“Bir gazeteci neredeyse aydınlık oradadır”
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İfade ve Basın Özgürlüğü
Ekim 2021 Raporu

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

Ó
Gazeteciler Cemiyeti’nin Özgürlük
için Basın ifade ve basın hürriyetleri ihlalleri raporları Mart 2014’den bu yana düzenli yayınlanmaktadır.
Açık kaynaklardan, medya taramalarından, proje ofisine çeşitli şekilde yapılan
başvuru ve ihbarlardan hazırlanan bu raporlardaki her türlü içeriğin sorumluluğu
tamamıyla Gazeteciler Cemiyeti’ne aittir,
kaynak gösterilerek kısmen veya tamamen
çoğaltılabilir, bilimsel yayınlarda kullanılabilir.
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Gazeteciler Cemiyeti hakkında
Gazeteciler Cemiyeti, 10 Ocak
1946’da gazeteciler Mekki Sait Esen, Niyazi Acun, Aka Gündüz, Bilal Akba, Adil
Akba, Sebahattin Sönmez ve Muvaffak
Menemencioğlu tarafından kuruldu. Cemiyetin kuruluş amacı, basın organlarındaki
gazetecileri bir araya toplamak, mesleki ve
sosyal hakları geliştirmek, mesleğin gerekliliği olan hak ve özgürlükleri savunmak
olarak belirlendi.
Kurucu başkanlığı üstlenerek 19461956 yılları arasında Gazeteciler Cemiyeti
Başkanlığı’nı yürüten Mekki Sait Esen’in
ardından 1956-1957 döneminde eski kontenjan senatörlerinden Ecvet Güresin cemiyet başkanlığını üstlendi.
Kudret gazetesi kurucusu ve sahibi Gazanfer Kurt’un, 1959 yılına kadar Gazeteciler Cemiyeti’ne başkanlık yapmasının ardından bu görevi 1960 yılına kadar Atilla
Bartınlıoğlu üstlendi. CHP’nin eski Milletvekili Altan Öymen, 1960 ve 1961 yıllarında 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 Başkanlığı’na getirildi.
Ekspres gazetesi kurucu sahipliğini yapan Doğan Kasaroğlu, 1963 - 1968 döneminde Gazeteciler Cemiyeti Başkanı olarak görevi devralmasından sonra TRT Genel Müdürlüğüne atandı.
Yenigün, Ulus, Ankara Telgraf, 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 cezası alarak bazı meslektaşları ile birlikte
cezaevine giren Cenkçi, 1969 yılında Gazeteciler 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 gazetesi sahipliği ve Yazı İşleri Müdürlüğü
görevini üstlendi, daha sonra Dünya gazetesinde Haber Müdürü olarak görev yaptı.
Bilgin, Tercüman gazetesinde Parlamento
ve Cumhurbaşkanlığı muhabirliği görevlerini de yürüttü. TRT-2’nin kuruluşunda yer
aldıktan sonra TRT’ye, beş yıl “Uzman Haberci” ve “Genel Müdür Danışmanı” olarak
hizmet verdi. Bilgin 1992 yılında ittifakla
cemiyet Genel Başkanı seçildi. 1996 yılında kuruculuğunu üstlendiği Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nda Genel Başkanlık görevi yapan Bilgin, bu görevi 2009 yılına kadar sürdürdü.
BRT televizyonunun Ankara temsilciliği görevini de yapan Bilgin, Unesco Türkiye Milli Komitesi üyeliği ve Denetçiliği
görevinde de bulundu. Basın İlan Kurumu
Genel Kurul üyeliği, Türk Silahlı Kuvvetleri Elele Vakfı Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu üyeliği ve Reklam Kurulu üyeliği görevlerini de sürdürüyor.
Türkiye’nin çok partili siyasi hayata
geçişiyle, daha açık bir deyimle, çoğulcu
demokrasi dönemiyle yaşıt ve koşut olan
Gazeteciler Cemiyeti, bir avuç gazeteci üye
ile çıktığı yolu, sevgi ve mesleki dayanışma
ile pekiştirmiş, 2000’i aşkın üye sayısı ve
bağımsız mali gücü ile bugün, Türkiye’nin
en eski, en büyük ve saygın meslek kuruluşlarından ve sivil toplum örgütlerinden
birisidir.
Cemiyetimiz, 1946 yılındaki kuruluşundan bu yana her zaman cumhuriyet, çoğulcu demokrasi ile ifade ve basın özgürlüğü başta olmak üzere özgürlüklerin yılmaz bekçisi oldu. Gazeteciler Cemiyeti
üyelerine aşıladığı bu güvenle ülkemizin
mesleki ve diğer önemli kurumları 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 “Gazeteciler Cemiyeti-Bir gazeteci neredeyse, aydınlık 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 Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98’inci yıldönümünün kutlandığı Ekim ayında basın ve ifade
özgürlüğüne ilişkin olumsuz gelişmeler sürdü. Anıtkabir’deki resmi törene bazı medya kuruluşları alınmadı.
Tören sonrası Anıtkabir halk ziyaretine açıldığında bütün basın mensupları dışarı çıkarılarak, halkın
Ata’sıyla buluşma görüntülerinin ulusal ve uluslararası kamuoyuyla paylaşılması engellendi.
Ekim ayında Demirören Holding’in Doğan Medya Grubu’nu kamu bankalarından sağlanan 916 milyon dolar krediyle satın alması yeniden gündeme geldi. Aydın Doğan’ın medya sektöründen tümüyle çekilmesi ile sonuçlanan bu satış, AKP hükümetinin Türkiye’de ana akım medyada iktidarı destekleyici yayıncılıkta ezici çoğunluk oranına ulaşılmasını sağlamıştı. Reuters Haber Ajansı, ayın başında medya kuruluşlarını satın almak için Ziraat Bankası’ndan alınan 800 milyon dolarlık krediyi henüz geri ödeyemediğini
kaydettiği Demirören Holding’in borçlarını ödemekte zorlandığı ve kredilerini yapılandırdığı iddiasını gündeme taşıdı. Banka borçlarının iki milyar doları aştığı yolundaki habere karşılık, Demirören Holding, Reuters’a “haber kaynaklarını açıklama” çağrısı yaptı ve savcılığa suç duyurusunda bulundu. Medya sektöründe
en büyük gruplardan biri olan Demirören Holding’in gazetecilik meslek ilkelerine aykırı şekilde haber ajansına kaynaklarını açıklama baskısı eleştirilere konu oldu.
Hapiste olan veya yargılama süreçleri devam eden gazetecilerin durumu yanı sıra mahkemelerin “erişim engelleme kararları” Ekim ayında da gündemdeki yerini korudu. 31 Mart 2019 yerel seçimleriyle CHP
yönetimine geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) AKP dönemindeki harcamalarıyla, ihaleleri ve
kamu binalarını kiralamadaki usulsüzlük ve yolsuzluk iddiaları da Ekim ayında gündemdeydi, ancak bu
iddialara ilişkin her türlü bilgi ve belge içerikli haberlere ise “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle sulh ceza
hakimliklerince erişim engellemeleri getirildi. Sadece İBB’yle ilgili haberler değil, diğer kamu ihaleleriyle
ilgili iddiaları aktaran haberler ile Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci’nin kendi üniversite
öğrencilerini aleyhindeki protestolara katıldıkları için polise şikayet etmