, hazırlıksız ve mücadele 
altyapısındaki yetersizlikle yakalanan ülkede kamuoyu, bütün bu yetkileri üstünde bulunduran 
Tarım ve Orman Bakanlığı’nı hedefe oturttu. Bakanlığın “uçak tedariki”nde eksik kalışı basında 
aktif biçimde tartışılırken, bu durum AKP hükümetinin basın ve ifade özgürlüğünü zedeleyen 
yaklaşımlarına da gerekçe oluşturdu. Antalya’nın Manavgat ilçesini köyleriyle birlikte yok olma-
nın eşiğine getiren, Muğla’nın Kızılçam ormanlarını kömürleştiren yangınlar sürerken, Türkiye, 
Karadeniz bölgesinde ciddi can kayıplarına yol açan sel felaketiyle de karşı karşıya kaldı.  
 

Orman yangınları ve seller, “insan hatasının” da eklendiği süreçte hem halkın hem de ülke 
yönetiminin önüne Ağustos ayı sonunda manevi kayıplar yanında ağır bir ekonomik fatura 
koydu. Bu faturanın basın ve ifade özgürlüğü zemininde şeffaf biçimde tartışılması ve sorumlula-
rın öz eleştiride bulunması beklenirken AKP iktidarı, her türlü soru ve eleştiriye kapalı bir tutum 
sergiledi. Aynı dönemde muhalefet partileri dahi siyasi engellemelere maruz bırakıldı. İfade öz-
gürlüğü bağlamında, iktidar partisi ve hükümet, orman yangınları ile ilgili Türkiye’ye özellikle 
deniz veya göletlerden su alma özelliğine sahip söndürme uçakları gönderilmesi için başlatılan 
“Help Turkey” paylaşımlarını hedef aldı. Sanatçılar başta olmak üzere, Türkiye’yi güçsüz göster-
meye çalışanlar olduğu iddiasındaki iktidarın bu görüşü doğrultusunda Ankara Cumhuriyet Baş-
savcılığı, bu paylaşımlar için soruşturma başlattı.  
 

Orman yangıları ve sel felaketleri karşısındaki yetersizlikler için, sosyal medyada iktidar 
eleştirileri gündemdeyken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyayı yeniden dü-
zenleyecek önlemler alınacağını açıkladı. İktidar sözcüleri, art arda yaptıkları açıklamalarla, bu 
önlemlerin sosyal medyada yalan haber ve dezenformasyonu önleme amacına dönük olduğunu 
savundular. TBMM gündemine AKP tarafından getirilecek yeni yasal düzenlemeler tartışmasına 
katılan muhalefet cephesi ise, bu değişiklikle aslında, zaten var olan ifade ve basın özgürlüğü ih-
lallerini daha da ağırlaştıracak yeni sansür mekanizmalarının hedeflendiğini ileri sürdü.  
 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) AKP kontenjanından seçilmiş Başkanı 
Ebubekir Şahin, televizyon yöneticilerine yayınlarda otosansür isteyen, aksi halde cezalandırma 
yapılacağı yönünde uyarıda bulunduğu mektubuyla gündeme geldi ardından orman yangınlarıyla 
ilgili habercilik yapan medya kuruluşlarını hedef alarak, “söndürülmüş değil yanan alanlar göste-
riliyor” yönünde açıklama yaptı. RTÜK’ün bu önemli gelişmeleri sansür talebinde bulunması tep-
kiyle karşılanırken RTÜK, canlı yayın sırasında muhabir Gülşah İnce’nin ormanları ve oradaki 
yaşamı yok eden alevler için “kabus” ifadesini kullandığını gerekçesiyle Fox TV’ye ve benzer şe-
kilde orman yangınlarını kamuoyuna aktarmaya devam eden kanallara para cezaları kesti. KRT, 
TELE 1, HaberTürk, Halk TV ve TR 35 kanalları bu cezalara uğradılar. RTÜK üyesi İlhan Taşçı, 
bu cezalar için AKP ve MHP’li üyelerce oy çokluğuyla karar alınan Üst Kurul toplantısına Şa-
hin’in kanal yöneticilerine telefon ile haberleri sansürleme yönünde baskı yaptığı yönündeki açık-
laması nedeniyle alınmadı. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin de, RTÜK’ün orman yan-
gınlarıyla ilgili süreçte izlediği politikayı ve cezalandırma kararlarını “kabul edilemez bir sansür 
girişimi” olarak değerlendirdi. 
 

Orman yangınlarıyla ilgili habercilik iktidar temsilcilerince hedef tahtasına konulduğu 
günlerde, Kızılçam ormanları önemli ölçüde yangın ile yok olan Marmaris-İçmeler ’de yapılan 
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Halk TV’nin canlı yayını, beş kişilik bir grubun saldırısına maruz kaldı. Manavgat’ta orman yan-
gınıyla ilgili eksik ve yanlış haber verildiği gerekçesiyle iktidara yakın Ülke TV’nin ekibiyle 
sözlü tartışma yaşayan CHP’li vekil ise, iktidar temsilcileri ve RTÜK Başkanı Şahin tarafından 
televizyon ekibine saldırmakla suçlandı.  
 

Basın özgürlüğü açısından gazetecilere yönelik yargılamalar ve haber içeriklerine erişim 
engelleme kararları da adli tatil olmasına rağmen Ağustos ayında da sürdü. Van Muradiye Asliye 
Ceza Mahkemesi, JinNews muhabiri Hikmet Tunç hakkında Muradiye Belediyesi’ne kayyım ata-
nan o dönemki Kaymakam Harun Yücel’e hakaret ettiği suçlamasıyla sekiz ay 22 gün hapis ceza-
sına çarptırıldı. Bu karar ile birlikte 24 Ekim 2019 tarihinde yürürlüğe konulan “basit yargılama 
usulü” ile ilk kez bir gazeteci için mahkemece ifadesi alınmaksızın karar aşamasına geçilmesinin 
uygulandığı açıklandı.  
 

Meslek örgütlerinin “Kim gazeteci, kim değil?” sorusuna örgütlerce karar verilmesi yıllar-
dır istenirken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın basın kartı inisiyatifini sübjektif kullanı-
mına bir örnek olay daha eklendi. İletişim Başkanlığı, Bianet Proje Danışmanı Nadire Mater’in 
üç yıldan fazladır yenilenmeyen “sürekli basın kartı” için Danıştay’da açtığı davada “gazetecilik 
yapmak için basın kartı gerekmediği” iddiasında bulundu. Başkanlık, Mater’in basın kartını “ken-
disine tebliğ etmeden” iptal etmesine gerekçe olarak Özgür Gündem’e destek verişi yüzünden ha-
pis cezası almasını gösterdi. 
 

Ağustos ayında ayrıca Kırım Haber Ajansı (QHA) Türkiye Ofisi Müdürü Aydın Taş’ın 
Ankara’daki büroda ölü bulunması ise gazeteci meslektaşları ve örgütlerce şüpheli bir olay olarak 
değerlendirilerek, ilgili makamlarca olayın aydınlatılması talep edildi.  
 

İletişim Araçlarına ve İletişimcilere Baskı 
 
2 Ağustos 2021 

• Özgür Gelecek muhabiri Taylan Öztaş, sendika.org muhabirleri Derya Saadet ve Ceylan 
Bulut, Gazete Fersude muhabiri Hayri Tunç, MA muhabirleri Enes Sezgin ve Rojin Altay, 
İstanbul Emek Barış ve Demokrasi Güçleri’nin Taksim’de Konya’da yaşayan Kürt kökenli 
ailenin öldürülmesine ilişkin protesto sırasında bir grup tarafından darp edildi.1 Öztaş ve 
Sezgin, saldırı sonrasında polis tarafından da darp edilerek, gözaltına alındıklarını açıkladı. 
Öztaş, “Darp raporu almak için sırada beklediğim esnada bir polis memuru yanıma yaklaştı 
ve benim de protesto gösterisinde olduğumu, esnafa saldırdığımı iddia ederek gözaltına 
alınmam için talimat verdi, o anda dört beş polis üzerime çullandı ve darp ederek, gözal-
tında tutulan meslektaşım Sezgin’in yanına götürdüler. Sezgin de darp edilmiş, giysileri 
yırtılmış, kolunda derin bir yarayla ve ters kelepçeyle yere yatırılmıştı” dedi. Sezgin, “Ken-
dilerine gazeteci olduğumuzu ve bir grup tarafından saldırıya uğradığımızı söylememize 
rağmen saldırgan grubu değil bizi gözaltına aldılar. Hem saldırgan grup tarafından hem de 
kolluk tarafından darp edildim. Fotoğraf makinem hasar gördü” dedi. İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcılığı’nca “terör örgütü propagandası yapmak” ve “Devletin egemenlik alametleri 
aşağılama” iddiasıyla tutuklanmaları talep edilen gazeteciler nöbetçi sulh ceza hakimliğince 
adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.2 

                                                
1 https://www.mlsaturkey.com/tr/haber-takibi-yapan-gazetecilere-darp-ve-hastanede-gozalti/ 
2 https://www.evrensel.net/haber/439273/saldiriya-ugrayan-ve-gozaltina-alinan-gazeteciler-oztas-ve-sezgin-serbest-birakildi 
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4 Ağustos 2021 
• BirGün Haber Müdürü Uğur Şahin, İstanbul Mecidiyeköy’de kadına şiddet olayını görün-

tülediği sırada, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ses ve görüntü alınmasını engelleyen genel-
gesi gerekçesiyle gözaltına alındı. Şahin, “Ben sadece bir gazeteci olarak işimi yaptım” 
dedi.3 

• Erişim Birliği Sağlayıcıları, Bianet’e gönderdiği e-postada, 141 haberin kaldırılmasını iste-
yerek kuruma bilgi verilmesi ve kaldırıldığı yönünde bilgi verilmemesi durumunda ise ce-
zai işlem uygulayacağını bildirdi. Söz konusu haberler arasında erkek şiddeti, gazeteci yar-
gılamaları, 14-25 Aralık operasyonu, Berat Albayrak’ın Kanal İstanbul güzergahında aldığı 
arazi gibi farklı içeriklerde haberler bulunuyordu.4 

5 Ağustos 2021 
• Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi, MA muhabiri Ahmet Kanbal hakkında Mardin - Derik’te 

faili meçhul cinayetlerle ilgili yargılandıktan sonra beraat etmiş olan Jandarma Genel Ko-
mutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil’in şikayetiyle “terörle mücadelede görev almış 
kişileri hedef göstermek” ve “hakaret” iddialarıyla dava açtı. Aydın Cumhuriyet Başsavcı-
lığı’nın hazırladığı iddianamede, Artı Gerçek’te yayımlanan İnsan Hakları Derneği (İHD) 
Eş Genel Başkanı Eren Keskin’in Batman’da İpek Er’e tecavüz ederek intihar etmesine 
neden olan uzman çavuş Musa Orhan hakkındaki demecinden Korgeneral Çitil ile ilgili 
bölümü sosyal medyada paylaşması suçlamaya konu yapıldı.5  

6 Ağustos 2021 
• Halk TV’nin orman yangınlarıyla ilgili Marmaris İçmeler’de canlı yayını, beş kişi tarafın-

dan sabote edildi. Sunucu - gazeteci Gökmen Karadağ, yayına ara vermek zorunda kaldığı 
sırada söz konusu kişiler Halk TV yayın ekibine saldırdı. Gazeteci Murat Ağırel’in paylaş-
tığı videoda6 Halk TV ekibine elindeki cam şişeyle saldıran kişi görüntülendi. Söz konusu 
şahıs tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken, diğer dördü serbest bırakıldı. Halk 
TV’den yapılan açıklamada, “Sözlü saldırılar, gerekçesi izaha muhtaç idari cezalar ve kısa 
bir süre içinde iki fiziki saldırı sadece Halk TV’yi değil, basın özgürlüğünü de hedef almak-
tadır” denildi.7 

• Ankara 7.Sulh Ceza Hakimliği, Kronus’un “İhraç Yargıtay Hakimi: ByLock kullanmamı 
makamında Bekir Bozdağ istedi” haberine erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle en-
gelledi. Haberde, Yargıtay’da görevli ve siyasilerle yakın temas halindeki bir hakimin 15 
Temmuz darbe girişimi sonrasında ByLock kullanması ve tutuklandığında savcılığa verdiği 
ifade aktarılıyordu.8 Haberde, söz konusu hakimin ByLock’u dönemin Adalet Bakanı Bekir 
Bozdağ’ın talebi doğrultusunda kurduğunu söylediği aktarılmıştı.9 

7 Ağustos 2021 
• CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek’in, Ülke TV muhabiri Sevgi Deniz ve kameraman 

Fatih Durmuş’un üzerine yürüdüğü iddia edildi.10 Zeybek’in önce gazetecileri sosyal med-
yadan hedef gösterdiği ardından makam şoförüyle birlikte hakaretler ettiği öne sürüldü. Bu 
olaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Milletin vekilliğini 

                                                
3 https://www.dw.com/tr/gazeteci-u%C4%9Fur-%C5%9Fahine-izinsiz-%C3%A7ekim-gerek%C3%A7esiyle-g%C3%B6zalt%C4%B1/av-58761178 
4 https://bianet.org/bianet/medya/248197-bianet-in-141-haberine-erisim-engeli 
5 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/248285-gazeteci-sosyal-medyada-haber-paylasti-musa-citil-dava-etti?bia_source=rss 
6 https://twitter.com/muratagirel/status/1423399327993671681 
7 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-58110514 
8 https://kronos34.news/tr/ihrac-yargitay-hakimi-bylock-kullanmami-makaminda-bekir-bozdag-bizzat-istedi-kendisiyle-de-defalarca-yazistik/ 
9 https://kronos34.news/tr/kronosun-bylock-kullanmami-bekir-bozdag-istedi-haberine-erisim-engeli/ 
10 https://www.takvim.com.tr/guncel/2021/08/05/chp-antalya-milletvekili-rafet-zeybek-giristigi-algi-operasyonu-bozulunca-basin-calisanlarinin-uzerine-

yurudu 
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yapması gereken bir kişi nasıl olur da bu zor günlerde kamuoyunu bilgilendirmek ve de-
zenformasyonla mücadele etmek için sahada çalışan basın mensuplarına böyle davranır? 
Hem de bir kadına, aklım almıyor! Haklı mücadelenizde yanınızdayız” açıklaması yaptı.11  

8 Ağustos 2021 
• BirGün muhabiri Sarya Toprak, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un kamuya açık 

alanda yangında mağdur olan yurttaşlarla konuşmasını kameraya aldığı sırada önce polis 
engellemesiyle karşılaştı. Ardından Bakan Kurum tarafından, “Gazeteci olsan da burada 
çekim yapamazsın” denilerek, çekim yapması engellenmeye çalışıldı. Toprak’ın polis me-
murlarınca zor kullanılarak alandan çıkarıldığı belirtildi. Toprak’ın kaydettiği görüntülerde 
Kurum’un, “Güçlü ülke olacaksak hazır olmalıydık. Yangınlar söndürülmeliydi” diyen bir 
kadını da “Teşekkür ederiz” diyerek susturmaya çalıştığı görüldü.12 

9 Ağustos 2021 
• Bianet editörü Evrim Kepenek, “Çocuğunu istismar eden baba tutuklandı” ve “Çocuğunu 

istismar eden baba adli kontrolle serbest” haberleri sonrası “hakaret” ve “özel hayatın giz-
liliği” gerekçesiyle habere konu Refik Y.’nin şikayeti üzerine Rize Ardeşen Şehit Halis 
Karoğlu Polis Merkezi Amirliği’nde ifadeye çağrıldı. Kepenek, altı yaşındaki çocuğunu 
istismar ettiği için tutuklanan daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan olan Refik 
Y. hakkında haber yapmıştı. Kepenek, ifadesinde, “Yargılama süreci devam ettiği için so-
yadını yazmamıştık. Masumiyet karinesi vardı. Fakat hem adli tıptan hem de özel psiko-
loglardan alınan raporlarda babanın çocuğunu istismar ettiği belirtiliyordu. Biz de bu şe-
kilde haberi verdik. Yorum yapmadık, eleştiride bulunmadık. Sadece raporlarda yazanları 
aktardık ve mahkeme kararı sunduk. Biz resmi raporlara göre hareket ediyoruz. Haberimi-
zin arkasındayız. Bundan sonraki süreci takip edip göreceğiz. Haber yapmaya devam ede-
ceğiz” dedi.13 

• Eskişehir 1. Sulh Ceza Hakimliği, nupel.info sitesine erişimi “milli güvenlik ve kamu dü-
zeninin korunması” gerekçesiyle14 engelledi.15 

10 Ağustos 2021 
• Diyarbakır 1. Sulh Ceza Hakimliği, JinNews’in jinnews30.xyz haber sitesine erişimi “Milli 

güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle engelledi.16 
• 3N Medya Grubu bünyesindeki TV100’de aralarında sunucu Ahu Özyurt’un da bulunduğu 

50 kişi ekonomik nedenler gerekçe gösterilerek işten çıkartıldı.17  

11 Ağustos 2021 
• Yeniçağ yazarı ve Halk TV programcısı Murat Ağırel, sosyal medyada Suriye’de El Nusra 

saflarında savaşan AKP’nin Kapaklı İlçe Teşkilatı üyesi Emrah Çelik tarafından tehdit edil-
diğini duyurdu. Ağırel, kendisine yönelik tehdidi, “Bu ‘klavye yiğidi’ni tanıyın. Bunlar bir 
ekipmiş İST3 ekibiymiş. Bu arkadaş orada görevliymiş ve bizzat gelip benimle görüşecek-
miş. Profesyonelce tehdit ediyor aklı sıra. Trol sanmayın sonraki tweetlere bakın” sözleriyle 
duyurdu.18 Suriye’nin Lazkiye kentinde 2. Sahil Tümeni içerisinde yer alan ve elindeki 

                                                
11 https://www.aksam.com.tr/guncel/chpli-vekil-sinirlendi-gazeteciye-saldirdi/haber-1194110 
12 https://www.birgun.net/haber/bakan-murat-kurum-birgun-muhabirinin-goruntu-almasini-engelledi-gazeteci-olsan-da-cekim-yapamazsin-354469 
13 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/248458-cocugunu-istismar-eden-baba-gazeteciden-sikayetci-oldu 
14 https://twitter.com/engelliweb/status/1426559335451316224 
15 https://ifade.org.tr/engelliweb/etha-kizil-bayrak-jinnews-ve-nupel-erisime-engellendi/ 
16 https://m.bianet.org/bianet/medya/248496-jin-news-e-32-inci-kez-erisim-engeli 
17 https://www.medyakoridoru.com/koridordan/medyakoridoru-ozel-tv100de-buyuk-kiyim-50-calisanin-gorevine-son-verildi-25082/ 
18 https://twitter.com/muratagirel/status/1425096558484275206 
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kesik başla poz vermesiyle gündemde olan AKP’li Çelik, Ağırel’e “Seninle bizzat ben il-
gileneceğim” ifadesiyle tehdit etti.19 

• Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Hayri Demir’in, sosyal medya üzerinden “Kod 
Adım: YEŞİL” isimli kullanıcı tarafından ölümle tehdit edilmesiyle ilgili yaptığı suç duyu-
rusunda takipsizlik kararı verdi. Kararda, “Adli kollukça yapılan tüm araştırmalara rağmen 
şüpheli sosyal medya kullanıcısının açık adres ve kimlik bilgilerine ulaşılamadı” denildi. 
Kararda, Twitter’in ABD merkezli olduğu hatırlatılarak, “Ülkemiz sınırları içerisinde tem-
silciliklerinin bulunmadığı, siteyi kuran ve işleten şirketlerin sitelere girilmesi veya üye 
olunması için kimlik bilgisi veya resmi belge zorunluluğu aramadığı, bu nedenlerle şüphe-
linin açık adres ve kimlik bilgilerine ulaşmanın mümkün olmadı” denildi. Söz konusu teh-
didin ABD yasalarına göre “suç teşkil etmediği” de öne sürülerek kararda, “Soruşturmanın 
devamı halinde dahi şüpheli medya kullanıcısının açık adres ve kimlik bilgilerine ulaşılma-
sının teknik ve hukuki açıdan mümkün olmadı” ifadeleri kullanıldı. Demir’in de aralarında 
bulunduğu kimi gazeteciler, geçtiğimiz Ekim ayında “Şewbaş hewal ölüm seni bulacak Ji-
tem” mesajıyla tehdit edilmişti.20 

12 Ağustos 2021 
• Van Muradiye Asliye Ceza Mahkemesi, JinNews muhabiri Hikmet Tunç hakkında Mura-

diye Belediyesi’ne kayyum atanan o dönemki Kaybakam Harun Yücel’e hakaret ettiği suç-
lamasıyla sekiz ay 22 gün hapis cezası verdi. Tunç’un, JinNews ve Yeni Yaşam’daki, “Yı-
kımı yapıp kaybolmuşlar” ve “4 milyon 500 bin TL karşılığında peşkeş çektiği Muradiye 
Şelalesi kaderine terk edildi” haberleri hükmün gerekçesi oldu. Ancak hükmün açıklanması 
geriye bırakıldı. Yücel’in, Tunç hakkında “asılsız haber yaptığı” iddiasıyla şikayetçi olması 
ardından “kamu görevlisine hakaret” suçundan dava açılmıştı. Böylece 24 Ekim 2019 tari-
hinde yürürlüğe konulan “basit yargılama usulü” ile ilk kez gazeteci için uygulandığı du-
yuruldu. Uygulama gereği karar öncesinde ifade veremediği vurgulanan Tunç’un avukatı 
Cüneyt Ergün, çokça tartışmaya yol açan söz konusu yargılama usulünün yüz yüzelik ilke-
sini ihlal ettiğini ifade etti.21 

• Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Yeni Yaşam çalışanı İbrahim Karakaş’ın “örgüt üyeliği” 
iddiasıyla yargılanmasında tanık beyanı, oluşturduğu haber arşivi ve telefonunun kapalı 
oluşunu “örgüt üyeliği” suçlamasının delili olarak değerlendirip, üst sınırdan dokuz yıl do-
kuz ay hapis cezası kararı verdiği Karakaş’ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.22 

• Erişim Sağlayıcıları Birliği, Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin 12 Temmuz 2021 tarihli 
kararıyla benzer içerikte olduğu gerekçesiyle iş insanı Fettah Tamince ile ilgili çeşitli 61 
haberi daha erişime23 engelledi. 24 

• BTK, Diyarbakır 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla25 ETHA’nın etha21.com haber site-
sini erişimi “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle26 engelledi.27 

13 Ağustos 2021 

                                                
19 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/gazeteci-murat-agirele-olum-tehdidi-1859492 
20 https://www.indyturk.com/node/397856/haber/savc%C4%B1l%C4%B1k-gazeteciye-y%C3%B6nelik-%C3%B6l%C3%BCm-seni-bulacak-tehdidine-

takipsizlik-verdi-adresi 
21 https://www.mlsaturkey.com/tr/basit-yargilama-usulu-ile-gorulen-ilk-gazetecilik-davasinda-hapis-cezasi/ 
22 https://www.gazeteduvar.com.tr/gazeteci-ibrahim-karakasa-9-yil-9-ay-hapis-cezasi-haber-1531481 
23 https://twitter.com/engelliweb/status/1426240783242366983 
24 https://ifade.org.tr/engelliweb/is-insani-fettah-tamince-ile-ilgili-haberler-2/ 
25 https://twitter.com/engelliweb/status/1426559335451316224 
26 https://ifade.org.tr/engelliweb/etha-kizil-bayrak-jinnews-ve-nupel-erisime-engellendi/ 
27 http://www.etha22.com/haberdetay/ethanin-web-sitesine-erisim-engeli-getirildi-147081 
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• JinNews muhabiri Beritan Canözer, hakkında açılan bir soruşturma kapsamında Diyarba-
kır’daki evine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Canözer, Diyarbakır İl Emniyet Mü-
dürlüğü’ne götürüldü.28 

• Gazeteci Emre Erciş, İstanbul Fatih’te uğradığı silahlı saldırıda bacağından vuruldu ve Sa-
matya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.29 Erciş’in avukatı Harun Akdere, “Erciş 
ile yaptığım görüşmede ikametine yakın bölgede silahlı saldırıya uğradığı, kendisinin iki 
kez bacak bölgesine ateş edildiği; ayaklarından yaralandığı ve genel sağlık durumunun iyi 
olduğunu öğrenmiş bulunmaktayım. Hukuki sürecin takipçisi olacağız” dedi. 30 

17 Ağustos 2021 
• Kocaeli 1. Sulh Ceza Mahkemesi, Kocaeli Halk Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Emrah 

Taştan’ın “Susarak unutturamazsınız” yazısına erişimi “kişilik haklarını ihlal ettiği” gerek-
çesiyle engelledi. Taş ocağının eski ortaklarından olan Ali Alp Arslan’ın Avukatı Halit Ço-
kan’ın şikayetiyle engellenen yazıda, Körfez’deki taş ocağının usulsüzlük iddiaları yer alı-
yordu.31 

• Erişim Sağlayıcıları Birliği, EZE İnşaat A.Ş’nin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan aldığı 
“Kocaeli Şehir Hastanesi tramvay hattı yapım işi” ihalesinin 29 Aralık 2020 tarihinde mah-
keme tarafından oybirliğiyle iptal edilmesi ile ilgili haberlere erişimi hakimlik kararıyla 
daha önce engellenen haberlerle benzer içerikte olduğu gerekçesiyle engelledi.32 

• İstanbul Büyükçekmece 2. Sulh Ceza Hakimliği, İfade Özgürlüğü Derneği’nin web sitesin-
deki “Tutuklu bir iş insanının soruşturma savcısı izindeyken tahliye edilmesi haberleri” 
içeriğinin “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle silinmesine karar verdi.33 

20 Ağustos 2021 
• Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, IPS İletişim Vakfı Başkanı ve Bianet Proje Danış-

manı Nadire Mater’in üç yıldır fazladır yenilenmeyen “sürekli basın kartı” için açtığı da-
vada savunma yaptı. İletişim Başkanlığı’nın savunmasında, Mater’in basın kartının “ken-
disine tebliğ edilmeden” iptal ettiği açıklandı ve gazetecilik yapmak için basın kartı gerek-
mediği iddia edildi. Savunmada, “Bu gazetecilik faaliyetinin yürütülmesine engel teşkil et-
memektedir. Basın kartı olmaksızın gazetecilik faaliyetini yürüten yüzlerce basın mensubu 
olduğu dikkate alındığında, basın kartının gazetecilik yapabilmek için olmazsa olmaz bir 
unsur olmadığı ortadadır” denildi. Bunun yanı sıra sürekli basın kartı iptali gerekçesi olarak 
Mater’in, Özgür Gündem’in Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği Kampanyası’nı destekle-
diği için Mart 2017’de İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği bir yıl üç aylık hapis 
cezasını gösterildi.34 

• Adnan Oktar cemaati üyeleri, Mart ayında yayınlanan grup üyeleriyle ilgili Turnike35  kitabı 
yazarı OdaTV editörü Hakan Erol’a, Kırmızı Kedi Yayın Yönetmeni Enis Batur’a, kitabın 
editörü ve Cumhuriyet yazarı Mehmet Ali Güller’e 30.000 liralık manevi tazminat davası 
açtı. Hakan Erol, “Oktarcılar Turnike kitabına bir tazminat davası daha açmış. Bu kez de 
30 bin lira istemişler... Gerçekleri davalarla susturmaya ve beni de bu şekilde yıldırmaya 

                                                
28 https://www.evrensel.net/haber/440199/gazeteci-beritan-canozer-gozaltina-alindi 
29 https://www.ntv.com.tr/turkiye/gazeteci-emre-ercise-silahli-saldiri,sVx_deanukifuWPauFOUVA 
30 https://twitter.com/HarunAkdere/status/1425760690254581761 
31 https://www.kocaelihalkgazetesi.com/haber/7624993/haberimize-bir-erisim-engeli-daha 
32 https://ifade.org.tr/engelliweb/kocaeli-sehir-hastanesi-tramvay-hatti-yapim-isi-ihalesinin-iptal-edilmesi-ile-ilgili-haberler/ 
33 https://ifade.org.tr/engelliweb/ifade-ozgurlugu-dernegi-web-sitesindeki-bir-icerik-silindi/ 
34 https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/249057-nadire-mater-in-basin-kartina-habersiz-iptal 
35 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/adnan-oktar-gazeteci-hakan-eroldan-30-bin-lira-istedi-469752h.htm 
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çalışanlara karşı kötü bir haberim var: Çünkü hakikati yazmaya devam edeceğim” dedi.36 
Kitap hakkında daha önce de 50 bin liralık tazminat davası açılmıştı.37 

22 Ağustos 2021 
• BirGün muhabiri İsmail Arı, “TÜBİTAK damadın vakfına çalışıyor” haberi38 sonrasında 

Twitter’dan kendisine terörist denilerek gönderilen bir mesajı alıntılayarak, “Başıma bir şey 
gelirse tek sorumlusu beni hedef gösteren Bakan Varank’tır” dedi.39 Arı, TÜBİTAK’ın 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar ile kardeşi Haluk Bayraktar’ın vak-
fının düzenlediği TEKNOFEST için bu yıl 7,6 milyon lira harcadığını haberleştirmişti.40 
Haluk Bayraktar, “Her Yıl Aynı Yalan, Aynı İftira… 35 teknoloji yarışması, iki yürütücü, 
72 paydaş kurum ile 200 bin yarışmacının başvurduğu dünyanın en büyük teknoloji orga-
nizasyonu TEKNOFEST’e atılan bu iftiraları Milli Teknoloji Hamlesi’ne gönül verenler 
için yargıya taşıyacağım” açıklamasını yaptı.41 Arı, haberle ilgili belgeleri paylaştı ve “Or-
tada ne bir yalan ne de bir iftira var. Kamu İhale Bülteni’nde açıklanan ve herkesin ulaşa-
bileceği ihale sonuçları bunlar. ‘Dokunan yanar’ hesabı ne zaman bir haber yapsak önce 
trol saldırısı, ardından küfürler, hakaretler yağmaya başlıyor.42 Haberimin arkasındayım. 
Madem öyle, milyonlarca lirayı kendi vakfınızın bütçesinden harcasaydınız” dedi.43 Arı’nın 
açıklamasını alıntılayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise “Azıcık namusları 
olsa, geçen sene tekzip edilmiş yalanı aynen piyasaya sürmezler. TÜBİTAK bu yarışmayı 
16 yıldır düzenliyor. Her bir kuruşunu da yarışmaya katılan gençler için harcıyor. İstediği-
niz kadar yırtının, size rağmen o gençlere yatırım yapmaya da devam edecek”44 cevabını 
verdi.45 

• TRT, 22 yıldır şef montajcısı olan KESK Haber-Sen üyesi Deniz Salmanlı’yı sosyal medya 
paylaşımları nedeniyle görevinden tazminatsız şekilde ihraç etti. TRT yönetimince açılan 
disiplin soruşturmasında Salmanlı, 9 Nisan’da açığa alındıktan sonra 9 Ağustos’ta ihraç 
edildi. Salmanlı’nın üyesi olduğu Haber-Sen’in yürütmeyi durdurma talebi reddedildi.46 
Soruşturmaya gerekçe olan sosyal medya paylaşımlarının TRT Harbiye Binası’nın arşivle-
rin taşınması, Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde yapılan TRT Görevde Yükselme Sı-
navı’ndaki usulsüzlük iddiaları, milletvekilleri Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Barış Atay hak-
kında olduğu belirtildi.47 Salmanlı, “TRT yönetimi süreç sonuçlanmadan bana önden ka-
nunsuz şekilde ceza vermiş oldu” dedi.48  

23 Ağustos 2021 
• Prof. Dr. Naci İnci’nin Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanması nedeniyle AKP Sa-

rıyer İlçe binası önündeki protestoyu takibi sırasında foto muhabiri Ozan Acıdere gözaltına 
alındı. Acıdere ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.49 

24 Ağustos 2021 
• Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Artvin’de yaşanan sel felaketi nedeniyle Arhavi Bele-

diyesi hakkında eleştirel haberleri üzerine Arhavi’nin Sesi’nin belediye basın toplantılarına 

                                                
36 https://twitter.com/erol__hakan/status/1428754927317397511 
37 https://www.odatv5.com/medya/oktarcilardan-hakan-erola-bir-dava-daha-208230 
38 https://www.birgun.net/haber/tubitak-damadin-vakfina-calisiyor-355938 
39 https://twitter.com/ismailari_/status/1429057405447462918 
40 https://www.birgun.net/haber/tubitak-damadin-vakfina-calisiyor-355938 
41 https://mobile.twitter.com/haluk/status/1428988005231042565 
42 https://twitter.com/ismailari_/status/1429002545884762118 
43 https://twitter.com/ismailari_/status/1429003251685498886 
44 https://twitter.com/varank/status/1429042860092018694 
45 https://t24.com.tr/haber/bir-gun-muhabiri-ismail-ari-basima-bir-sey-gelirse-tek-sorumlusu-beni-hedef-gosteren-bakan-varank,973668 
46 https://www.gercekgundem.com/medya/294448/trtde-sosyal-medya-paylasimi-nedeniyle-isten-atilan-22-yillik-calisan-konustu 
47 https://www.krttv.com.tr/gundem/trt-de-sosyal-medya-paylasimi-nedeniyle-isten-atilan-22-yillik-h90065.html 
48 https://www.birgun.net/haber/trt-den-ihrac-edilen-salmanli-mucadelemizi-surdurecegiz-356010 
49 https://gazetekarinca.com/2021/08/akp-onundeki-bogazici-eylemine-polis-mudahalesinde-gozaltina-alinanlar-serbest/ 
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çağrılmaması üzerine “Arhavi Belediyesi’nin bu anlayışı açık bir şekilde halkın haber alma 
ve yayma hakkına yönelik bir saldırıdır. Bu sansürcü anlayışı bir an önce terk etmeye, hal-
kın haber alma ve yayma hakkına saygı göstermeye çağırıyoruz” açıklamasında bulundu. 
ÇGD Rize Şube Başkan Yardımcısı Ebru Uzun, bunun halkın haber alma hakkına saldırı 
olduğunu belirterek, “Bugün siyasal iktidarın kendisine muhalif gördüğü medyaya uygula-
dığı sansürcü anlayış, maalesef iktidarın belediyeleri ile devletin birçok kurumu tarafından 
aynen uygulanmaktadır” dedi. Arhavi’nin Sesi’nin konuyla ilgili açıklamasında, “Yayınla-
dığımız eleştirel bir haber sonrası belediye haber alma özgürlüğümüzü kısıtlamıştır. Bele-
diyeye dair haber yayınlamıyor oluşumuzun kasti olmadığını, Arhavi Belediyesi’nin tara-
fımıza basın metni yollamama kararından dolayı haberleri yansıtamıyor oluşumuzu siz de-
ğerli takipçilerimizin yorumlarına bırakıyoruz” denildi.50 

25 Ağustos 2021 
• Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, Tempo internet sitesi ve aylık dergi sahibi Alev Uzun-

baş, Lens Medya genel yayın yönetmeni Ergin Özkul ve Tempo muhabiri Seyfi Boyraz’ı, 
“açık ve aleni bir şekilde tehdit ettiği” gerekçesiyle şikayetlerinde uzlaşmayı kabul etme-
meleri üzerine 14 ay sonra Zonguldak Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş hakkında dava 
açılmasına karar verdi. Bektaş, yerel bir televizyonda katıldığı canlı yayında kendisi hak-
kında olumsuz haber yapan gazetecilere yönelik “Ya yargı bunun gereğini yapacak ya da 
ben! Bunu mu istiyorlar? Adalet gereğini yapmazsa ben gereğini yapacağım. Şimdi bu laf-
larımı alacaklar, istedikleri gibi çırpıp atacaklar. Yok kardeşim! Bundan sonra Ali Bektaş 
böyle. Herkese gereğini yapacağım. Kimse sokakta rahat dolaşamayacak. Benim çocu-
ğuma, onuruma, şerefime dokunan insanın onuruna, şerefine dokunurum. Net, tehdit edi-
yorum. Eğer öyle algılıyorsalar” demişti. Savcılık, iki ay önce Ali Bektaş’ın uzlaşmak iste-
diğini belirterek gazetecilere uzlaşma teklifinde bulundu. Ancak üç gazeteci de uzlaşmayı 
kabul etmedi.51 

• Van Barosu, Show TV’de “Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme” programını sunan Didem 
Arslan Yılmaz hakkında “Kürtçe” konuşan kadını yayından almasından dolayı suç duyu-
rusunda bulundu. Yılmaz ise, “Türkan hanımı, Kürt olduğu için yayından aldırmadım. 
Yeğenlerine hakaret ve küfürler ettiği için yayından aldım. Öyle olsa yeğenlerini yayına 
konuk etmezdim” dedi.52 

• İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, Ajansspor yazarı Atilla Türker’in “Oğulcan Çağ-
layan mevzusu, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Halkbank’a olan kredi borcu ve Nihat Özde-
mir...” yazısını53 ve konuyla ilgili diğer haberlere erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçe-
siyle engelledi. Türker, yazısında, TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) Başkanı Celal 
Candan’ın aynı zamanda Halkbank’ta Kredi, Risk, Tasfiye ve Hukuk İşleri Genel Müdür 
Yardımcısı olduğunu söylediği ve Çaykur Rizespor’la Galatasaray arasındaki Oğulcan 
Çağlayan dosyasını yorumlamıştı.54 

26 Ağustos 2021 
• DEVA Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Avukat Ahmet Tüysüz, Show TV’de yayınlanan progra-

mında Kürtçe konuşan kadını yayından alan sunucu Didem Arslan Yılmaz hakkında 
RTÜK’e şikayette bulundu. Tüysüz, “Anılan yayın nedeniyle 6112 sayılı Kanun’un 1-b) 
Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa 

                                                
50 https://www.olayrize.com/haber/arhavi-belediyesinden-arhavinin-sesi-gazetesine-sansur-78354.html 
51 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/gazetecileri-tehdit-eden-akpli-baskana-14-ay-sonra-dava-acildi-6612118/ 
52 https://haber.sol.org.tr/haber/didem-arslan-yilmaz-hakkinda-suc-duyurusu-312266 
53 https://ajansspor.com/erisim-engeli/580603 
54 https://ifade.org.tr/engelliweb/tff-uyusmazlik-cozum-kurulu-baskani-ve-halkbank-hakkindaki-haberler/ 
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tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz.” hükmü uyarınca RTÜK’e ge-
reğinin yapılması için şikayette de bulunduk. Konunun takipçisiyiz” dedi.55 

• Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması kap-
samında gazeteci Derya Okatan hakkında “zincirleme şekilde örgüt propagandası yapmak” 
suçlamasıyla hazırlanan iddianameyi kabul etti. İlk duruşma 13 Ekim’de görülecek. Ankara 
İl Emniyet Müdürlüğü’ne yapılan bir ihbar sonucu başlatılan soruşturmada, Okatan’ın o 
dönem sorumlu yazı işleri müdürü olduğu ETHA’nın Twitter hesabı ve Facebook sayfasın-
dan yapılan haber paylaşımları suçlama konusu yapıldı. Söz konusu paylaşımlar, 2018 yı-
lında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Suriye’deki 
Afrin kentine yönelik başlatılan operasyon sonucu yaşanan gelişmeler ve operasyona dair 
tepkilere yer veren haberlerden oluşuyor.56 

27 Ağustos 2021 
• Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi, KHK ile kapatılan Özgür Gündem muhabiri İbrahim 

Karakaş’ın “terör örgütü üyesi” suçlamasıyla yargılandığı davada, dokuz yıl dokuz ay hapis 
cezasına karar verdi. Gerekçeli kararda, “Sanık son olarak terör örgütü iltisakı nedeniyle 
KHK ile kapatılan Özgür Gündem isimli silahlı terör örgütü PKK/KCK/YPG lehine yayın-
lar yapan sözde gazetede çalışmakta olduğu” şeklinde ifadeler yer aldı. Dava, itirafçı 
H.D.’nin, Karakaş’ı 2016 yılında “sınır dışında PKK kampında gördüğü” iddiasıyla 
açıldı.57 

İfade ve Basın Özgürlüğünü Kullanmak İsteyenlere Müdahale 
2 Ağustos 2021 

• Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun, memur ve memur emeklisi özlük haklarıyla ilgili 
6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri sürerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
önüne yapmak istediği yürüyüşe izin verilmedi. Ancak Milli Kütüphane karşısındaki kamu 
pazarı önünde açıklama yapılmasına izin verildiği bildirildi.58 

4 Ağustos 2021 
• Sinbo Şirketi’nden Kod 29 uygulaması gerekçesiyle işten çıkarıldığı için işe iade talebiyle 

Ankara’ya yürüyüş başlatan Dilbent Türker ile kendisine destekleyen Tüm Otomotiv ve 
Metal İşçileri Sendikası (TOMİS) yöneticisi Onur Eyidoğan beşinci kez gözaltına alınarak, 
Orhanlı Karakolu’na götürüldü.59 TOMİS yöneticisi Murat Yıldırım, “Engellemelerin hepsi 
yasa dışı ve keyfi uygulama” diyerek beş günde beş kez gözaltı olmasını ise iktidarın işçi-
lere yönelik politikalarını eleştirdikleri için gerçekleştiğini ifade etti.60 

5 Ağustos 2021 

• Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, orman yangınları ile ilgili bir kısım haber ve sosyal 
medya sitesi üzerinden yapılan “Help Turkey” paylaşımlarıyla ilgili re’sen soruşturma baş-
latıldığını açıkladı.61 Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı illerde orman yangınlarının 
çıktığı 28 Temmuz 2021 tarihinden bu yana bir kısım haber ve sosyal medya sitesi üzerin-
den yapılan paylaşımlarla ilgili teknik inceleme ve araştırma yapıldığı belirtildi.62 İnceleme 

                                                
55 https://www.urfadasin.com/deva-partisi-urfa-il-baskani-tuysuz-rtuk-e-sikayette-bulundu 
56 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-derya-okatana-uc-yil-onceki-sosyal-medya-paylasimlarindan-dava/ 
57 https://www.evrensel.net/haber/441341/khk-ile-kapatilan-ozgur-gundem-calisani-ibrahim-karakasa-sozde-gazete-cezasi?utm_so-

urce=rss_feed&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_syndication 
58 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/toplu-sozlesme-gorusmeleri-oncesi-sendika-uyelerine-polis-mudahalesi-1857231 
59 https://kizilbayrak56.net/ana-sayfa/haber/sinif/ankara-yuruyusunde-5gun-tuzlada-direniscilere-gozalti 
60 https://www.gazeteduvar.com.tr/ankaraya-yuruyen-sinbo-iscisi-5-kez-gozaltina-alindi-haber-1530597 
61 https://www.trthaber.com/haber/gundem/helpturkeye-sorusturma-599809.html 
62 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/orman-yanginlarina-iliskin-bilgi-kirliligine-neden-olan-paylasimlar-hakkinda-sorusturma-baslatildi/2325067 
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ve araştırma neticesinde bazı kişi ve grupların gerçek veya bot hesaplar üzerinden organize 
bir şekilde halk arasında endişe, korku ve panik yaratmaya, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve 
hükümetini aşağılamaya çalıştıkları iddia edilerek, “Söz konusu hesaplar ile yangın olayına 
ilişkin bilgi kirliliğine yol açan gerçek dışı içeriklerin dolaşıma sokulduğu, konuya hassa-
siyeti olan sosyal medya kullanıcılarının tahrik edilmesiyle kaos ortamı yaratılmaya çalışıl-
dığı, daha önce de bu hesaplar üzerinden benzer yöntemlerle terör örgütlerinin propagan-
dalarının yapıldığı, dezenformasyon ve yıpratma haberlerinin ön planda tutularak çoklu bir 
strateji belirlendiği, araç olarak ise Twitter isimli sosyal medya platformunun aktif kulla-
nıldığı (#helpturkey ana başlığı altında yapılan paylaşımlar, Militer Doktrin ve News Page 
Turkish isimli Twitter hesaplarında yapılan paylaşım ve yorumlar) tespit edilmiştir” de-
nildi.63 

6 Ağustos 2021 
• Yeni Asır, Türkiye’nin Akdeniz kıyı şeridindeki çeşitli illerinde 28 Temmuz 2021’den bu 

yana devam eden orman yangınlarına ilişkin uluslararası kamuoyunu bilgilendirme ve yar-
dım istemek amacıyla sosyal medyada “Help Turkey” etiketiyle açılan kampanyaya destek 
veren sanatçıları ve ünlüleri manşete taşıyarak hedef gösterdi.64 Kampanyaya destek veren 
oyunculardan ve sanatçılardan Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Emre Kınay, Şevval 
Sam, Burcu Biricik, Murat Boz, Hazal Kaya ve Fazıl Say gazetenin manşetine taşınarak 
“Siz hangi ülkenin sanatçılarısınız” denildi.65 

10 Ağustos 2021 
• Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği, Ankara İl Jandarma Komutanlığı’nın talebi üzerine 6 

Ağustos 2020 tarihli kararına istinaden Hornet uygulamasını App Store’dan kaldırdı.66 Hor-
net, Türkiye’deki kullanıcılarına gönderdiği mesajda “Apple, Türk hükümetinin aldığı mah-
keme kararından dolayı kaldırıldığını belirtmekte” ifadelerini kullandı. Aynı karar ile Go-
ogle Play’deki uygulama da engellenmişti, ancak Google henüz engellemedi.67  

• İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekşi Sözlük’te açılan “Halkın ayaklanması için daha ne 
olması gerekiyor” başlığına “suç işlemeye tahrik” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suç-
lamalarından re’sen soruşturma başlattı.68 

12 Ağustos 2021 
• AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınlarınca yapılan saldı-

rıda, eşini ve iki oğlunu kaybeden Emine Şenyaşar ile saldırıdan yaralı kurtulan oğlu Ferit 
Şenyaşar’ın, Şanlıurfa Adliyesi önünde “adalet” talebiyle başlattıkları nöbet eyleminde en-
gelleme yapıldı. Ferit Şenyaşar’ın pankartı bariyerlere astığı sırada polis, “yasak” diyerek 
engel oldu. Bunun üzerine aile pankartı yere sererek eylemine devam etti. Polis ise pankart 
gerekçesiyle Ferit Şenyaşar’a Kabahatler Kanunu’nun 42. maddesi kapsamında para cezası 
kesti.69 

13 Ağustos 2021 
• BirGün’ün haberine göre, LGBTİ+ aktivisti İlay K.’nin Ankara’da 29 Haziran’da düzenle-

nen Onur Yürüyüşü sonrasında gözaltına alınmasının ardından geri ödemeli kredisi, Kredi 
ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından kesildi. İlay K., “Kredimin kesildiğini KYK’yı ara-
dığım zaman öğrendim. Ne bir arama ne bir bildiri ne bir tebligat hiçbir şey geçmedi elime. 

                                                
63 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/son-dakika-ankara-cumhuriyet-bassavciligindan-yangin-sorusturmasi-1858079 
64 https://www.yeniasir.com.tr/gundem/2021/08/04/turkiyeyi-karalamakta-gec-kalmadilar 
65 https://www.yeniasir.com.tr/gundem/2021/08/04/turkiyeyi-karalamakta-gec-kalmadilar 
66 https://twitter.com/engelliweb/status/1425076721250877444 
67 https://www.dw.com/tr/gey-sosyal-a%C4%9F%C4%B1-hornet-uygulamas%C4%B1na-jandarma-talebiyle-eri%C5%9Fim-engeli/a-58823781 
68 https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/248498-eksi-sozluk-e-baslik-sorusturmasi 
69 https://www.evrensel.net/haber/440152/senyasar-ailesine-polis-mudahalesi-pankart-suc-sayildi-ve-ceza-kesildi 
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Geri ödemeli kredimin kesilme nedenini sorduğumda güvenlik birimleriyle yaşanan bir 
olay olduğunu söylediler. Özellikle gözaltı araçlarında çok fazla darp ediliyoruz. Daha önce 
de defalarca teşhir ettik bunu ama Ankara Emniyeti kendi içinde o kadar çeteleşmiş bir yapı 
haline gelmiş ki artık bu şiddetin sonucundaki şikayetlerimizin karşılığını alamıyoruz” diye 
konuştu.70 

• Tiyatro sanatçısı Genco Erkal, Instagram hesabında tiyatro oyunlarını sürdürebilmek için 
açık hava sahneleri aradıklarını fakat kayyumlar, belediye ve rektörlerin kendilerine sahne 
vermediğini açıkladı.71 Erkal, “Oyunlarımızı sürdürmek için açık hava sahneleri arıyoruz. 
Maalesef araştırdığımız kentlerde ya hiç sahne yok ya da belediye kayyum, rektör sahneyi 
bize vermiyor” dedi.72 

• Sinbo Şirketi işçilerince Ankara Sakarya Caddesi’nde yapılacak basın açıklamasına müda-
hale eden polis 14 kişiyi sürükleyip darp ederek gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında 
Dilbent Türker, Onur Eyidoğan, Dilbirin Acar, Hasan Akman, Mustafa Feroğlu, Songül 
Doğan, Dilan Mollaahmetoğlu, Berhat Uzunay, Enes Sait Şahin, Enes Uğur Tekin, Doğuş 
Özdemir, Güney Akgün, Deniz Akbıyık, İsmail Arıkan yer aldı.73 Gözaltında alınan işçiler 
gece saatlerinde serbest bırakıldı.74 

14 Ağustos 2021 

• Bitlis’te Cumhurbaşkanlığı’nın “riskli alan” ilan ettiği dükkanlarla ilgili “yürütmeyi dur-
durma” kararı verilmesine rağmen gece boşaltılmaya başlanmasına karşı çıktıkları için po-
lis, Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Tezcan’ın da aralarında bulunduğu esnafa 
plastik mermi ve gaz bombalarıyla müdahale ederek 70 kişiyi gözaltına aldı. Bitlis’in mer-
kez Atatürk, Devrim, Gazibey, Hersan ve Müştakbaba mahallelerinde bulunan yaklaşık 700 
yapı, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle 2020 yılının Nisan ayında “riskli alan” ilan edil-
mişti.75 

• Hakkari Valiliği, 15-29 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacak olan her türlü gösteri, 
yürüyüş, miting, toplantı, çadır kurma, oturma eylemi gibi etkinlikleri76 yasakladı.77 

15 Ağustos 2021 
• Türkiye’deki dijital kitap satış siteleri Kitapyurdu, Idefix ve D&R’da Alice Oseman imzalı 

çizgi roman serisi Kalp Çarpıntısı (Heartstopper) satıştan kaldırıldı. Ana karakterleri eşcin-
sel olan kitabın, kimi tepkilerden sonra “satış dışı” bırakıldığı öne sürüldü.78 Bahsi geçen 
satış sitelerinde, kitapla ilgili sayfalar tıklandığında, “404 aradığın içeriğe şu an ulaşamıyo-
ruz. Sayfa kaldırılmış veya değiştirilmiş olabilir. Aşağıda senin için önerdiğimiz başlıklara 
göz atmak ister misin?” hatası ya da “Stokta yok” uyarısı görüntüleniyor.79 

16 Ağustos 2021 
• Van Valiliği, 17-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacak olan her türlü gösteri, yürü-

yüş, miting, toplantı, çadır kurma, oturma eylemi gibi etkinlikleri80 yasakladı.81 

17 Ağustos 2021 

                                                
70 https://www.birgun.net/haber/kyk-onur-yuruyusu-ne-katilan-lgbti-ogrencinin-kredisini-kesti-355017 
71 https://www.a3haber.com/2021/08/13/genco-erkal-belediye-kayyum-rektor-bize-sahne-vermiyor/ 
72 https://susma24.com/genco-erkal-belediye-kayyum-rektor-bize-sahne-vermiyor/ 
73 https://yolhaber.net/2021/08/13/ankara-yuruyuslerini-tamamlayan-sinbo-iscilerine-polis-mudahalesi/ 
74 https://www.gazetepatika15.com/gozaltina-alinan-sinbo-direniscileri-serbest-birakildi-95538.html 
75 https://www.evrensel.net/haber/440290/bitliste-yikima-karsi-cikan-esnafa-polis-mudahalesi-en-az-70-gozalti 
7676 http://www.hakkari.gov.tr/yasaklama-karari-15082021 
77 https://www.haberturk.com/hakkari-haberleri/89799892-hakkaride-yasaklama-karari 
78 https://twitter.com/tennantdise/status/1426596544082550784 
79 https://kayiprihtim.com/haberler/edebiyat/kalp-carpintisi-lgbtq-sansur/ 
80 http://www.van.gov.tr/16082021-tarihli-yasaklama-karari 
81 https://bianet.org/bianet/yasam/248864-van-da-eylem-ve-etkinlik-yasagi-15-gun-daha-uzatildi 
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• “Öfkeli Genç Türkler” adlı gruptan üniversitesi öğrencileri Semir Y, Ahmet Ç, Mert G, 
Yavuz A, Hüseyin B, Ersin A, İstanbul’un çeşitli noktalarına mültecilerin Türkiye sınırla-
rına kaçak yollarla gelmelerine tepki göstermek amacıyla astıkları “Hudut Namustu” yazılı 
pankartın ardından gözaltına alındı. İfadesi alınan altı genç yurt dışı çıkış yasağıyla serbest 
bırakıldı.82 CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, “Türkiye bunu da gördü: ‘Hudut namus-
tur’ pankartı suç oldu. Sınırlarımızı koruyamayanlar, sınırlarımızın korunmasını isteyen 
gençleri gözaltına aldırdı” dedi. İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Koyuncu, “Hudut na-
mustur’ konusunda tartışılacak bir şey yok. Ormanlarımızı yakanlarla hesaplaşmak çok tabi 
bir refleks. Mültecilerle ilgili, biz de bir basın açıklaması gerçekleştirmiştik. Mültecilerin, 
kontrollü bir şekilde ülkelerine gönderilmesini istemiştik. Genç arkadaşlarımızın vatan sev-
gisiyle göstermiş oldukları normal bir refleks. Nerede olurlarsa olsunlar, onlara destek ola-
cağız. Dünyanın hangi noktasında olurlarsa olsunlar, arkadaşlarımızın yanımda olacağız” 
dedi.83 

20 Ağustos 2021 
• Mardin Valiliği, 20 Ağustos ile 3 Eylül tarihleri arasında, kentte yapılacak her türlü gösteri 

ve protesto yürüyüşlerinin yasaklandığını duyurdu.84 
• Gezi Parkı eylemleri sırasında polislerce atılan gaz kapsülü nedeniyle hayatını kaybeden 

Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan ve babası Sami Elvan hakkında “Cumhurbaşkanı’na 
hakaret” suçlamasıyla soruşturma açıldı. Oğluyla ilgili 9 Aralık 2020’deki duruşmasından 
sonra İstanbul Çağlayan Adliyesi’nin önünde açıklama yapan Gülsüm Elvan, “Yedi yıldır 
beklediğim adalet bir türlü gelmedi. Ben istiyorum o adaleti. Recep Tayyip Erdoğan, çocu-
ğumu benden aldın bari cezayı ver. Yeter artık, ben adalet istiyorum” demişti. Sami Elvan 
ise, “Bugün sadece bir kişi yargılanıyor. Bu kişi de bir tetikçi. Biz istiyoruz ki, bunun emrini 
veren İçişleri Bakanı, Emniyet Müdürü, Vali de adalet önünde hesap versin” demişti.85  

23 Ağustos 2021 
• Prof. Dr. Naci İnci’nin Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasını AKP Sarıyer İlçe 

binası önündeki protesto eden eylemcilerden yedisi gözaltına alındı.86 Gözaltına alınan öğ-
renciler Sarıyer Mahallesi’ndeki Çayırbaşı Güvenlik Büro’da ifadeleri alındıktan sonra ser-
best bırakıldı.87 

• İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, YouTube kanalında yayınlayacağı programın fragman 
içeriğinde “sakallı ve sarıklı” insanların benzetmesini yaptığından dolayı “İslami değerlere 
hakaret” ettiği iddiasıyla gelen şikayetler gerekçesiyle YouTuber Oğuzhan Uğur hakkında 
soruşturma başlattı.88 

• Star TV’nin 22 Ağustos’taki yayınında “Hükümet Kadın 2” filmindeki karakterlerden biri-
nin CHP’ye oy verdiği sahnenin kesilerek yayımlandığı iddia edildi.89 Diğer iddiaya göre 
ise, filmde öğretmenin Kürtçe konuştuğu sahne ve bu sahnenin ardından gelen ve “sen de 
dilimizi öğrendin” repliğinin de yer aldığı sahnelerin kesildiği belirtildi.90 

24 Ağustos 2021 

                                                
82 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/hudut-namustur-yazili-pankarti-asan-6-genc-gozaltina-alindi-6598287/?utm_source=dahafazla_ha-

ber&utm_medium=free&utm_campaign=dahafazlahaber 
83 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/hudut-namustur-yazili-pankarti-asan-6-genc-gozaltina-alindi-6598287/ 
84 http://www.mardin.gov.tr/28082021-yasaklama-karari 
85 https://www.indyturk.com/node/401636/haber/berkin-elvan%C4%B1n-annesi-ve-babas%C4%B1-hakk%C4%B1nda-cum-

hurba%C5%9Fkan%C4%B1na-hakaret-soru%C5%9Fturmas%C4%B1 
86 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/akpli-melih-bulunun-yerine-rektor-olarak-atanan-naci-inci-protesto-edildi-1862933 / 
87 https://gazetekarinca.com/2021/08/akp-onundeki-bogazici-eylemine-polis-mudahalesinde-gozaltina-alinanlar-serbest/ 
88 https://www.indyturk.com/node/402826/haber/savc%C4%B1l%C4%B1ktan-o%C4%9Fuzhan-u%C4%9Fura-soru%C5%9Fturma 
89 https://susma24.com/star-tvnin-hukumet-kadin-2-filmine-sansur-uyguladigi-iddia-edildi/ 
90https://twitter.com/etkilihaber/status/1429526730738384903?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetem-

bed%7Ctwterm%5E1429528474696491014%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fsusma24.com%2Fstar-tvnin-hukumet-kadin-2-filmine-
sansur-uyguladigi-iddia-edildi%2F 
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• İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sanatçı Genco Erkal’ın Twitter’daki üç paylaşımının 
“Cumhurbaşkanı hakaret” içermesi nedeniyle bir yıl iki aydan, dört yıl sekiz aya kadar ha-
pis cezası talep etti. İddianamenin değerlendirilmek üzere 16. Asliye Ceza Mahkemesi’ne 
gönderildiği belirtildi. Erkal,91 “Paylaşımlarımda hakaret yoktur. Hiçbir zaman olmadı. İd-
dianame kabul edilirse mahkemede sadece kendimi değil, başta Cumhuriyetin temel değer-
leri olmak üzere, doğayı, demokrasiyi, insan haklarını, ifade özgürlüğünü savunacağım. 
Bana bu fırsatı verdikleri için teşekkür ediyorum” dedi.92 

• Yazar Yavuz Ekinci, Twitter’dan sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında dava açıl-
dığını duyurdu. Ekinci, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 2013 ile 2014 yılları arasında 
sosyal medyada paylaşım yaptığım Diyarbakır Nevroz’u, Kobani’ye destek görseli ve ya-
zarlarla birlikte yaptığımız Kobani’ye destek açıklamasını suç sayarak hakkımda iddianame 
düzenledi” dedi.93 Ekinci, savcılığın hazırladığı iddianamenin mahkeme tarafından kabul 
edildiğini açıklayarak ilk duruşmanın 9 Eylül saat 10.00’da İstanbul 34. Ağır Ceza Mahke-
mesi’nde yapılacağını94 kaydetti.95 

• Elazığ Karakoçan Çiftlik Park’ta, HDP etkinliği yapılması ardından işletmeye 30 gün mü-
hür vuruldu. Kararda, gerekçe olarak “Oramar” türküsü gösterilerek, “işyerinde terör örgütü 
propagandası yapmak/yaptırmak için yer ve imkan sağlamak” denildi. HDP Eş Genel Baş-
kan Yardımcısı Tuncer Bakırhan ve Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, 4 Ağustos’ta 
parkta, “HDP’liyiz her yerdeyiz” kampanyası için buluşma gerçekleştirmişti.96 

RTÜK ile İlgili Gelişmeler 
4 Ağustos 2021 

• RTÜK, orman yangınlarına ilişkin televizyon yöneticilerine gönderdiği mektupta97, “yayın 
ilkelerini hiçe sayan medya kuruluşlarına ‘en ağır cezaların’ verileceğini” duyurdu.98 Açık-
lamada, “130 farklı noktada çıkan yangınlar başarıyla söndürülmüşken buraları hiç gör-
meksizin sadece yanan alanların ısrarla ekranlara taşınması, kaos havası beklentisinde olan 
çevrelerin istediği yönde bir yayıncılıktır” denildi. Bu açıklamaya tepkiler99 gösterildi. 
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, “RTÜK Başkanlığı tarafından yapılan her olumlu ve yapıcı 
açıklamayı kamuoyuna farklı bir şekilde sunma çabası manidardır.100 Üst Kurul Başkanlı-
ğımız açık kapı iletişim politikasıyla hareket etmektedir. Ülkemizdeki yayıncı kuruluşlara 
ilettiğimiz mesaj yayıncı kurumların tepe yöneticilerine ‘kişiye özel’ olarak gönderilmiş-
tir.101 Mesaj, diyalog çabamızın bir parçası olarak gizli ve saklı olmayan ilgili kanun mad-
delerinin ve yayıncılık etik ilkelerinin hatırlatmasıdır. RTÜK'ün medya kuruluşlarını, taraf-
ların imza altına aldığı ‘Yayıncılık Etik İlkeleri’ çerçevesinde uyarması kadar doğal bir şey 
yoktur. Zira, bu ilkeler konusunda hassas davranılmasını istemek ve ikazda bulunmak ya-
yıncılık alanını düzenleme ve denetleme görevi olan RTÜK’ün sorumluluğudur” dedi.102 

6 Ağustos 2021 

                                                
91 https://twitter.com/DOSTLARTIYATRO/status/1430070490102632451 
92 https://www.indyturk.com/node/403011/cumhurba%C5%9Fkan%C4%B1na-hakaret-iddias%C4%B1yla-hapsi-istenen-genco-erkaldan-

a%C3%A7%C4%B1klama-bana-bu-f%C4%B1rsat%C4%B1 
93 https://twitter.com/yavuzekinci151/status/1430173513378369558 
94 https://twitter.com/yavuzekinci151/status/1430173515139981322 
95 https://bianet.org/bianet/sanat/249259-yazar-yavuz-ekinci-nin-newroz-ve-kobani-paylasimlarina-dava 
96 https://www.gazeteduvar.com.tr/hdpnin-etkinlik-duzenledigi-parka-30-gun-muhur-vuruldu-haber-1532683 
97 https://twitter.com/dw_turkce/status/1422517873487007744 
98 https://www.rtuk.gov.tr/haberler/3787/8656/basin-aciklamasi-29072021.html 
99 https://www.evrensel.net/haber/439403/rtukun-yanginlari-gostermeyin-mesajina-tepki-yagiyor 
100 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/rtukten-yayinci-kuruluslara-gonderilen-mesaja-iliskin-aciklama/2323357 
101 https://www.rtuk.gov.tr/basin-aciklamasi-03082021-/4101 
102 https://twitter.com/rtukkurumsal/status/1422556335544143878 
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• RTÜK, CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek’in Ülke TV muhabirine engel olduğu iddi-
asını destekleyen yönde açıklama yaptı. Ayrıca Muğla’da Halk TV’nin orman yangınları 
için yaptığı canlı yayında gazetecilere yönelik saldırıya tepki gösterildi. RTÜK açıklama-
sında, “Ülke TV muhabirine hem de kadın bir gazeteciye yapılan, belli zihniyetin acı bir 
şekilde görmezden gelebildiği şiddeti kınadığımız gibi, Halk TV’ye yapılan saldırıyı da ka-
bul etmiyoruz. Bazılarının yaptığı gibi bizim için medyanın ötekileştirilmesi asla söz ko-
nusu değildir”103 denildi.104 

11 Ağustos 2021 
• RTÜK, Fox TV, KRT, TELE 1, HaberTürk, Halk TV ve TR 35 kanallarına çoğunluklu olarak 

orman yangınlarına ilişkin yayınları içeren toplam 17 dosya üzerinden oy çokluğuyla idari 
para cezası uygulanmasına karar verdi. Kurul toplantısında AKP ve MHP kontenjanından 
seçilmiş üyeler tarafından Fox Ana Haber’in orman yangınlarındaki yayınları için “kriz 
zamanı haber alma hakkını kullanmak isteyen izleyicide endişe, panik, korku ve infial ya-
ratacak şekilde” olduğu kanaatine varıldı. Kurul, yayıncı kuruluş hakkında idari para cezası 
uygulanmasına karar verdi. Ayrıca kanalda yayınlanan “Aşk Mantık İntikam” dizisinde 
toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen ve kadına karşı ayrımcılığı besleyen aşağılayıcı ifa-
deler olduğu kanaatiyle yayıncı kanala üst sınırdan idari para cezası ve program durdurma 
müeyyidesi uygulandı. KRT’de yayınlanan “Şimdiki Zaman” programında, yayın konukla-
rının orman söndürme çalışmalarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile 
hükümeti hedef aldığı ve hakarete vardığı için yayıncı kuruluşa idari para cezası uygulan-
masına karar verdi. KRT’ye ana haber bülteninde kamusal yayıncılığın gereği olan sorumlu 
ve sağduyulu bir tutum gösterilmediğinden hareketle idari para cezası verildi. Ayrıca Kurul, 
tüm televizyon yönetimlerince imza vererek onayladığı “Yayıncılık etik ilkeleri” hatırlat-
masını tehdit ve sansür olarak gösteren “Haber Aktif” programı nedeniyle KRT’ye idari 
para cezası müeyyidesi uygulanmasını kararlaştırdı. TELE 1’de yayınlanan “Gün Başlıyor” 
programında konuk Can Ataklı’nın hükümetin yangınlara müdahalesiyle ilgili ifadelerinin 
eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı ve iftira niteliğinde olduğu belirle-
yen RTÜK, yayıncı televizyona idari para cezası uyguladı. Üst Kurul, TELE 1 ana haber 
bülteninde yangınla ilgili abartılı ifadelerin halkı panik ve korkuya sevk edeceği, toplumda 
infial yaratabilecek nitelikte olduğunu tespit edilerek, yayında kanun ihlali yapılması nede-
niyle ilgili kanala idari para cezası kesildi. Kurul, TELE 1’e, “4 Soru 4 Cevap” programını 
konuğu Merdan Yanardağ’ın RTÜK üyeleri ve başkanına yönelik sözleri nedeniyle idari 
para cezası yaptırımı uygulanmasına karar verdi. HaberTürk’te yayınlanan Fatih Al-
taylı’nın sunduğu “Teke Tek” programı hakkında da uzman raporu düzenlendi. Altaylı’nın 
bazı tıp doktorları hakkında söylediği ifadeler, yayın ilkesi ihlali olarak değerlendirildi ve 
yayıncı kuruluşa idari para cezası müeyyidesi uygulandı. Ayrıca HaberTürk’e orman yan-
gını haberlerindeki yayın ihlalleri nedeniyle idari para cezası verildi. HaberTürk’te yayın-
lanan “Açık ve Net” isimli programda, yayın konuğu Turan Aydoğan’ın Cumhurbaşkanı 
Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlerin yayınlanmasıyla yayın ilkelerinin ihlal edildiği gerek-
çesiyle yayıncı kuruluşa idari para cezası uygulandı. Üst Kurul, Halk TV’de yayınlanan 
“Kayda Geçsin” programındaki konukların orman yangınları hakkında ifadelerini, top-
lumda infial uyandırabilecek, korku, panik, endişe yaratabilecek ve gerilimi artırabilecek 
ifadeler olarak değerlendirdi ve yayıncı kanala idari para cezası kesti. Aynı kanala, “Medya 
Mahallesi” programının üç farklı bölümünde yayın ilkelerinin ihlal edilmesi nedeniyle idari 

                                                
103 https://twitter.com/ebekirsahin/status/1423581227978739717 
104 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/rtukten-gazetecilere-saldiriya-tepki-/2326861 
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para cezası verildi. RTÜK, TR 35’e orman yangını haberlerinden dolayı yayın ilkesini ihlal 
etmesi nedeniyle yaptırım uyguladı. RTÜK, ayrıca TV8’e de PSV Eindhoven-Galatasaray 
futbol maçı yayınında birçok defa ruhsatsız ve yasa dışı bahis sitelerinin bant reklam ya-
yınlarına yer vermesi tespiti nedeniyle idari para cezası uyguladı.105 

• RTÜK üyesi İlhan Taşçı ise, AKP ve MHP’li üyelerce oy çokluğuyla alınan kararlar ile 
televizyon kanallarına cezalandırma yapılan Üst Kurul toplantısına Şahin’in kanal yöneti-
cilerine telefon ile haberleri sansürleme yönünde baskı yaptığını içeren açıklaması nede-
niyle alınmadı. Taşçı, “Bunun gerekçesi yangın haberlerine ‘özel hat’ üzerinden sansür gi-
rişimini deşifre etmem ve yangın haberleriyle ilgili bugünkü Üst Kurul toplantısında ceza 
isteminin görüşüleceğini kamuoyuyla paylaşmam. Bu, iktidarın ülkedeki antidemokratik ve 
hukuka aykırı uygulamalarıyla uyumlu bir karardır. Ne RTÜK Yasası’nda ne de başkaca 
bir mevzuatta benim bu özgürlüğümü kısıtlayacak bir düzenleme ve hüküm yoktur. Sustu-
ramıyoruz, o halde Üst Kurul toplantısına katılmasını engelleyip, sesini keselim, böylece 
kamuoyunu da aydınlatmasını önlemiş oluruz çabası. Hukuktan yoksun, keyfi bu karar be-
nim için yok hükmündedir. Ve bunu yargıda tescil ettirmek için gerekli girişimlerde bulu-
nacağım” dedi.106 

• İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, “RTÜK Başkanı hakkında yangın ha-
berlerine müdahalesi nedeniyle ‘Haberleşme ve basın hürriyetini engelleme, şantaj, görevi 
kötüye kullanma’ suçlarından Avukatım Murat Ergün ile kamu davası açılması için başvur-
duk” açıklamasını yaptı.107 

13 Ağustos 2021 
• RTÜK’ün gündüz kuşağı programlarını, kuruma gelen şikayetler ve tepkiler üzerine kaldır-

mak için düzenlemeye gideceği iddia edildi. RTÜK’ün, “toplumun değer ve yargılarıyla 
uyumlu, toplumu ileriye taşıyan eğitici ve geliştirici programları” önereceği, mesleki ve 
kültürel programlara öncelik verilmesinin hedeflendiği belirtildi.108 

16 Ağustos 2021  
• RTÜK üyesi İlhan Taşçı, Kurul’un, orman yangınlarına ilişkin yayınlar nedeniyle televiz-

yon kanallarına cezaların kesileceği toplantıya oyunu belli ettiği için (ihtisas-ı rey) katılı-
mının engellenmesine ilişkin kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali için Ankara 3. 
İdare Mahkemesi’ne başvurdu.109 Taşçı, “RTÜK’ün yok hükmündeki ihtisas-ı rey kararını 
tescil ettirmek için yargıya başvurdum. Hukuka aykırılığa bir kere geçit verildiğinde; RTÜK 
ifade ve basın özgürlüğü alanındaki hukuksuzlukların merkezi haline dönecektir. 84 milyon 
yurttaşın haber alma hakkını korumak için susmayacağım, halkımızı bilgilendireceğim” 
dedi.110 RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ise, “Üst Kurul toplantısı öncesinde yaptığı sosyal 
medya paylaşımlarıyla ihsas-ı rey yapan üyemiz Taşçı’nın sadece ilgili dosyaların görüşül-
mesi sırasında toplantıdan çıkarılmasını müzakere ettik. İlgili mevzuat çerçevesinde Üst 
Kurul’da yapılan oylama sonucunda Taşçı’nın sadece bahse konu dosyaların müzakerele-
rine katılmaması kararı alınmıştır. Gerçek budur, olayın çarpıtılmamasını rica ediyorum” 
paylaşımında bulundu.111 

18 Ağustos 2021 

                                                
105 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/rtuk-yayin-ilkelerini-ihlal-eden-televizyon-kanallarina-yaptirim-uyguladi/2331388 
106 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ozel-hat-sansurunu-desifre-eden-ilhan-tasci-rtuk-toplantisina-alinmadi-1859717 
107 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-58173795 
108 tgrthaber.com.tr/medya/gunduz-kusagina-rtuk-tirpani-geliyor-ilk-adim-eylulde-2791372 
109 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ilhan-tascidan-rtuk-hakkinda-suc-duyurusu-1860843 
110 https://www.indyturk.com/node/399831/haber/toplant%C4%B1ya-kat%C4%B1lmas%C4%B1-engellenen-rt%C3%BCk-%C3%BCyesi-

ta%C5%9F%C3%A7%C4%B1-mahkemeye-ba%C5%9Fvurdu 
111 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-58173795 
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• Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, “En başarılı iki bürokrat” yazısındaki112 “sansür” ifadesi dola-
yısıyla RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in kendisini arayarak sitem ettiğini kaleme aldı. 
Zeyrek, yazısında, “Sansür ibaresini ‘bir haberin okuyucudan gizlenmesi’ anlamında kul-
lanıyorum. Şahin ise yaptıklarının sansür değil, ‘daha önceki doğal afet, terör olaylarında 
olduğu gibi yayıncılara etik ilkelerini hatırlatmaktan ibaret olduğunu’ savunuyor. Basit iki 
soru sorarak yorumu size bırakıyorum: Olay ‘Hatırlatma’dan ibaretse kanallara ceza neden 
kesildi? Zamanında söndürülemediği için ormandan şehirlere inen alevler değil de yangın 
yerinden canını tehlikeye atarak yayın yapan Fox TV Haber muhabiri Gülşah İnce’nin (para 
cezasına gerekçe yapılan) ‘alevler kabus gibi yaklaşıyor’ cümlesi mi halkı paniğe sevk 
eder” diye yazdı.113 

20 Ağustos 2021 
• RTÜK üyesi İlhan Taşcı, “Yurt dışından fon alan medya kuruluşlarını ‘milli güvenlik so-

runu’ olarak gören RTÜK, Avrupa Konseyi’nden 3,6 milyon Euro fon alacak! Mesele fon 
değil, kimin aldığı...” dedi. Oda TV’nin aktardığı haberde, RTÜK’ün “Kolluk kuvvetleri, 
yargı mensupları, basın çalışanları ve sivil topluma Avrupa Konseyi standartları ve araçları 
konusunda eğitimler verilerek yaratılacak farkındalık ile ifade ve medya özgürlüğünün ge-
liştirilmesi” amacıyla Avrupa Konseyi tarafından 3,6 milyon Euro (yaklaşık 36 milyon TL) 
alacağı belirtildi.114 Ancak “Avrupa Standartlarıyla Uyumlu Olarak İfade Özgürlüğü ve Ba-
sın Özgürlüğünün Geliştirilmesi” başlıklı proje kapsamında verilecek 3,6 milyon Euro için 
henüz finansman anlaşması imzalanmadığı ifade edildi.115 

21 Ağustos 2021 
• RTÜK, 11 Ağustos’ta başlayan aşırı yağışlar sonucu Bartın ve çevre illerde yaşanan sel 

felaketleri nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın mücbir sebep hali ilan ettiği Bartın, 
Kastamonu ve Sinop’ta yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşların RTÜK payı 
ödeme sürelerini beş ay ertelediğini duyurdu. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, oy birliğiyle 
karar alındığını belirterek, “Üst Kurul olarak yerel ya da ulusal fark etmez tüm radyo ve 
televizyonlarımızın destekçiyiz. Bartın, Kastamonu ve Sinop illerimizde, canlarımızın da 
yitip gitmesine sebep olan sel felaketi her bir vatandaşımız gibi bizleri de derinden yaraladı. 
Zor şartlarda fedakârca çalışarak yayın yapan yerel yayıncılarımıza ne kadar destek versek 
azdır. Onların azimli ve başarılı çalışmalarını takdir ediyoruz. Yerel yayıncılığı çok önem-
siyor ve daha fazla destek olmak için var gücümüzle gayret gösteriyoruz” dedi.116 

• RTÜK Başkanlığı, “AB’den 3,6 milyon EURO fon alınacağı” iddialarına ilişkin bahse konu 
proje kapsamında AB’nin karşılanmaz talepleri sebebiyle bir süre önce askıya alındığını 
bildirdi. Açıklamada, Türkiye’nin üyelik sürecinde çeşitli projelerde kullanılmak üzere, 
AB’ye üzerine düşen oranda kaynak aktardığının herkesçe bilindiği vurgulandı. Açıkla-
mada, “Hal böyleyken, maksatlı bir şekilde Üst Kurulumuzu hedef alan ilgili haberlerde 
yer verilen rakamlar da haberin içeriği de yine gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu proje 
ortada bile yokken, art niyetli bir şekilde AB gibi meşruiyeti belli olan bir uluslararası ör-
gütün fonları ile belirli amaçlara hizmet eden dış menşeili çeşitli kuruluşların diğer ülkele-
rin iç politikalarını dizayn etme çabasıyla o ülkedeki bazı medya organlarına para aktarımı-
nın aynı kefeye konulması, en basit tabirle aymazlıktır, dezenformasyondur, yalan haberdir. 

                                                
112 https://www.sozcu.com.tr/2021/yazarlar/deniz-zeyrek/en-basarili-iki-burokrat-6595242/?utm_source=yazardetay&utm_medium=free&utm_campa-

ign=dahafazlahaber 
113 https://www.sozcu.com.tr/2021/yazarlar/deniz-zeyrek/zorunda-miyiz-6599078/?utm_source=yazardetay&utm_medium=free&utm_campaign=daha-

fazlahaber 
114 https://odatv4.com/guncel/iktidar-milli-guvenlik-sorunu-demisti-rtuk-oyle-bir-fonlanacak-ki-208147 
115 https://t24.com.tr/haber/rtuk-3-6-milyon-euro-fon-olacak,973404 
116 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/rtukten-sel-bolgesinde-yayin-yapan-kanallar-icin-karar-1862366 
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Yalan haber ve dezenformasyonla mücadelemiz bundan önce olduğu gibi bundan sonra da 
aynı kararlılıkla devam edecektir” denildi.117 

26 Ağustos 2021 
• Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İyi Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın RTÜK Baş-

kanı Ebubekir Şahin hakkında suç duyurusu başvurusunu reddetti.118 Çıray, “Haberleşme 
ve basın hürriyetini engelleme”, “şantaj ve görevi kötüye kullanma” suçlarından avukatı 
aracılığıyla kamu davası açılması için Memur Suçları Soruşturma Bürosuna başvuruda bu-
lundu. Ancak Başsavcılık, televizyon yöneticilerine gönderilen yazının uyarı niteliğinde 
olduğunu ve suç teşkil etmediğine karar verdi.119 

29 Ağustos 2021 
• RTÜK, gazeteci İsmail Saymaz’ın ifadelerinin “nezaket ve vicdan sınırlarını zorlaması” ne-

deniyle Halk TV hakkında inceleme başlattı.120 Saymaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıç-
daroğlu’nun Çorum gezisinde, “Nasılsınız? İyi misiniz? sorusuna ‘Sakın çocuğuma do-
kunma. Haydi yürü yürü” yanıtını veren kadına tepki göstermişti. Saymaz, “Sayın Kılıçda-
roğlu’na git buradan deyip çocuğuma dokunma diyor. Asıl senin o çocuğa dokunmaman 
lazım, bu devlet devlet olsa o çocuğu senden alması lazım” demişti.121 

30 Ağustos 2021 
• RTÜK üyesi İlhan Taşçı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in, Halk TV’de Özlem Gürses’in 

sunduğu, “Perdenin Önü Arkası” programında, Sözcü yazarı İsmail Saymaz’ın ifadelerinin, 
“nezaket ve vicdan sınırlarını” zorladığını öne sürerek program hakkında inceleme başla-
tıldığını duyurduğu açıklamasına tepki gösterdi. Taşçı, Şahin’in ilgili paylaşımını alıntıla-
yarak, “Sayın Şahin, ‘hakaret edildi’ ifadeniz adalet ve tutarlılığınızın testi için kurula bir 
fırsat verecek. Dosyanın görüşüleceği RTÜK toplantısına ihsas-ı rey nedeniyle katılamaz-
sınız. Katılırsanız salondan çıkarılmanızı Üst Kurula teklif edeceğimi şimdiden ilan ediyo-
rum” dedi. Saymaz, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun, Çorum gezisinde “Nasılsınız, 
iyi misiniz?” sorusuna, “Sakın çocuğuma dokunma. Haydi yürü, yürü” yanıtını veren ka-
dına tepki göstermişti. Saymaz, “Kılıçdaroğlu’na git buradan deyip çocuğuma dokunma 
diyor. Asıl senin o çocuğa dokunmaman lazım, bu devlet devlet olsa o çocuğu senden al-
ması lazım” demişti. Şahin ise, “Televizyonda, bir anne hakkında çocuğunun elinden alın-
masına varacak kadar nezaket ve vicdan sınırlarını zorlayan ifadeler kullanıldı, hakaret 
edildi. Bir anneye, bir kadına yönelik hakaret ve sözlü psikolojik şiddet içerikli yayın ne-
deniyle program hakkında inceleme başlatılmıştır” açıklamasını yapmıştı.122 

İfade ve Basın Özgürlüğüne Yönelik Yurtiçi ve Yurtdışından Gelen Tepkiler 
2 Ağustos 2021 

• DİSK Basın-İş Sendikası, TGS, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), Mezopotamya Ka-
dın Gazeteciler Platformu (MKGP)123, İstanbul’daki toplumsal eylemlerde gazetecilere yö-
nelik polis şiddetine, “Gazeteciler, halkın haber alma hakkının teminatı kişilerdir. Kimsenin 
emir eri veya ajanı değildir” tepkisini gösterdi.124 

                                                
117 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/rtukten-abden-3-6-milyon-avro-fon-alinacak-haberlerine-iliskin-aciklama/2341428 
118 https://www.bursahakimiyet.com.tr/haber/iyi-partili-ciray-in-rtuk-baskani-sahin-hakkindaki-basvurusuna-ret-578448.html 
119 https://www.memurlar.net/haber/987531/bassavcilik-tan-rtuk-baskani-hakkinda-suc-duyurusuna-takipsizlik.html 
120 https://t24.com.tr/haber/rtuk-ten-halk-tv-de-perdenin-onu-arkasi-programina-inceleme-ismail-saymaz-in-sozleri-nezaketsiz-bulundu,975211 
121 https://tr.sputniknews.com/20210829/rtukten-halk-tvye-inceleme-ismail-saymazin-sozleri-hakaret-sayildi-1048430820.html 
122 https://t24.com.tr/haber/rtuk-uyesi-ilhan-tasci-dan-ebubekir-sahin-e-perdenin-onu-arkasi-programinin-inceleme-toplantisina-ihsas-i-rey-nedeniyle-kati-

lamazsiniz,975367 
123 https://bianet.org/bianet/insan-haklari/248077-meslek-orgutleri-gazeteciler-kimsenin-emir-eri-degildir 
124 https://www.mlsaturkey.com/tr/basin-meslek-orgutleri-gazeteci-kimsenin-emir-eri-veya-ajani-degildir/ 
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3 Ağustos 2021 
• TGS, RTÜK’ün orman yangınları yayınlarıyla ilgili olarak cezalandırma yapılacağını tele-

vizyon yöneticilerine ilettiği uyarı açıklamasına, “RTÜK, editoryal bağımsızlığa açıkça mü-
dahale etti” tepkisini gösterdi.125 Açıklamada, “Görev tanımının dışına çıkarak RTÜK’ü bir 
sansür mekanizması gibi çalıştıran RTÜK başkanı, TV kanallarını tehdit ederek suç işle-
mektedir. Habercilik engellenirse dezenformasyon artar ve asıl o zaman provakasyon için 
uygun ortam oluşur. Yangını söndürmek yerine sansürlemek peşinde koşmanın kimseye 
faydası yoktur” denildi.126 

4 Ağustos 2021 
• Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, RTÜK’ün televizyon yöneticilerine orman 

yangınlarına ilişkin ilettiği uyarı mektubunu “kabul edilemez bir sansür girişimi” olarak 
değerlendirdi. Bilgin, RTÜK başkanının görev tanımının dışına çıkarak yayın kuruluşları 
yöneticilerine “kişiye özel” genelge yazarak kurumu adeta bir sansür mekanizması gibi ça-
lıştırdığını, konunun medyaya yansımasının ardından ise yapılan açıklamanın sansür tale-
bini ikrar ettiğini söyledi. Bilgin, açıklamanın ikrar edilmesini “yakışıksız ve teessüf verici” 
şeklinde değerlendirdi.127 

• Dicle Fırat Gazeteciler Derneği’nin (DFG) 2021 yılı Temmuz ayı gazetecilere yönelik hak 
ihlali raporuna göre, ay içinde dört gazeteci gözaltına alındı, 15 gazeteci işkence ve kötü 
muameleye maruz kaldı, dördüne ajanlık dayatıldı, ikisi hakkında soruşturma, biri hakkında 
ise dava açıldı. Rapora göre, 14 gazeteci saldırıya uğradı, haber takibi sırasında gazeteciler 
12 kez engellendi. Bir gazeteciye 11 ay 20 gün hapis cezası verildi, 56 gazeteci hakkında 
açılan davalar sürüyor, RTÜK altı kanala 15 ceza verdi, 283 haber ve yedi internet sitesine 
engel getirildi, bir gazetecinin işine son verildi. Raporda, 4 Ağustos itibariyle tutuklu gaze-
teci sayısı ise 65 olarak açıklandı.128 

5 Ağustos 2021 
• Basın Konseyi, RTÜK’ün orman yangınlarına ilişkin televizyon yöneticilerine gönderdiği 

uyarı açıklamasına ve Fox TV, Halk TV ve Reuters haber ekiplerinin Muğla’daki Kemerköy 
Termik Santrali’ne alınmamalarına, “ekiplerin engellenmesi sansürdür” tepkisini gösterdi. 
Açıklamada, özetle, “Haber peşinde koşan gazetecilerin, diğer meslektaşlarının girdiği 
yene İçişleri Bakanlığı’nın emriyle jandarma tarafından sokulmaması ifade ve basın özgür-
lüğünün ihlalidir” denildi.129 

6 Ağustos 2021 
• Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Muğla’nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahal-

lesi’nde canlı yayın sırasında Halk TV ekibinin saldırıya uğramasını “Saldırganlar cezasız 
kalırsa hiçbir gazeteci güvende olmayacaktır” sözleriyle kınadı. Mart ayında gazeteci yazar 
Levent Gültekin’e Halk TV yayını öncesinde linç girişiminde bulunulduğunu hatırlatan Bil-
gin, “25 kadar saldırgan sokak ortasında Gültekin’e saldırmış, sadece ikisi tutuklanmış ve 
sonra serbest bırakılmıştır. Halk TV’nin Marmaris’teki canlı yayınına saldıranlar bu ceza-
sızlıktan ve gazetecilerin siyasi söylemle hedef gösterilmesinden güç almaktadır. Basın öz-
gürlüğüne karşı organize saldırılar ne Halk TV’yi ne de gazeteciliği susturabilir” dedi. Bil-
gin, bu tür saldırılarda artışa dikkat çekti ve yılın ilk altı ayında 55 gazetecinin şiddete 

                                                
125 https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-58054572 
126 https://tgs.org.tr/yangini-sondurmek-yerine-sansurlemenin-kimseye-faydasi-yoktur/ 
127 https://www.a24.com.tr/gazeteciler-cemiyeti-baskani-bilginden-rtuke-elestiri-haberi-40221751h.html?h=6 
128 https://diclefiratgazeteciler.org/raporlar/2021-yili-temmuz-ayi-gazetecilere-yonelik-hak-ihlalleri-raporu 
129 https://www.basinkonseyi.org.tr/fox-tv-halk-tv-ve-reuters-ekiplerinin-engellenmesi-sansurdur/ 
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uğradığını anımsatarak, “Bu çok tehlikeli tırmanış bir an önce durdurulmalıdır. Çok daha 
ağır sonuçları olan saldırılarla karşılaşmamız an meselesi haline gelmiştir” ifadesini kul-
landı. Yangın bölgelerinde görev yapan gazetecilerin şiddete, zor kullanılmaya maruz kal-
dığını belirten Bilgin, siyasetteki kutuplaşmanın sahada çalışan gazetecilere yönelik fiziksel 
engellemelere neden olduğunu ifade etti. Bilgin, siyasetçiler başta olmak üzere hiç kimse-
nin gazetecileri engellemesinin kabul edilemeyeceğini kaydetti.130 

• TGC Yönetim Kurulu, orman yangınlarını veren Halk TV’ye yönelik saldırıyı “Üyelerimiz 
Gökmen Karadağ, Murat Ağırel ve İsmail Saymaz’a yapılan saldırı halkın haber alma hak-
kının engellenmesidir. Gazetecilik suç değildir” açıklamasıyla kınadı. Açıklamada, “Tür-
kiye’de demokrasinin var olabilmesi için gazetecilerin görevlerini özgürce yapmaları ve 
haberin serbest dolaşımının sağlanması gereklidir. Oysa eleştirel haber yaptıkları için siya-
setçiler tarafından sürekli hedef gösterilen gazetecilere yönelik saldırılarla haberin halka 
ulaşması engellenmektedir. İktidar tarafından yönlendirilen gruplarla eleştirel medyaya be-
del ödetilme eylemlerinden vazgeçilmelidir. Saldırganlar cezasızlıkla ödüllendirilip cesa-
retlendirilmemelidir” denildi.131 

• Basın Konseyi, Halk TV’nin “Gökmen Karadağ ile Açıkça” programında Muğla’nın Mar-
maris ilçesindeki İçmeler semtindeki orman yangınlarının verildiği sırada canlı yayını en-
gellemek için gazetecilere saldırılmasını, “Siyasi iktidarı, medyayı emir ve komuta altına 
alma stratejisinden vazgeçmeye, ifade ve basın özgürlüğüne kesinlikle saygılı olmaya bir 
kez daha davet ediyoruz” açıklamasıyla kınadı.132 

• Medya Çoğulculuğu ve Medya Özgürlüğü Merkezi’nin (CMPF) “Avrupa’da Basın Özgür-
lüğü Raporu’na” göre, Türkiye’de ifade özgürlüğünün yüksek risk altında olduğu açık-
landı.133 Avrupa Birliği’ne üye devletlerin yanı sıra aday ülkeler Arnavutluk, Karadağ, Ku-
zey Makedonya, Sırbistan ve Türkiye’yi kapsayan çalışmada, kurum, “temel koruma”, “pi-
yasa çoğulluğu”, “siyasi bağımsızlık” ve “sosyal kapsayıcılık” başlıklarıyla değerlendir-
mede bulundu. Yüzde 0 ile yüzde 100 arasında ölçeklendirilen sonuçlara göre, 0-33 arası 
düşük risk, 34-66 arası orta risk, 67-100 arası da yüksek risk olarak belirlendi. Türkiye, 
belirlenen dört alanın hepsinde yüksek risk kategorisinde yer aldı. Temel koruma bulgusu 
altında açıklanan verilere göre Türkiye’de ifade özgürlüğü yüzde 95 yüksek risk altında 
çıktı. Raporda Türkiye’nin Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün (RSF) Dünya Basın 
Özgürlüğü Endeksi’nde 154. sırada yer aldığı hatırlatıldı.134 

10 Ağustos 2021 
• İfade Özgürlüğü Derneği kurucusu ve bilişim hukuku uzmanı Prof. Dr. Yaman Akdeniz, 

Hornet’in App Store’dan kaldırılmasıyla ilgili “İşin ilginç yanı bunun ‘kişilik hakları ihlali 
gerekçesiyle’ Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından talep edilmesi” dedi. Akdeniz, 
“Uygulamanın kendisinin bir suç işlemesi mümkün değil. Üstelik Türkiye’de Hornet uy-
gulamasına ya da şirketine yönelik açılmış bir soruşturma ya da dava da yok. Dolayısıyla 
bir tane hakimin gerekçesiz bir şekilde verdiği kararla erişime engellediği bir uygulamayı 

                                                
130https://ankahaber.net/haber/detay/gazeteciler_cemiyeti_baskani_bilgin_saldirganlar_cezasiz_kalirsa_hicbir_gazeteci_guvende_olmayacak-

tir%E2%80%9D_48621#.YQ0EZOuGLPE.twitter 
131 http://tgc.org.tr/18-slider/3006 
132 https://www.basinkonseyi.org.tr/halk-tv-yayinina-ve-gazetecilere-yonelik-saldiriyi-kiniyoruz/ 
133 https://cmpf.eui.eu/mpm2021-results/ 
134 https://bianet.org/bianet/medya/248354-cmpf-raporu-turkiye-de-ifade-ozgurlugu-risk-altinda 
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Apple’ın - hele de kararı uygulamama gibi bir seçeneği de varken - kaldırması büyük bir 
sorun teşkil ediyor” dedi.135 

• Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) 39. Medya İzleme Raporu’nda “Haberciliğin özgürce 
yapılabildiği, gerçeklerin halktan gizlenmediği, basının iktidarların değil halkın sözcüsü 
olduğu zaman bu yangın da sönmeye başlayacak” denildi.136 Rapor kapsamında ayrıca 
“Karşı karşıya olduğumuz tablo: basın mensuplarının evlerinin önünde, sokaklarda darp 
edilmesi ya da ‘yetkili ağız’lar tarafından tehdit edilmesi; basın-yayın kuruluşlarının büyük 
çoğunluğu ekonomik çıkar ilişkileri çerçevesinde iktidara bağımlılıklarından kaynaklı hal-
kın gözünden temel sorunların kaçırılması, halkın gündeminin konuşulduğu sosyal med-
yayı, yetmemiş olacak ki daha da kısıtlama arayışları; kamu yayıncılığının adresi olan 
TRT’nin, Gülen Cemaati’nden sonra şimdi de AKP içindeki SETA’cılar ve Turkuvazcılar 
arasında pay edilmesi. İktidarın, gazetecilere yönelik saldırılara sessiz kalmasından, ‘üret-
tiği medya’daki yalanları adeta Yalan Rüzgarı gibi kesintisiz yayınlaması ve ‘ilelebet ikti-
dar’ uğruna basın özgürlüğü karşıtlığı açısından sicili kabarık isimleri yetkilendirmesi, Tür-
kiye’de başta basın özgürlüğü olmak üzere anayasal haklarımızı yok etmeyi hedeflediğini 
göstermektedir” denildi.137 

11 Ağustos 2021 
• TGS, TGC ve Basın Konseyi, RTÜK’ün orman yangıları nedeniyle altı kanala yaptırım 

uygulamasına tepki gösterdiler. TGS’nin açıklamasında, “Bir sansür kurumuna dönüştürü-
len RTÜK, yangınları haberleştiren kanallara ceza yağdırdı. Halkın gerçekleri öğrenmesine 
engel olan, yangını söndürmek yerine sansürlemeye çalışan zihniyet kaybedecek, gazeteci-
lik kazanacak. Basın hürdür sansür edilemez” denildi.138 TGC’nin açıklamasında, “RTÜK 
bu cezalarla halkın haber alma, bilgilenme, gerçekleri öğrenme hakkını engellemekte ve 
Anayasa’yı yok saymaktadır. Kararlarını demokratik toplum ölçütü olan çağdaş ve özgür-
lükçü bir yaklaşımla alması beklenen RTÜK, verdiği para cezaları ve yayın durdurma ka-
rarlarıyla eleştirel medyaya bedel ödettirmektedir. RTÜK’ü tarafsız bir kamu kurumu ol-
ması gerektiğini hatırlamaya, halkın haber alma hakkını engellemekten, eleştirel yayın ya-
pan TV kuruluşlarını para cezalarıyla zayıflatmaya çalışmaktan vazgeçmeye, Anayasaya, 
basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne saygı göstermeye çağırıyoruz” denildi. Basın Kon-
seyi ise, “RTÜK’te büyük kısmı medya mensubu bile olmayan, habercilik yapmayan, basın 
dışından gelen iktidar kontenjanından seçilen altı üyenin bu tür cezalarla gerçek habercileri 
hizaya getirme çabaları beyhude olacaktır. RTÜK’ü, muhalefet partileri kontenjanından ge-
len üyelerine saygılı olmaya, hem de basın özgürlüğüne bağlı kalarak halkın haber alma 
hakkına sahip çıkmaya bir daha davet ediyoruz” açıklaması yaptı.139 

• Gazetecilikte Kadın Koalisyonu, Bianet editörü Evrim Kepenek’in “Çocuğunu istismar 
eden baba tutuklandı” ve “Çocuğu istismar eden baba adli kontrolle serbest” haberleri ne-
deniyle ifadeye çağrılmasına “Gazeteciler değil, suç işleyen failler yargılanmalı” tepkisini 
gösterdi.140 CFWIJ açıklamasında, “Gazetecilikte Kadın Koalisyonu olarak başarılı bir ga-
zeteciliğe imza atan Evrim Kepenek’i kutluyoruz. Gazetecinin yanındayız. Türk yetkililer-
den şikayette bulunan şahsın serbest bırakılması yerine hakkında cezai yaptırım 

                                                
135 https://www.dw.com/tr/gey-sosyal-a%C4%9F%C4%B1-hornet-uygulamas%C4%B1na-jandarma-talebiyle-eri%C5%9Fim-engeli/a-58823781 
136 http://www.cgd.org.tr/index.php?Did=3882&Page=1 
137 https://www.evrensel.net/haber/439974/cgd-medya-izleme-raporunun-39uncusunu-acikladi 
138 https://twitter.com/TGS_org_tr/status/1425435988810207234 
139 https://www.evrensel.net/haber/440074/rtukun-yangin-cezalarina-gazeteci-orgutlerinden-tepki-basin-hurdur-sansur-edilemez 
140 https://womeninjournalism.org/cfwij-press-statements/turkey-cfwij-stands-in-solidarity-with-journalist-evrim-kepenek 
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uygulanmasını talep ediyoruz. Gazeteciler değil, suç işleyen failler yargılanmalıdır. Gaze-
tecilik suç değildir” denildi.141 

16 Ağustos 2021 
• Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği’nin 6 Ağustos 2020 tarihli kararıyla engellenen eşcinsellere 

yönelik bir uygulama olan Hornet, “Hornet şu anda hem Apple’a hem de mahkeme kararına 
itiraz için hukuk müşaviri ile görüşme sürecinde” açıklamasında bulundu. Hornet Kurucusu 
ve CEO’su Christof Wittig, “Türkiye’de gördüğümüz şey – ifade özgürlüğünün kademeli 
olarak erozyona uğraması, hükümetin en yüksek makamlarından sürekli olarak kuirfobik 
(queerfobik) bir dil, sokaklardaki fiziksel vahşet – hayal kırıklığından başka bir şey değil” 
dedi.142 

18 Ağustos 2021 
• Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, internet sitesinde kaleme aldığı yazısında, Posta An-

kara Temsilcisi Hakan Çelik’in Sarsılmaz Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş 
ile gerçekleştirdiği söyleşi için silahla poz vermesini, “Gazetecilik barış mesleğidir” sözle-
riyle eleştirdi. Bildirici, yazısında, “Gazeteci, insan öldürme aygıtı olan silahlarla yan yana 
gelemez, silah kullanmaz. Gazeteciliği silahla bir araya getirmekle kalmıyor hem de ‘eğitim 
atışı programına katıldığını’ yazarak, silah eğitimi alma ve kullanmayı doğal gösteriyor, 
yüceltiyor. Tüfekli fotoğraf, söyleşinin yanlışlarını, bir silah firmasını tanıtma çabasının ve 
savunma sanayiyle içli dışlı ilişki kurmanın ötesine taşırıyor” dedi. Çelik’in haberinin ga-
zetecilik çalışmasından çok bir şirket tanıtım metnine benzediğini belirten Bildirici, “Aliş, 
şirketini bu kadar kusursuz, gelişkin, üstün teknoloji ile donanmış, neredeyse rakipsiz gös-
terirken Çelik, bu söylenenleri hiçbir şekilde sorgulamıyor, eksiğine gediğine bile dikkat 
çekmiyor” dedi. Bildirici ayrıca Çelik’in gazeteciliğin temel kurallarından biri olan “temas-
mesafe kuralını” ihlal ettiğine dikkat çekerek savunma sanayi ve bu alandaki şirketlerle 
fazlaca iç içe geçtiğini belirtti.143 

19 Ağustos 2021 
• DİSK Basın- İş Sendikası, sendikanın genel sekreteri Özge Yurttaş’ın Artı TV’deki göre-

vinden uzaklaştırılması hakkında kanalın icra kurulu üyesi Ayşe Yıldırım’ın imzasıyla ken-
dilerine bir metin gönderildiğini iletti. Metinde, “Lütfen DİSK'e sahip çıkın. DİSK'in adını 
kullanarak sendika ile ilgisi olmayan tavır ve davranışlarda bulunan üyelerinizi, yöneticile-
rinizi DİSK'ten uzaklaştırın” dediği belirtildi. DİSK’in açıklamasında, “İşlerine gelen şid-
det failini koruyup işlerine gelmeyenleri sendikasızlaştırma ve işçi düşmanı politikalarını 
pekiştirmek için kullanan Artı TV yönetimini ve Ayşe Yıldırım’ı kamuoyu ve Artı Vakfı 
nezdinde ifşa ediyoruz. Her ne kadar Artı Gerçek ile yollarını ayırdıklarını söyleseler de 
yazının yer aldığı antetli kağıttan da anlıyoruz ki, Artı Gerçek’te yaşananlar da halen onların 
sorumluluğundadır” denildi.144 

23 Ağustos 2021 
• CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli’nde yerel yayın yapan Gazete Barış’a 

yaptığı açıklamada, yerel basın sorunlarına ilişkin “Yerel medyanın kendine özgü ayrı bir 
önemi var. Yerelin sorunlarını ilk ele alan, dillendiren, çözümleri üreten, bir anlamda yerel 
aktörleri kamuoyunda sergileyendir. Bu bağlamda yerel medyaya, kamu ilanlarının 

                                                
141 https://m.bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/247761-kadin-gazetecilerin-maruz-kaldigi-siddet-yuzde-158-artti 
142 https://hornetapp.com/stories/tr/hornet-turkiye-app-store/ 
143 https://farukbildirici.com/silah-firmasi-tanitan-hakan-celik-tufekli-fotograf-da-cektirdi/ 
144 https://diskbasinis.org/index.php/tr/basin-aciklamalari/1228-art-vakf-ve-kamuoyunun-dikkatine 
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verilmesi, hakça dağıtılması lazım. Televizyonlarda bazen ücretsiz kamu spotları yayınla-
nıyor bunların paralı olması lazım. Kamu spotu olacaksa kamu bunun karşılığını vermeli” 
dedi.145 

Diğer Gelişmeler  
1 Ağustos 2021 

• Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 96 can kaybı yaşanmasıyla toplam can kaybını 
51.349146 ve 20.890 yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısını 5.725.603 olarak açıkladı.147 

• MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP’ye açılan kapatma davasına yönelik, “HDP’nin 
kapatılması meselesi artık hukukun konusudur. AYM’nin vereceği kararı sabırla bekleye-
ceğiz” dedi. Bahçeli, “Dağda teslim olmadığımız bölücü teröre, Meclis’te boyun eğemeyiz. 
HDP kapatılmalıdır, kapatılması adaletin gereğidir. AYM hak ihlali maskesi altında 
HDP’yi kapatmaktan kaçınırsa, bunun hesabını millete veremez” diye konuştu.  Anayasa 
Mahkemesi’nin mevcut yapısı gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Bahçeli, “Bu mahke-
menin yeniden yapılandırılması, yeni baştan kurulması mutlak surette gündeme alınmalıdır. 
AYM’nin, Anayasa’yı çiğnemeye, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ze-
delemeye hakkı kesinlikle yoktur. Bizim hazırladığımız 100 maddelik anayasa teklifinde, 
Anayasa Mahkemesi’yle ilgili gerekli çalışma da yapılmıştır” dedi.148 

2 Ağustos 2021 
• CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “CHP orman yangınlarından PKK ile birlikte ha-

reket etti” diye sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yeni Şafak eski genel yayın 
yönetmeni İbrahim Karagül hakkında “İftira” ve “hakaret” gerekçeleriyle Ankara Cumhu-
riyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik sosyal 
medya hesabından Karagül hakkında 100 bin liralık tazminat davası açtıklarını da duyurdu. 
Karagül paylaşımında, “CHP, orman yangınlarında PKK ile birlikte hareket etti. PKK or-
manları yaktı, onlar işi başka yerlere çekip hedef şaşırttı. Çok kirli bir ittifak bu. Kılıçda-
roğlu bir milli güvenlik meselesidir. Marmaris'i böyle yaktılar!” ifadelerini kullanmıştı. Çe-
lik, “İftira, hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarını işleyen, İbrahim Karagül isimli 
densiz hakkında; hazırladığımız şikayet dilekçemizi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına 
verdik! Ayrıca 100.000 TL’lik manevi tazminat davası açtık! Peşini bırakmayacağız!” 149 
dedi.150  

• Cumhuriyet’ten “gazete yönetim kurulu ve vakfınca sendika karşıtı tavır gösterilmesi” ge-
rekçesiyle istifa eden Aykut Küçükkaya görevine geri döndü. Küçükkaya, Cumhuriyet 
Vakfı Başkanı Alev Coşkun’un kendisine “sendika üyesi gazetecileri istifa etmeye zorla-
ması” yönünde baskı yaptığını belirterek 29 Temmuz 2021’de istifa etmişti.151 Küçükkaya, 
geri döndüğünü açıkladığı yazısında, “Kararımın ardından Cumhuriyet Vakfı Başkanı Sa-
yın Alev Coşkun’la önceki gün bir görüşme gerçekleştirdik. 97 yıllık Cumhuriyet geleneği, 
bize yine en doğru yolu gösterdi. Bu yol tartışarak ‘en iyiyi’ bulmaktı. Zaman zaman farklı 
düşüncelere sahip olsak da demokrasiyi içine sindirmiş bir kurum olarak bir masanın 

                                                
145 https://www.kocaelibarisgazetesi.com/haber/7647016/kilicdaroglu-yerel-medya-icin-calisma-yapiyoruz 
146 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html 
147 https://www.trthaber.com/haber/guncel/1-agustos-2021-korona-tablosu-bugunku-vaka-sayisi-aciklandi-599066.html 
148 https://www.turkgun.com/mhp-lideri-devlet-bahceli-anayasa-mahkemesi-hesabini-veremez-haber-157865 
149 https://twitter.com/CelikBaskan06/status/1422127586403098628 
150 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202108021045130756-kilicdaroglundan-yeni-safak-yazari-karagule-100-bin-liralik-tazminat-davasi/ 
151 https://m.bianet.org/bianet/medya/248045-aykut-kucukkaya-istifasini-geri-cekti 
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etrafında en sert şekilde fikirlerimizi savunur ama kendimiz için değil, Cumhuriyet için 
doğru olanı buluruz. Yine öyle oldu” dedi.152 

3 Ağustos 2021 
• Gazeteci Hayri Demir, Gazeteciler Cemiyeti’nin M4D projesi desteğiyle yürüttüğü “Habe-

rin Bedeli”153 başlıklı Temmuz ayı raporunda, 17 ayrı duruşmada 49 gazetecinin yargılan-
dığını, 146 yıldan 440 yıla kadar hapis ve 200 bin TL ile 30 bin güne kadar adli para cezası 
istemiyle gazetecilerin hakim karşısına çıktığını kaydetti. 154 “Cumhurbaşkanı’na hakaret” 
iddiasıyla yargılanan bir gazeteciye 11 ay 20 gün hapis cezası verilirken bir yandan hakla-
rında açılan soruşturma ve davalar nedeniyle mesleğini yapamaz hale getirilmek istendiği 
kaydedildi.155 

• TÜİK’in,156 açıkladığı rakamlara göre, enflasyon Temmuz ayında yüzde 18,95’le 26 ayın 
zirvesinde oldu.157 

• Eski manken Tuğba Özay, Antalya Manavgat’ta yanan çiftliğiyle ilgili yardım çağrısında 
bulunduğu videoya ilişkin haber nedeniyle Yeni Akit hakkında suç duyurusunda bulundu. 
Özay’ın avukatı Edip Önder, “halkı kin ve nefrete tahrik edici şekilde haberler yapmak, 
hakaret ve kadına şiddet içeren bir suç” olduğunu ileri sürerek, suç duyurusunda bulunduk-
larını açıkladı.158 

5 Ağustos 2021 
• Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,159 son 24 saatte 108 can kaybı yaşanmasıyla toplam can kay-

bını 52.650 ve 24.297 yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısını 5.803.562 olarak açık-
ladı.160 

6 Ağustos 2021 
• HDP’li Selahattin Demirtaş’ın avukatları, Demirtaş’ın orman yangınlarıyla ilgili 2015’te 

yaptığı bir konuşmayı çarpıtarak sosyal medyada yayınlayanlar hakkında “nitelikte suç iş-
lemeye tahrik, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, suç uydurma, hakaret ve iftira suçlarını oluş-
turan yazı, resim ve söz içeren paylaşım” gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.161  Avu-
katlarca “Misvakcaps, Akit ve Takvim isimli yayın kurumlarının müvekkilimiz Demirtaş’a 
yönelik yayınlarıyla ilgili suç duyurusu, erişim engeli başvurusu yapılmış olup, tazminat 
davaları da açılacaktır” açıklaması yaptı.162 

• YouTube, Turkuvaz Medya Grubu bünyesindeki ATV, A Haber, A Spor, A Para ve A News 
gibi kanallara, “Türkiye hükümeti tarafından kısmen ya da tamamen fonlanmaktadır” no-
tunu düştü.163 Ardından bu bilgileri Wikipedia’yı referans alarak eklediğini belirterek, eti-
keti kaldırdı.164 CNN Türk, Habertürk ya da Halk TV gibi haber kanallarına ise etiket uy-
gulanmadığı görüldü.165  

• Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK), 2021’in ilk yarısında geçen yıla oranla 
368 milyon lira daha fazla harcama yaptığı iddia edildi. Bu yılın ilk altı ayında geçen yıl 
yaptığı harcamayı yüzde 11 oranında aşan BTK, 3 milyar 644 milyon lira harcadı. BTK, 

                                                
152 https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/aykut-kucukkaya/100-yil-mesaji-1857158 
153 https://drive.google.com/file/d/1JvQISdQH_C5qpp13KPxtTd9992NlUYHj/view 
154https://twitter.com/hayridemir_ 
155 https://yesilgazete.org/haberin-bedeli-temmuz-ayinda-49-gazeteci-yargilandi-16-gazeteci-saldiriya-ugradi/ 
156 https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=T%C3%BCketici-Fiyat-Endeksi-Temmuz-2021-37385&dil=1 
157 https://www.dunya.com/ekonomi/son-dakika-enflasyonda-yeni-zirve-1895-haberi-629559 
158 https://www.gazeteduvar.com.tr/tugba-ozaydan-yeni-akite-suc-duyurusu-haber-1530525 
159 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html 
160 https://www.cnnturk.com/turkiye/son-dakika-bugunku-vaka-sayisi-kac-oldu-5-agustos-2021-koronavirus-tablosu-yayinlandi-turkiyede-guncel-korona-

son-vaka-tablosu 
161 https://twitter.com/hadi_cin/status/1423608845113364485 
162 https://tele1.com.tr/demirtastan-misvakcaps-akit-ve-takvime-suc-duyurusu-446210/ 
163 https://tele1.com.tr/youtube-a-haberi-etiketleyip-kaldirdi-hukumet-tarafindan-fonlaniyor-446071/ 
164 https://www.birgun.net/haber/youtube-a-haber-i-etiketleyip-kaldirdi-hukumet-tarafindan-fonlaniyor-354276 
165 https://bianet.org/bianet/medya/248345-youtube-dan-a-haber-e-hukumet-tarafindan-fonlaniyor-etiketi 
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harcamasıyla RTÜK, SPK, BDDK, EPDK gibi düzenleyici ve denetleyici kurumların har-
camalarının üç katını harcadı. BTK dışındaki 10 düzenleyici ve denetleyici kurum 1 milyar 
56 milyon lira harcadı. BTK, 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin ardından erişim engelleme, 
internet sitesine erişimi tamamen kısıtlama ve yayınları internet sitesinden kaldırmamakta 
ısrarcı olanlara para cezası verme yetkisine sahip olmuştu.166 

7 Ağustos 2021 
• Sözcü’de yayımlanan haberde, TOKİ’nin 2019 yılında sekiz milyon 622 bin lira, 2020’de 

ise dokuz milyon 208 bin liralık reklam ve tanıtım harcaması yaptığı söz konusu ilan ve 
reklamları da iktidara yakın medya organlarına verdiği aktarıldı. Habere göre, TOKİ, 2019 
ve 2020’de Sözcü, Korkusuz, Yeniçağ, Cumhuriyet, BirGün, Evrensel, Fox TV, KRT, TELE 
1 ve Halk TV’ye hiç reklam vermedi. TBMM KİT Komisyonu’na gönderdiği belgeye göre, 
TOKİ’nin ilanları Hürriyet, Sabah, Takvim, Milliyet, Posta, Akşam, Güneş, Star, Türkiye, 
Yeni Akit, Yeni Şafak, Dünya, Milat, Diriliş Postası, Yeni Birlik ve Türkgün’e verildi. Tele-
vizyonlar ise ATV, Kanal D, Star, Show TV, Kanal 7, TV 8, A Haber, A Para, TRT 1, TRT 
Haber, CNN Türk, Habertürk, Bloomberg, TGRT, Kanal 24, Ülke TV, TV Net, 360 TV ola-
rak sıralandı. TOKİ, ayrıca Bengü Türk, Akit TV, TV 100 kanallarını reklamla destekledi.167 

8 Ağustos 2021 
• Antalya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden 

“halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama, devletin kurumlarını aşağılama,  Cum-
hurbaşkanı’na hakaret” suçlarını işleyen 66 kişiyi belirleyerek, haklarında işlem başlattığını 
duyurdu.168 

• Kırım Haber Ajansı (QHA) Türkiye Ofisi Müdürü Aydın Taş, Ankara’daki büroda ölü bu-
lundu.169 Türkçe, Rusça ve İngilizce yayın yapan Kırım Haber Ajansı Taş’ın intihar ettiği 
iddia edildi. QHA’nın internet sitesinde, “Taş bugün hayatını kaybetti. QHA olarak Türkçe 
Yayın Yönetmenimiz Taş’a Allahtan rahmet yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır-
lar dileriz” denildi.170 Taş’ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp’a gönderildi.171 Taş’ın cesedinde 
yapılan ilk incelemelerde darp, yara, kesik izine rastlanmadı.172 İyi Parti Kurucular Kurulu 
Üyesi ve gazeteci Vedat Yenerer, Taş’ın öldürülme ihtimaline dikkat çekerek, “Taş, An-
kara’da QHA Türkiye Temsilciliğinde sicimle boğulmuş olarak ölü bulunmuştur. Polis in-
celemesi sürüyor. Esrarengiz ölüm Kırım Milli Meclisi çevresindeki dördüncü ölüm olmuş-
tur. Türk milliyetçisi Taş, Azerbaycan’a da giremiyordu” paylaşımında bulundu.173 Türkiye 
Ukrayna Romanya Kırım Sanayici İş İnsanları Derneği (TURKİSAD) Ukrayna Başkanı 
İsmet Yüksel, Taş’ın ölümüne ilişkin, “Geçen hafta kaybolan Kırım’da Ayder Cumaladdi-
nov asılarak ölü bulundu. Yine bugün Kırım’da Osman Acıosmanov asılı ölü bulundu. Bu 
kadar tesadüf olabilir mi?” dedi.174 

10 Ağustos 2021 

                                                
166 https://www.birgun.net/haber/sansur-de-artti-harcamalar-da-354207 
167 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/muhalif-basina-sansuru-itiraf-etti-6579628/ 
168 hurriyet.com.tr/gundem/jandarma-provokasyona-gecit-vermedi-cok-sayida-kisi-ve-web-sitesi-hakkinda-islem-baslatildi-41868476 
169 https://tr.sputniknews.com/20210809/kirim-haber-ajansinin-turkiye-muduru-ofisinde-olu-bulundu-1045200501.html 
170 https://qha.com.tr/haberler/qha-nin-aci-gunu-turkiye-ofisi-mudurumuz-aydin-tas-i-kaybettik/335716/ 
171 https://t24.com.tr/haber/kirim-haber-ajansi-nin-turkiye-temsilcisi-aydin-tas-ofisinde-olu-bulundu,970985 
172 https://www.gazeteduvar.com.tr/kirim-haber-ajansinin-turkiye-muduru-aydin-tas-olduruldu-iddiasi-haber-1531118 
173 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/kirim-haber-ajansi-turkiye-muduru-aydin-tas-ofisinde-olu-bulundu-41869524 
174 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/olu-bulunan-kirim-haber-ajansi-turkiye-muduru-tas-icin-suikast-iddiasi-1859089 
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• Sağlık Bakanı Fahrettin Koca175, son 24 saatte 124 can kaybı yaşanmasıyla toplam can kay-
bını 53.212 ve 26.597 yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısını 5.925.646 olarak açık-
ladı.176 

• İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e Sivas Zara’da esnaf ziyareti esnasında sözlü sal-
dırıda bulunuldu. Mustafa Etiş isimli kişi, “Meral Hanım sizi CHP meclise sokmadı mı? 15 
milletvekiliyle, oyla girmediniz siz oraya, çok haktan söz ediyorsanız istifa edin” ifadelerini 
kullandı. Akşener ise “Evet aynen öyle oldu sevgili kardeşim. Çok teşekkür ederim. Seni 
mi kıracağım, sağ olasın her şeyimizi yapmıştık. Seçimde dediler ki giremezsiniz. Kimse-
nin beklemediği bir işi yaptım, Kılıçdaroğlu’na gittim. 15 milletvekili geldi. YSK da mec-
bur kaldı” dedi. Bu sırada partililer ve soruyu soran Etiş arasında gergin anlar yaşandı. Etiş, 
ailesi ile emniyet güçleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Etiş bu sırada, “Bana bağırma-
yın. Millet aç diyorlar. Kim geçim sıkıntısı çekiyormuş. Gelsin o geçim sıkıntısı çekene 
para vereyim, zekat vereyim. Öyle bir şey yok. Millet şunlardan bir kurutulamadı” diye 
konuşarak, “Kendisi FETÖ’cüdür” iddiasını öne atarak Akşener’i hedef gösterdi.177 

12 Ağustos 2021 
• Number1 Medya Grubu, Bitci.com ile iş birliği gerçekleştirerek kripto para piyasasına 

girdi. Number 1 Medya Grubu, gelişmeyi “Ünlülerle tanışma, konserleri en önden izleme, 
yurt dışında en güzel festivallere katılma şansı, en iyi markalarda kişiye özel avantajlar, 
Number1 Token ile mümkün olacak” diye duyurdu.178 

15 Ağustos 2021 
• Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,179 son 24 saatte 154 can kaybı yaşanmasıyla toplam can kay-

bını 53.934 ve 18.847 yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısını 5.913.347 olarak açık-
ladı.180 

16 Ağustos 2021 
• İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFOD) EngelliWeb 2020 raporuna göre, 467 bin 11 web si-

tesi 764 farklı kurum tarafından verilen 408 bin 808 farklı kararla erişime engellendi.181  
Raporda ayrıca 2019 yılında içerik kaldırma ortalamasının yüzde 76 civarındayken 2020’de 
bu oranın artarak yüzde 81’e çıktığı belirtildi. İktidarın sosyal medya üzerindeki baskısını 
artırdığına dikkat çekilen raporda, 2021’de içerik kaldırma yüzdesinin daha da artacağı ön-
görülerek, “Güçlendirilmiş sansür ve kontrol mekanizmasının yakıcı ve yıkıcı etkisi gele-
cek yıllarda da devam edecektir” denildi.182 

• HDP, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan kapatma davası kapsamında 
Anayasa Mahkemesi’nden 60 gün olan savunma süresinin 90 güne çıkarılması talebinde 
bulundu.183  

17 Ağustos 2021 
• Boğaziçi Akademisyenleri Direnişi, Boğaziçi Üniversitesi’nde 2 Ocak 2021’de Prof. Dr. 

Melih Bulu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından rektör olarak atanmasıyla başlayan 
protestolarda, 226’ıncı güne gelindiğini belirterek, “Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz” di-
yerek rektörlük binasına sırt çevirip nöbet tuttu. Boğaziçi Akademisyenleri Direnişi, 150. 

                                                
175 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html 
176 https://www.trthaber.com/haber/guncel/10-agustos-2021-korona-tablosu-bugunku-vaka-sayisi-aciklandi-601108.html 
177 https://t24.com.tr/haber/meral-aksener-e-sivas-ta-saldiri-girisimi,971261 
178 https://www.numberone.com.tr/2021/08/12/turk-medyasinda-bir-ilk-number1-token-geliyor/ 
179 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html 
180 https://www.cnnturk.com/turkiye/son-dakika-bugunku-vaka-sayisi-aciklandi-mi-15-agustos-2021-koronavirus-tablosu-yayinlandi-mi-turkiyede-bugun-

kac-kisi-oldu 
181 https://ifade.org.tr/reports/EngelliWeb_2020.pdf 
182 https://www.diken.com.tr/sansur-raporlandi-14-yilda-467-bin-siteye-erisim-engeli/ 
183 https://www.cnnturk.com/turkiye/hdp-kapatma-davasi-savunmasinda-aymden-ek-sure-istedi 
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kez rektörlük binasına sırt çevirerek, nöbet boyunca ellerinde “Feyzi Erçin Yalnız Değil-
dir”, “Cemre Baytok İşine Geri Dönsün” yazan dövizler ve üzerinde “Can Candan Yalnız 
Değildir” pankartları taşıdı.184 

• Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; AKP’nin hazırladığı yeni düzenlemede, sosyal 
medya üzerinden bir kişiye hakaret edilmesi durumunda şüphelinin üç aydan iki yıla kadar 
hapisle yargılanması planlanıyor. Yalan haber yayan ve yapanların da bir yıldan beş yıla 
kadar hapisle cezalandırılması öngörülüyor. Kanun’daki suçlarda uygulanan artırım sebep-
leri sosyal medya aracılığıyla işlenen suçlar için de geçerli olacak. BTK ya da RTÜK içeri-
sinde sosyal medyayı denetleme görevini yürütecek “Sosyal Medya Başkanlığının” kuru-
labileceği belirtiyor. AKP kurmayları, BTK bünyesinde zaten İnternet Daire Başkanlığının 
bulunduğunu, söz konusu başkanlık içerisinde bir ‘sosyal medya’ biriminin oluşturulabile-
ceğini aktarıyor.185 

18 Ağustos 2021 
• “Öfkeli Genç Türkler imzası taşıyan “Hudut Namustu” pankartlarına karşılık kendilerine 

“Vicdanlı Genç Türkler” şeklinde tanımlayan bir başka grup ise İstanbul’un farklı noktala-
rına “Provakatörlük Namussuzluktur” yazılı pankartlar astı.186 

• CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Afgan mültecilere yönelik açıklamalarında 
yer alan “Sınır Namustur” sözünün yer aldığı pankartın CHP Genel Merkezi binasına asıl-
ması ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı ve 39 ilçe başkanlığı binasına da aynı pankartın 
asıldığı kaydedildi.187  

• DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sosyal medya dü-
zenlemesine ilişkin açıklamalarına, “Yazdığı tweetten, paylaştığı haberden, beğendiği yo-
rumdan haksız tutuklanan yüzlerce insanın olduğu ülkede daha ne kadar ileri gideceksiniz?” 
tepkisini gösterdi.188 Babacan, “Aklım almıyor. 2020 yılında sosyal medya gerekçe göste-
rilerek 500’den fazla kişi gözaltına alındı. Şu an ülkemiz ifade özgürlüğü ihlalinde 
AİHM’de birinci sırada.189 Daha ne kadar ileri gideceksiniz? Gençler nefes alamıyor, kaçıp 
gitmek için fırsat kolluyor. Bu ülkeye daha fazla zarar vermeyin. Gençleri rahat bırakın. 
Artık yeter” dedi.190 

• “HDP Kapatılsın Platformu” Başkanı Hasan Korkmazcan, “HDP’nin ek süre talebini AYM 
kabul etmemeli, oyuna gelmemeli” dedi.191 

• CHP’nin ardından İyi Parti’nin binalarına da “Hudut Namustur” pankartının asıldığı duyu-
ruldu. İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, “Biz bir siyasi partiyiz. Ülkedeki yanlış 
politikalarla ilgili endişelerimizi demokratik yöntemlerle ifade etme hakkımız var. Emni-
yet, “Hudut Namustur” afişlerimizi “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” gerekçesiyle kaldır-
mak istiyor. Gelinen noktada, biz iktidarın yanlış politikalarıyla ilgili eleştirimizi yaptık, bu 
politikaları eleştirmeye de devam edeceğiz. Ama bunu yaparken de; bu durumun faturasını 
ülkemize sığınmış masum insanlara asla çıkarmayacağız” dedi.192 

• TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı, AKP’li Hüseyin Yayman, “Sosyal medyada 
ortaya çıkan yalan haber, dezenformasyon, itibar suikastı, ırkçılık, şiddet, nefret dili, de-
mokrasileri tehdit eder hal kazanmıştır” dedi. Yayman, “Dünya, küresel dijital oligarklar 

                                                
184 https://www.gazeteduvar.com.tr/bogazicinde-akademisyenlerin-nobeti-226nci-gununde-haber-1532031 
185 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/800093.aspx 
186 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/ofkeli-genc-turklere-karsi-vicdanli-genc-turkler-pankarti-6600056/ 
187 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/chp-genel-merkezine-sinir-namustur-pankarti-6599969/ 
188 https://twitter.com/alibabacan/status/1427692443034660880 
189 https://haberciniz.biz/gundem/ali-babacan-ozgurlukler-konusunda-erdogana-isyan-etti-gencleri-rahat-birakin-4009936 
190 https://www.habereguven.com/babacan-su-an-ulkemiz-ifade-ozgurlugu-ihlalinde-aihmde-1-sirada-daha-ne-kadar-ileri-gideceksiniz/ 
191 https://www.ulusal.com.tr/gundem/hdp-kapatilsin-platformu-baskani-hasan-korkmazcan-aym-hdp-nin-oyununa-dusmemeli-h289508.html 
192 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/iyi-partili-kavuncu-hudut-namustur-afisleri-emniyet-gucleri-tarafindan-halki-kin-ve-dusmanliga-tahrik-gerek-

cesiyle-kaldirilmak-isteniyor-6600715/ 
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tarafından bir dijital diktatörlüğe götürülmek istenmektedir. Sosyal ağların, demokrasileri 
tehdit etmesi, hukuk için tehdit oluşturması, mahkeme yerine geçerek sosyal medya mah-
kemesi kurulması, üzerinde düşünülmesi gereken bir durumdur” diye konuştu. Yapılacak 
sosyal medya düzenlemesinin, bir yasaklama, sansür, ceza düzenlemesi olmayacağını be-
lirten Yayman, yeni yasama döneminde Meclis’in en öncelikli konulardan bir tanesi olaca-
ğını belirtti. Yayman, “Çağdaş ülkelerde, Avrupa’da hangi uygulamalar varsa biz Tür-
kiye’de de aynısını olmasını istiyoruz. Çağdaş normlara uygun düzenlemeyi iktidar muha-
lefet hep birlikte inşallah sağlayacağız” diye ekledi.193 

• Adalet Bakanlığı, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki sergide, Kabe görselinin yere serilmesine 
yönelik operasyon kapsamında tutuklanan öğrencilerden Selahattin Can Uğuzeş’in, başvu-
rusu sonrası AYM’ye verdiği cevapta, eşcinselliğin İslam dinine göre haram olarak kabul 
edildiğini belirterek tutuklama kararının hukuka uygun olduğunu kaydetti. İTÜ Mimarlık 
Fakültesi öğrencisi Uğuzeş, 30 Ocak’ta tutuklandıktan sonra 17 Mart’ta tahliye edilmişti ve 
“kişi hürriyeti ve güvenliği” hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle AYM’ye başvurmuştu.194 

• Gazeteci Emre Erciş’i evinin önünde bacağından silahla yaralayan saldırganlar E.K. ve B.P. 
tutuklandı. Olaya karışan B.Y. isimli kişiyi yakalama çalışmalarının ise devam ettiği ve 
soruşturmanın da sürdüğü kaydedildi.195 

• Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Saray’da ortak basın top-
lantısında, Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili sözleri Türkçe’ye tercüme edilmedi. Ahmed, 
“Büyük reformist ve karizmatik lider Mustafa Kemal Atatürk’ten Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın mevcut dönüşümcü liderliğine kadar Türkiye’nin ulus inşasında örnek 
olduğunu ve her yönden istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü belirtmekten memnuniyet duyu-
yorum” demişti.196 Türkçe ’ye çeviren çevirmen ise, “Son derece büyük reformist olan ve 
karizmatik liderinden bu yana mevcut liderliği çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın vizyonuyla, son derece önemli bir gelişmeyle, çok önemli bir ulus oluş-
turma ve sürekli her alanda büyümeyi gerçekleştirmiş bir ülke” demişti.197 CHP İzmir Mil-
letvekili Tuncay Özkan, Cumhurbaşkanlığı internet sitesindeki metni de paylaşarak198, 
“Hata değil kasıt! Saray’dan Atatürk’e bir sansür daha! Saray’ın çevirmeni Atatürk’ü san-
sürler de Saray’ın metin yazarları boş durur mu? Onlar da Atatürk’ü sansürledi. Cumhur-
başkanlığı internet sitesinde, Ahmed’in Atatürk’ü öven sözleri yer almadı” dedi.199 

19 Ağustos 2021 
• Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye yazarı Fuat Uğur’un “Mansur Yavaş’tan Altın-

dağ’daki saldırganlara çay servisi ve mankutların arkasındaki sinsi” yazısının ardından “Bu 
kirli siyaseti iftiraları ve mesnetsiz haberleri dikkate almadığımızı ancak kamuoyuna da bu 
yalanları teşhir etmekten geri kalmayacağımızı bildiriyoruz” açıklamasında bulundu..200 
Uğur, yazısında, “Yavaş da sıraya girmiş, bu sabıkalı kişilerin galeyana getirdiği sorumsuz 
kalabalığa çay servisi göndermişti. Böylece evleri taşlarken ya da sokaklara yakaladıkları 
Suriyelileri dövüp linç ederken yorulan ‘ tipini koparmış kahramanları çay ikram ederek 
dinlendiriyor, güç toplamalarını sağlıyordu” dedi.201 

                                                
193 https://www.aa.com.tr/tr/politika/ak-partili-yayman-sosyal-medya-duzenlemesi-yasaklama-sansur-ceza-duzenlemesi-olmayacak/2338773 
194 https://www.dw.com/tr/bakanl%C4%B1k%C4%B1n-bo%C4%9Fazi%C3%A7i-savunmas%C4%B1-tutuklamalar-hukuka-uygun/a-58895441 
195 https://www.milliyet.com.tr/gundem/gazeteci-emre-ercise-silahli-saldirida-bulunan-2-kisi-yakalandi-6578012 
196 https://t24.com.tr/haber/cumhurbaskanligi-tercumanindan-ataturk-sansuru-etiyopya-basbakani-nin-ataturk-u-ovdugu-sozler-ceviride-yer-al-

madi,973049 
197 https://www.diken.com.tr/cumhurbaskanligi-tercumanindan-ataturk-sansuru/ 
198 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/saraydan-ataturke-bir-sansur-daha-hata-degil-kasit-1862030 
199 https://twitter.com/ATuncayOzkan/status/1428643904107204608 
200 https://www.ankara.bel.tr/haberler/basin-aciklamasi19 
201 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/fuat-ugur/620238.aspx 
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• Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası çarptırılan 
emekli generaller hakkında tutuklama kararı verdi. Emekli generaller Çetin Doğan ve Çevik 
Bir tutuklandı. Doğan, 28 Şubat’ta Genelkurmay Harekat Başkanı olarak görev alıyordu.202 
Bir ise dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı olarak görev almıştı.203 Mahkeme, 18 Ağus-
tos’ta aralarında Bir ve Doğan’ın da bulunduğu 14 sanık hakkında tutuklama kararı ver-
mişti.204  

• Deutsche Welle Almanya’da görevli bir gazetecinin bir aile üyesi Afganistan’da Taliban 
tarafından öldürüldü. DW Genel Müdürü Peter Limbourg, “Editörümüzün bir akrabasının 
Taliban tarafından öldürülmesi inanılmaz boyutta trajik ve aynı zamanda Afganistan'daki 
çalışanlarımız ve ailelerinin içinde bulundukları çok ciddi hayati tehlikeyi de kanıtlar nite-
likte. Görünen o ki Taliban Kabil ve vilayetlerde organize bir şekilde gazetecileri arıyor. 
Zaman daralıyor!” açıklamasını yaptı.205 

• Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan206, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın 
toplantısında Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed’in Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili sözle-
rini çevirmeyen tercümana görev verilmeyeceğini iddia etti.207 

20 Ağustos 2021 

• Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,208 son 24 saatte 154 can kaybı yaşanmasıyla toplam can kay-
bını 53.934 ve 18.847 yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısını 5.913.347 olarak açık-
ladı.209 

• RSF Temsilcisi Erol Önderoğlu, Kırım Haber Ajansı (QHA) Türkçe Yayın Yönetmeni Ay-
dın Taş’ın intihar olduğu belirtilen ölümünün yetkililer tarafından aydınlatılmasını talep 
etti. RSF’den yapılan açıklamada, “Ankara Çankaya’daki Kırım Haber Ajansı’nda 8 Ağus-
tos’ta ölü bulunan Taş’ın intihar olduğu ifade edilen ölümünün tüm boyut ve olasılıklarıyla 
soruşturulmasını istiyoruz” denildi.210 İyi Parti Kurucular Kurulu Üyesi Vedat Yenerer, 
Taş’ın öldürülmüş olabileceğini iddia etmişti.211 

• İnternethaber Genel Yayın Yönetmeni Hadi Özışık, kardeşi Süleyman Işık’ın gazeteciliği 
bıraktığını duyurdu.212 Hadi Özışık, “Neden biliyor musunuz? En zor zamanlarda savun-
duğu ve uğrunda herkesin hedefi haline gelen Süleyman Özışık, adını Sedat Peker gündeme 
getirdi diye herkes arkasını ona döndü, bir tek kişi, 'Kardeş sen bize lazımsın' demedi” açık-
lamasını yaptı.213 

• Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan 14 emekli 
general hakkında yakalama kararı verdi. Muğla’nın Bodrum ilçesinde dönemin Genelkur-
may Harekat Başkanı olan Emekli Orgeneral Çetin Doğan ve Genelkurmay 2. Başkanı olan 
Emekli Orgeneral Çevik Bir ise Milas’ta tutuklandı. İlk önce Muğla E Tipi Cezaevi'ne gön-
derilen Çetin Doğan ve Çevik Bir, daha sonra İzmir’in Buca ilçesi Kırıklar’da bulunan İz-
mir 1 No’lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na nakledildi.214 Emekli 

                                                
202 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/28-subat-davasinda-son-dakika-gelismesi-cevik-bir-ve-cetin-doganin-da-aralarinda-bulundugu-emekli-generaller-

cezaevinde-41876546 
203 https://www.trthaber.com/haber/gundem/28-subat-davasinda-cevik-bir-ve-cetin-dogana-tutuklama-karari-602804.html 
204 https://www.diken.com.tr/28-subat-davasi-cetin-dogana-tutuklama-cevik-bire-gozalti/ 
205 https://www.dw.com/tr/dw-edit%C3%B6r%C3%BCn%C3%BCn-akrabas%C4%B1-taliban-taraf%C4%B1ndan-

%C3%B6ld%C3%BCr%C3%BCld%C3%BC/a-58913467 
206 https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/ahmet-hakan/dogu-bey-birak-su-sacma-sapan-ataturk-taliban-kiyaslamasini-41876154 
207 https://t24.com.tr/haber/ahmet-hakan-ataturk-demeyen-tercumana-bir-daha-gorev-verilmeyecekmis,973310 
208 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html 
209 https://www.cnnturk.com/turkiye/son-dakika-bugunku-vaka-sayisi-aciklandi-mi-15-agustos-2021-koronavirus-tablosu-yayinlandi-mi-turkiyede-bugun-

kac-kisi-oldu 
210 https://twitter.com/RSF_tr/status/1428771985111371776?s=08 
211 https://www.gazeteduvar.com.tr/kirim-haber-ajansinin-turkiye-muduru-aydin-tas-olduruldu-iddiasi-haber-1531118 
212 https://tr.sputniknews.com/20210820/hadi-ozisik-suleyman-ozisik-meslegini-birakti-1048198538.html 
213 https://www.gazeteduvar.com.tr/hadi-ozisik-suleyman-ozisik-meslegini-birakti-haber-1532402 
214 https://www.krttv.com.tr/gundem/yaslari-80-ile-90-arasinda-degisen-14-emekli-generalin-tutuklanmasi-h89818.html 
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generallerden Hakkı Kılınç da Antalya’da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ankara Cum-
huriyet Başsavcılığı’nca çıkarılan yakalama kararının ardından 14 sanıktan Ankara’da ika-
met eden Cevat Temel Özkaynak, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri ve Yıldırım Türker ceza-
evine gönderildi. İstanbul’da ikamet eden emekli komutanlar Orgeneral Ahmet Çörekçi, 
Koramiral Aydan Erol, Orgeneral İlhan Kılıç ve Tümgeneral Kenan Deniz gözaltına alındı. 
Korgeneral Çetin Saner ise Silivri Adliyesi’ne giderek teslim oldu. İşlemleri tamamlanan 
emekli Orgeneral Ahmet Çörekçi, tutuklanarak Silivri Ceza İnfaz Kurumu’na götürüldü. 
Çörekçi’nin, sağlık sorunları ve yaşı dolayısıyla, savcılık işlemleri süresince adliyenin ne-
zarethanesinde beklediği öğrenildi. Emekli Orgeneral İlhan Kılıç, Emekli Koramiral Aydan 
Erol ve Emekli Tümgeneral Kenan Deniz de tutuklanarak Silivri cezaevine gönderildi. Tuğ-
general İdris Koralp’ın ise Bursa’da olduğu belirlendi.215 Ayrıca Ankara 5. Ağır Ceza Mah-
kemesi, cezası onanan 28 Şubat davası sanıklarının rütbelerinin sökülmesi için Genelkur-
may Başkanlığı’na yazı gönderdi.216 

• CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, 28 Şubat Davası kapsamında 
emekli generalleri hakkında tutuklama kararı verilmesiyle ilgili mahkeme kararını alan ha-
kimler arasında FETÖ’den mahkum olanlar bulunduğunu ve iddianameyi hazırlayan sav-
cının ihraç edildiğine dikkat çekti. Öztrak, “Milletin iradesinin üzerine hiçbir iradeyi kabul 
etmeyiz, ne askeri ne de sivil, hiçbir müdahalenin, millet iradesinin üzerine düşürülecek 
hiçbir gölgenin yanında, yakınında olmayız ama şimdi baktığımızda bu süreçte soruştur-
mayı başlatan savcı meslekten ihraç edilmiş. Önce FETÖ firarisi olmuş, sonra tutuklanmış. 
Kararı veren hakimler için de FETÖ’den mahkum olanlar var. Delillerde manipülasyon 
mahkeme kayıtlarına geçmiş. Böyle bir yapıda ortaya çıkan cezaların tatbik edilme nokta-
sına gelinmesi milletin vicdanını yaralar. Bunun için bu davanın yeniden başlaması lazım-
dır. Bu davaya yeniden başlanmalı, yeniden yargılanmalar yapılmalıdır” dedi.217 

• Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve İçişleri Bakanlığı, MLSA’nın açtığı “ses ve görüntü 
yasağı” içerikli genelge aleyhine Danıştay’daki davaya ilişkin savunmasında, kolluk kuv-
vetlerinin “var olan yetkisinin açıklanmasına ilişkin talimat niteliğinde” olduğunu bildirdi. 
Savunmada, davanın dayanaktan yoksun olduğunu ileri sürülerek, basın mensuplarınca bu 
tür bir dava açılamayacağı ve genelgeyle yalnızca kurum içi düzenleme yapıldığı öne sü-
rüldü. Basın Kanunu’ndan kaynaklanan hakların sınırlandırıldığına ilişkin bir ifade içerme-
diği savunulan genelgede, sadece polislerin değil, olaylar sırasında görüntü kaydeden diğer 
vatandaşların da kişisel verilerinin korunmasının amaçlandığı vurgulandı. Savunmada “yal-
nızca polisin zor kullandığı an kayıt altına alınarak” bazı basın kuruluşları ve sosyal medya 
aracılığıyla “toplumda polis aleyhine algı oluşturulmaya çalışıldığı” ifade edildi.218 

• Resmi Gazete’de yayınlanan kararnameye göre, meslek kuruluşlarıyla işçi ve işveren ör-
gütlerinin ortaklık ve iştirakleri ile tüm vakıflar Devlet Denetleme Kurulu denetimi kapsa-
mına alındı. “Devlet Denetleme Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde De-
ğişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine” göre kamu kurumu niteliğin-
deki meslek kuruluşları ile işçi ve işveren kuruluşların her türlü iştirakleri de denetlenebi-
lecek.219 Bu denetimlerde DDK, “görevden uzaklaştırma” kararı verebilecek.220 

21 Ağustos 2021 

                                                
215 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/28-subat-davasinda-cezasi-kesinlesen-saniklarin-tutuklanmalarina-baslandi-6603817/ 
216 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/28-subat-saniklarinin-rutbeleri-sokulmesi-icin-genelkurmay-baskanligina-yazi-gonderildi-6602349/?utm_so-

urce=ilgili_haber&utm_medium=free&utm_campaign=ilgilihaber 
217 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/chp-parti-sozcusu-faik-oztraktan-tutuklamalara-tepki-milletin-vicdanini-yaralar-1862112 
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220 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/tmmob-ve-ttb-gibi-meslek-kuruluslari-da-ddknin-denetimi-kapsamina-alindi-1862179 
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• İyi Parti İstanbul İl Başkanı İsmail Buğra Kavuncu’ya yumruklu saldırı düzenleyen Sinan 
Oral221 tutuklandı.222 

• DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, meslek örgütleri ve bağlı her türlü ortaklık ve iştirakin 
denetiminin Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu tarafından yürütülecek olmasına 
tepki gösterdi.223 Açıklamada, “Meslek birliklerini, sendikal örgütleri ve demokratik kamu-
oyunu baskı altına alarak susturmayı hedefleyen bu hukuk dışı uygulamadan derhal vazge-
çilmelidir. Anayasal hak ve özgürlüklerimizi sınırlandırmaya yönelik adımlar ve tek adam 
rejiminin baskıcı yapısını güçlendiren tüm düzenlemeler geri çekilmelidir” denildi.224  

• Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Boğaziçi Üniversitesi 
Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı.225 Marmara Üniversitesi Rektörlüğü’ne 
de Prof. Dr. Mustafa Kurt atandı.226 

22 Ağustos 2021 
• Dışişleri Bakanlığı, BBC Türkçe’de, Afgan sığınmacılar için Türkiye ve Pakistan’da iltica 

merkezlerinin kurulmasına yönelik haberi yalanladı. Bakanlık açıklamasında, “Birleşik 
Krallık basınında yer alan Afgan mülteciler için Türkiye’de iltica başvuru merkezi kurul-
ması konusunda plan yapıldığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bugüne ka-
dar hiçbir ülkeden tarafımıza iletilmiş bu yönde resmi bir talep bulunmamaktadır. Bu yönde 
bir talep iletilse dahi, bunu kabul etmemiz mümkün değildir” denildi. İngiliz Savunma Ba-
kanı Ben Wallace ise The Mail on Sunday’daki yazısında, “İçişleri Bakanı ile birlikte bir 
sonraki aşamayı planlıyoruz. Bu ülkeye getirme yükümlülüğümüz olan Afganlar için Af-
ganistan’ın dışındaki bölgede işlem merkezleri oluşturacağız” demişti.227 

23 Ağustos 2021 
• BBC Türkçe, “İngiltere Savunma Bakanı: Pakistan ve Türkiye gibi ülkelerde Afgan mülte-

ciler için iltica merkezleri oluşturmayı planlıyoruz” haberi nedeniyle yayınladığı açıkla-
mada, haberde atıf hatası yapıldığını belirtti. Açıklamada, “Mail on Sunday gazetesi, İngil-
tere Savunma Bakanı Ben Wallace’ın Afganistan’dan çıkarılmaya çalışılan Afgan mülteci-
lerle ilgili bir makalesini yayımlamış, buna ek olarak da Savunma Bakanı’nın makalesin-
deki bazı sözlerini de içeren ayrı bir haber yapmıştır. Bu haberlerin aynı gün BBC 
Türkçe’de aktarılan ilk halinde ise bir atıf hatası yapılmış ve hem haberde hem de başlıkta 
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace’a atfen ‘hükümetin Afgan mülteciler için Türkiye 
ve Pakistan’da işlem merkezleri kurulmasını’ değerlendirdiği ifadelerine yer verilmiştir. 
Bunun aslında İngiltere Savunma Bakanı’na ait ifadeler olmadığını, İngiltere Savunma Ba-
kanlığı’na atfen, Türkiye ve Pakistan’ın da düşünüldüğüne ilişkin bir niyet beyanı olarak 
Guardian ve Mail on Sunday gazetelerinde yer almış bir bilgi olduğunu, haberde ise sehven 
bakana atfen aktarıldığını belirtiriz” denildi.228 

• Yargıtay 18. Ceza Dairesi, Twitter’da hakaret içerikli paylaşımları retweet yapan kullanıcı-
nın hakaret suçu işlediğine karar verdi.229 Hakaret içerikli paylaşımın daha fazla kullanıcıya 
ulaştığı ve zincirleme şekilde hakaret suçunun oluştuğuna işaret edildi.230 
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24 Ağustos 2021 
• Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Naci İnci, yaptığı açıklamada,231 bu-

güne kadar şahsı ile ilgili olarak öğrencilere açılan tüm disiplin soruşturmalarını iptal etti-
receğini duyurdu. İnci, “Son dönemde yaşanan yönetsel sıkıntıların akademik kalitemizi 
olumsuz etkilememesi ve Boğaziçi Üniversitesi’nin kalitesine uygun bir sürecin yürütül-
mesi için gösterdiğimiz gayretin eninde sonunda tüm mensuplarımız tarafından anlaşılaca-
ğına eminim” dedi. İnci açıklamasında, “Son aylarda yaşanan talihsiz olaylar nedeniyle 
yara alan birlikte yaşama ortamının yeniden tesis edilebilmesi için tüm kampüs sakinlerinin 
karşılıklı saygıya dayalı bir ortamı oluşturmak için eşit sorumluluğa sahip olduğunu düşün-
mekteyim. Boğaziçi Üniversitesi mensupları, eleştirel bakış açısıyla kalıpları ve klişeleri 
sorgulayan, hakim ‘doğrular’ hakkında farklı bakış açıları geliştirebilen bireylerdir. Elbette 
bu anlayış çerçevesinde eleştirmek, demokratik protesto hakkını kullanmak, hepimizin hak-
kıdır. Ancak eleştirilerin kişileri rencide edici bir karaktere sahip olmaması, ‘öteki’nin hak-
larını da gözetmesi ve barışçıl yöntemlerle gerçekleştirilmesi, Boğaziçi kültürünün de bunu 
gerektirdiği kuşkusuzdur” dedi.232 

25 Ağustos 2021 
• Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,233 son 24 saatte 217 can kaybı yaşanmasıyla toplam can kay-

bını 55.051 ve 19.970 yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısını 6.009.338 olarak açık-
ladı.234 

• AYM, polisin zorla üst araması yaptığı Hüseyin Ali Kudret isimli şahsa kötü muamele uy-
gulandığına hükmederek,235 10.000 lira tazminat ödenmesine karar verdi. Ayrıca, dosyayla 
ilgili yeniden soruşturma yapılması için AYM kararı, Hatay Samandağ Cumhuriyet Baş-
savcılığı’na gönderilecek. AYM’nin kararında, “Gerçeğin ortaya konulması açısından ol-
dukça önemli olan görüntülerin incelenmeksizin soruşturmanın tamamlanması Başsavcı-
lıkça özenle hareket edildiği izlenimine gölge düşürmüştür. Başvurucuya teşhis işlemi yap-
tırılmamış, şüpheli polis memuru veya memurlarının kimliği belirlenmemiştir. Şikayet hu-
suslarıyla ilgili kolluk görevlilerinin bilgisine dahi başvurulmamıştır” değerlendirmesi ya-
pıldı.236 

• CHP’li Banu Özdemir, İzmir’de Mayıs 2020’de cami hoparlöründen çalınan “Çav Bella” 
marşının görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştığı için yargılanıp, beraat ettiği sü-
reçte kendisine yönelik hakaret ve tehditlere karşı açtığı davalardan kazandığı geliri eğitim 
ve çocuklar için kullandığını açıkladı. Son olarak bir okula deney içerikli bilim setleri bağışı 
yaptığını açıklanan Özdemir, “Sizler de hukuki süreçlerinizden sosyal fayda üretebilir, da-
yanışmayı büyüterek iyiliği çoğaltabilirsiniz” dedi. Özdemir, kazandığı tazminatlarla SMA 
hastası ve Kistik Fibrozisli çocuklara ve sokak hayvanlarına da destek olmuştu.237 

26 Ağustos 2021 
• AYM, 28 Şubat davasında “darbeye teşebbüs” suçlamasıyla hüküm giyen 14 emekli gene-

ralin infaz durdurma talebini, “yaşamlarına yönelik ciddi tehlike yok” gerekçesiyle reddetti. 
İnfaz Savcılığı ise, sağlık durumları itibariyle cezaevindeki generaller hakkında Adli Tıp 
Kurumu’nun rapor sunmasını talep etti.238 
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27 Ağustos 2021 
• Sabah yazarı Mehmet Barlas’ın “Meğer Taliban da bir NATO projesiymiş”239 ve “Taliban 

olayı Türkiye’deki laikliğin değerini ön plana çıkardı”240 yazılarının gazete tarafından “sos-
yal medyada” paylaşılırken sansürlendiği iddia edildi. Daha önce Barlas’ın her köşe yazı-
sının, gazetenin sosyal medya hesaplarından seslendirmeli şekilde ve “Sesli yazı” adıyla 
paylaşılıyordu. Ancak sosyal medya kullanıcılarının, söz konusu iki yazıyı aradıklarında 
gazetenin “Sesli yazı” şeklindeki paylaşımlarına Twitter ve Facebook üzerinde bulunmadı-
ğını belirttikleri öne sürüldü.241 

• Kocaeli Çayırova Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde bayraklama çalışması 
yaparken Atatürk’ün posterini ters astı. Bir süre ters asılı duran poster yurttaşlardan gelen 
tepkiler üzerine düzeltildi.242 

• CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçun-
dan açılan davalara ilişkin bir rapor243 hazırladı. 12 Eylül 1980’de askeri darbeyle yönetime 
gelen Kenan Evren ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kadar olan dönemi kapsayan döneme 
göre, 2014’ten 2020’ye kadar 38 bin 581 kişi hakkında “hakaret” davası açıldığını kaydetti. 
Raporda, 2018’de bu rakam 6 bin 270’ten 2 bin 775’i, 2019’da 13 bin 990’dan 4 bin 291’i, 
2020’de ise 9 bin 773’ten 3 bin 655 kişi hakkında mahkumiyet kararı verildiği kaydedildi. 
Erdoğan’ın ilk dört yıllık görev süresinde toplam sanık sayısının, bir önceki döneme göre 
19.5 kat ve yüzde 2 bin 52 artış gösterdiğini kaydeden Karaca, 11. Cumhurbaşkanı Abdul-
lah Gül döneminde açılan davalardaki sanık sayısının, bir önceki döneme göre yüzde 420 
artarak 848 olduğunu belitti. 1994-2014 yılları arasında ise, “Cumhurbaşkanına hakaret” 
suçlaması ile hakkında dava açılan kişi sayısının, bin 138 olduğu bildirildi. Raporda Kenan 
Evren döneminde 340, Turgut Özal döneminde 207, Süleyman Demirel döneminde 158, 
Ahmet Necdet Sezer döneminde 163 kişi hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” davası 
açıldığı bilgisine yer verildi.244 

28 Ağustos 2021 
• Kocaeli Çayırova Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk’ün posterinin ters şekilde asılmasıyla 

ilgili “Tüm bu hatanın yapılması, fark edilmesi ve düzeltilmesi beş dakikayı daha bulma-
mıştır. Tüm bu olaylar yaşanırken olaya tanık olan, o kısa süre içerisinde olaya hiçbir mü-
dahalede bulunmayan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün posterini kısa süre de olsa 
ters asılmasını çirkin bir siyasi propagandaya dönüştürmeye çalışan, ilçemizde ve ülke-
mizde yapılan tüm güzel işleri manipüle etmeyi kendine adet edinmiş CHP zihniyeti de 
maalesef posterin düzeltilmesi konusunda uyarmak yerine yanlış algı oluşturmak için bu 
üzüntü verici olaydan keyif duymuş ve bundan siyasi çıkar ummuştur. CHP İlçe Baş-
kanı’nın milli bayramımız öncesinde yakmak istediği fitne ateşi ve durumdan vazife çıka-
rarak yaptığı bu davranış maalesef kınanacak bir durumdur”245 denildi.246 

• KHK’yla kapatılan Zaman’ın eski sorumlu yazı işleri müdürü Harun Çümen, Balıkesir 
Kepsut Cezaevi’nden HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’na yazdığı mek-
tupta, pandemi nedeniyle açık görüşlere izin verilmediğini ifade etti. 42 aydır tutuklu yar-
gılandığını belirten Çümen, 2012-2015 yılları arasında Zaman sorumlu yazı işleri 

                                                
239 https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/2021/08/22/meger-taliban-da-bir-nato-projesiymis 
240 https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/2021/08/23/taliban-olayi-turkiyedeki-laikligin-degerini-on-plana-cikardi 
241 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/mehmet-barlasin-taliban-ve-laiklik-konulu-yazilarina-gazetesinden-sansur-1864097 
242 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/akpli-belediye-ataturkun-resmini-ters-asti-1864131 
243https://ankahaber.net/haber/detay/chpli_karaca_erdogan_doneminde_38_bin_581_kisi_hakkinda_cumhurbaskanina_hakaret_da-

vasi_acildi_51974#.YSjtI6mi9Qg.twitter 
244 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/cumhurbaskanina-hakaretten-38-bin-kisi-mahkemelik-oldu-6615709/ 
245 https://twitter.com/cayirovabld/status/1431381828917682186 
246 https://tr.sputniknews.com/20210828/cayirova-belediyesinden-ters-asilan-ataturk-posteriyle-ilgili-aciklama--1048404055.html 
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müdürlüğü sebebiyle hakkında 40 civarında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” olmak üzere yak-
laşık 100’e yakın basın davası olduğunu anlattı.247 

29 Ağustos 2021 
• Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul’da üç kız çocuğunun Güney Kore’ye gitmek 

için evden kaçması olayının ardından Güney Kore merkezli pop kültürü K-Pop’u takibe 
aldığını duyurdu. Buna göre Bakanlık, Türkiye’de temsilciliği bulunan sosyal medya plat-
formlarıyla zararlı görülen içeriklerin engellenmesi, çocukların üstün yararının korunması 
amacıyla görüşecek.248 K-Pop’un yasaklanmasını talep eden kampanyaların da yakından 
izlendiği belirtildi.249 

30 Ağustos 2021 
• Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,250 son 24 saatte 245 can kaybı yaşanmasıyla toplam can kay-

bını 55.180 ve 19.557 yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısını 6.006.104 olarak açık-
ladı.251 

• 17/25 Aralık soruşturması sonrasında görev yaptığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan is-
tifa eden Erdoğan Bayraktar, Diken’e yaptığı açıklamada, soruşturma dosyasında yer alan 
telefon görüşmelerinin, görüntülerin ve teknik takiplerinin hepsinin kendisine ait olduğunu 
söyledi.252  Bayraktar, “Benim dosyamda ne varsa, hem tapeler doğrudur hem teknik takip 
doğrudur hem de benim telefon konuşmalarım A’dan Z’ye kadar doğrudur” dedi. Bayrak-
tar, devamında, “Bizi 17-25 Aralık operasyonu içinde bulunduk, oradaki operasyonda bize 
de dosya yaptılar, benim dosyam var. Suçlu olanın cezasını çekmesi lazım, ama şu anda 
geldiğimiz noktada Allah beni kayırdı ve kurtardı. Şu anda çok iyiyim, atmaca gibiyim” 
dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile artık görüşmediğini söyleyen Bayraktar, “Ben görüştüm, 
bir buçuk senedir görüşmüyorum. Artık görüşmenin bir faydası yok. Yoksa oradan beni 
attıktan sonra ilişkimi koparmadım. Benim yine liderimdir. Ama beni çağırmasını da iste-
mem, görev de istemem. Ama ben dua ediyorum ona, Allah yardımcısı olsun” dedi. Bay-
raktar, “Yağcılar… Hatta yağcılık devri de bitti, yağcılık geçmiyor. Şebeklik devri başladı. 
Onlar makama ve mevkiye geliyorlar. Benim yaşım geçti zaten, bu saatten sonra görev 
istemem ve bana görev verilmesi de yanlış olur. Ancak, bir toplumun kalkınması ve geliş-
mesi için, hep liyakat, ehliyet ve emniyet diyoruz. Şu anda bakıyoruz, berberden kasap, 
kasaptan terzi, terziden kuyumcu, tüccardan ormancı var” diye konuştu.253 

• AYM Genel Kurulu, HDP’nin kapatılması istemiyle açılan ve ceza davası prosedürü izle-
nen dava ile ilgili mahkemeden talepte bulunulan hususların incelemesini, 2 Eylül tarihinde 
görüşeceğini duyurdu.254 

• YÖK bünyesindeki Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı, ABD’deki NewYork Eyalet Üni-
versitesi’ne (State University of NewYork - SUNY) bağlı Binghamton Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Alanında akademisyen Mehmet Baki Deniz’in “1980-2008 Arasında Türkiye’yi 
Kim Yönetiyor? Sermaye Gücü ve Otoriter Popülizmin Yükselişi” başlıklı doktora tezini, 
denklik başvurusu çerçevesince reddetti. Kurul’un Deniz’in doktora tezini  “sert üslup, 

                                                
247 https://kronos34.news/tr/42-aydir-hapis-olan-gazeteci-harun-cumen-evim-ailem-istanbulda-mesai-arkadaslarim-silivri-9-noluda-nakil-taleplerim-red-

dediliyor/ 
248 https://www.milliyet.com.tr/gundem/k-pop-yakin-takip-altinda-6585600 
249 https://www.ntv.com.tr/galeri/sanat/aile-bakanligi-k-popu-yakin-takibe-aldi,IokUXLaM1kW_vE_hS0kESw/x0cFDnG8nUO8RCUtUSPAwA 
250 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html 
251 https://www.trthaber.com/haber/guncel/30-agustos-2021-korona-tablosu-bugunku-vaka-sayisi-aciklandi-605138.html 
252 https://www.diken.com.tr/erdogan-bayraktar-acti-agzini-yumdu-gozunu/ 
253 https://www.birgun.net/haber/erdogan-bayraktar-17-25-aralik-dosyamda-ne-varsa-dogrudur-dedi-erdogan-a-sitem-etti-356950 
254 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/aym-kapatilmasi-istemiyle-acilan-davada-hdpnin-savunma-icin-ek-sure-talebini-2-eylulde-gorusecek/2351317 
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kışkırtıcı ifade ve sert eleştiri” gerekçesiyle reddettiği açıklandı. Bu karar, Danıştay 8. İdare 
Mahkemesi’ne taşındı.255 

• Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ile yaptığı röportajı anlatan Özgürüz 
muhabiri Altan Sancar, “Ses kaydı aldım ama kendimi garantiye almak için haberi önceden 
Erdoğan beye de gönderdim. ‘Bunlar benim sözlerimdir, yayınlayabilirsin’ diye habere 
onay verdi” açıklamasını yaptı. Sancar, “Erdoğan Bey röportaj sonrasında attığı tweette 
aslında yalanlamıyor. Benimle olan sohbetinden ben şunu anlıyorum; ‘Evet o tapeler var, 
benimle ilgili kısmı doğrudur.’ Anladığım kadarıyla Erdoğan Bey, ‘hırsızlık, rüşvet’ suçla-
masıyla yaşamak istemiyor, aklanmak istiyor” dedi.256  

Olumlu Gelişmeler  
3 Ağustos 2021 

• AYM, başvurucu Hamit Yakut’un 2011’de katıldığı gösteride gözaltına alınması ve hak-
kında “terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme” iddiasıyla açılan da-
vada üç yıl dokuz ay hapis cezasına, mahkum edilmesiyle ilgili “toplantı ve gösteri yürü-
yüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine” ve “kanunilik ölçütünü karşılamadığına” hük-
metti. AYM, Yakut’a 6.000 lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.257 AYM, karar 
örneğini TBMM’ye göndererek ihlallere yol açan maddenin gözden geçirilmesini de istedi. 
Yakut, 20 Nisan 2011’de Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Diyarbakır İl Binası önünde 
yapılan toplantıya katıldığı için gözaltına alınmış, 23 Nisan’da serbest bırakılmıştı. Yakut 
hakkında Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 13 Aralık 2012’deki kararda “te-
rör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme” suçundan üç yıl dokuz ay hapis 
cezası verilmişti. Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin de 15 Ocak 2014’te kararı onaması üzerine 
Yakut, 6 Mayıs 2014’te AYM’ye başvurmuştu.258 

9 Ağustos 2021 
• Van Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Oktay Candemir hakkında, İçişleri Bakanı Süley-

man Soylu’ya hakaret ettiği iddiasıyla, “kamu görevlisine hakaret” ve “halkı kin ve düş-
manlığa tahrik” suçlamalarıyla açılan soruşturmada takipsizlik kararı verdi. Kararda, Can-
demir’in gazeteci olduğuna dikkat çekilerek, haber içerikli paylaşımlarında “kamu yararı 
bulunduğu”, “okuyucunun ilgisini çekmesi için çarpıcı bir ifade tarzıyla kaleme alındığı” 
ve AİHM içtihatlarında gazetecilere “bir dereceye kadar abartma hakkı” tanındığı vurgu-
landı. Kararda, “Aksi düşünülecek olursa, suçla korunmak istenen değer ölçüsüz bir şekilde 
genişleyecek ve ifade özgürlüğünü ön plana alan evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşma-
yan bir yorum anlamına gelebilecektir” denildi.259 

12 Ağustos 2021 
• AYM, Cumhuriyet Üniversitesi’nde yöneticilik yapan Oğuz Demirkaya’nın rektör basın 

danışmanı hakkında yayımlanan haberlere yorum yazarak “hakaret” gerekçesiyle hapisle 
cezalandırılmasının ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna hükmetti.260 AYM, Demirkaya’ya 
13.500 lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Dosya yeniden yargılama için Sivas 
2. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. AYM’nin kararında, “Kendisiyle aynı üniversite 
bünyesinde görev alan müştekiyi hedef alarak yaptığı kabul edilen paylaşımlarda yer alan 
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ifadeleri başvurucunun hangi amaçla kullandığı ve hangi ifadelerin ne şekilde muhatabını 
rencide ettiği de mahkeme tarafından değerlendirilmemiştir” denildi, AYM, “Mahkeme, 
taraflar arasındaki olayların ve yapılan paylaşımların bütününe bakarak başvurucunun ifade 
özgürlüğü ile müştekinin şeref ve itibarın korunması hakkı arasında bir denge kurmaya ça-
lışmamış, yalnızca soyut bir değerlendirmeyle yetinerek söz konusu ifadelerin hakaret su-
çunu oluşturduğunu kabul etmiştir. Kaba olduğu kabul edilebilecek sözler için hukuk sis-
teminde daha hafif sayıda müdahale olanağı varken, başvurucunun oldukça ağır bir ceza 
olan bir yıl iki ay 17 gün ile cezalandırılması orantısız bir müdahale olmuştur” değerlendir-
mesinde bulundu.261 

16 Ağustos 2021 
• Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca sosyal medya paylaşımlarıyla “terör örgütü pro-

pagandası yapmak” iddiasıyla gözaltına alınan JinNews muhabiri Beritan Canözer ifadesi 
ardından serbest bırakıldı.262 

17 Ağustos 2021 

• Sultangazi Belediyesi’nin düzenlediği, “Sosyal Mesafede O An” adlı fotoğraf yarışmasına 
“Pandemide İlk Cuma” fotoğrafıyla katılan İHA muhabiri Ahmet Sarıkoç’a üçüncülük 
ödülü verildi.263 

• Gaziantep merkezli Dünya Bağımsız Gazeteciler Cemiyeti (DBGC) kuruldu. Kurucu baş-
kanlığını gazeteci Yaşar Elma ve başkan yardımcılığını ise gazeteci Haldun Özsivil üst-
lendi.264 

26 Ağustos 2021 
• AYM,  gazeteci Halit Basık’ın yaptığı haberler nedeniyle “hakaret” suçundan iki yıl beş ay 

hapis cezasına çarptırılması nedeniyle “ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiğine” hük-
metti.265 Basık’a 13.500 lira tazminat ödenmesine de karar verildi. AYM kararında, “Gaze-
tecilerin kamuoyunu bilgilendirmeye, hatta yönlendirmeye çalışmaları, demokratik bir top-
lumda kaçınılmazdır. Rahatsız edici de olsa yapılan bilgilendirme ve eleştirilerin cezalan-
dırılması caydırıcı etki doğurarak, toplumdaki ve kamuoyundaki farklı seslerin susturulma-
sına yol açabilir. Cezalandırılma korkusu, çoğulcu toplumun sürdürülebilmesine engel ola-
bilir. İlk derece mahkemesinin, başvurucu aleyhine davayı kabul etmesini haklı göstermek 
için sunduğu gerekçeler, uygun ve yeterli kabul edilmemiş, başvurucunun Anayasa’nın 26. 
ve 28. maddeleri kapsamındaki ifade ve basın özgürlüğü haklarına uygulanan sınırlamaların 
toplumsal ihtiyaca karşılık gelmediği kanaatine ulaşılmıştır” değerlendirilmesi yapıldı.266 

27 Ağustos 2021 
• Adana Barosu, Adana Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’nin talebiyle ifade ve basın özgür-

lüğü kapsamında yargılanan gazetecilere hukuki destek vereceğini duyurdu. Açıklamada, 
“Gazetecilerin, içinde bulunduğumuz dönemde bu konuda yaşadığı sıkıntıyı iyi biliyoruz. 
Bu nedenle, ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü kapsamında yazdığı haber ya da attığı tweet 
nedeniyle yargılanan gazetecilere hukuki destek vereceğiz. Bunun için çalışma başlattık” 
denildi.267 

31 Ağustos 2021 
                                                

261 https://www.gazeteduvar.com.tr/aym-internetten-yapilan-yoruma-hapis-cezasi-ifade-ozgurlugu-ihlali-haber-1531491 
262 https://m.bianet.org/bianet/medya/248875-gozaltindaki-gazeteci-beritan-canozer-serbest 
263 https://www.iha.com.tr/haber-iha-muhabiri-ahmet-sarikoca-odul-964808/ 
264 https://gazianteptime.com.tr/haber/7623172/dunya-bagimsiz-gazeteciler-cemiyeti-kuruldu 
265 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/08/20210826-4.pdf 
266 https://m.bianet.org/1/19/249345-kose-yazisini-verilen-hapis-cezasina-aym-hak-ihlali-dedi 
267 https://www.habereguven.com/adana-barosundan-ifade-ve-basin-ozgurlugune-destek/ 
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• AİHM, Türkiye’de Facebook paylaşımı nedeniyle “terör örgütü propagandası” suçundan 
hüküm giyen imam Resul Üçdağ’ın “adil yargılanma hakkının” ihlal edildiğine karar vere-
rek, Üçdağ’a 5.000 Euro manevi tazminat ve 1.736 Euro dava masrafı ödenmesine hük-
metti. Zamanaşımının çok katı bir şekilde yorumlandığını belirten AİHM, ayrıca yerel mah-
kemelerin, bu iki paylaşımla nasıl bir şiddet çağrısı yaptığını açıklayamadığına, yerel yet-
kililerin ifade özgürlüğü ile ulusal güvenlik arasındaki dengeyi koruyamadığına hükmetti. 
Üçdağ, 2015’te Facebook’ta paylaştığı iki fotoğraf nedeniyle ceza almıştı. Yerel mahkeme, 
bu iki paylaşımın şiddet çağrısı niteliği taşıdığına ve bu nedenle başvurucunun eyleminin 
bir terör örgütünün zorlama, şiddet ve tehditten oluşan yöntemlerini kullanmak için bir 
özür, meşruiyet ve teşvik oluşturduğuna hükmetmişti. Daha sonra ise Üçdağ, KHK ile kamu 
görevinden uzaklaştırılmıştı.268 
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DW: Deutsche Welle 
EBU: The European Broadcasting Union (Avrupa 

Yayın Birliği) 
ECOSOC: United Nations Economic and Social 

Council (Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sos-
yal Konseyi) 

EFJ: European Federation of Journalists (Avrupa 
Gazeteciler Federasyonu) 

EJ: European Journalists Association 
EMD: Ekonomi Muhabirleri Derneği 
EMEP: Emek Partisi 
EMO: Elektrik Mühendisleri Odası 

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

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

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

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

rası Çalışma Örgütü) 
İGC: İzmir Gazeteciler Cemiyeti 
İHA: İhlas Haber Ajansı 
İHD: İnsan Hakları Derneği 
İHH: İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım 

Vakfı 
ITUC: International Trade Union Confederation 

(Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu) 
IPI: International Press Institute (Uluslararası Ba-

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

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

luklar Birliği) 
KESK: Kamu Emekçileri Sendikası Konfederas-

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

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

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

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

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

ONO: Organization of News Ombudsmen and 
Standards Editors (Uluslararası Haber Ombuds-
manları Örgütü) 

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

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

PKK: Partiya Karkerên Kurdistanê (Kürdistan İşçi 
Partisi) 

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

lik Partisi) 
RSF: Reporters Without Borders (Sınır Tanımayan 

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

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

liği 
TMSF: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 
TRT: Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu 
TSK: Türk Silahlı Kuvvetleri 
TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araş-

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

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

likleri) 


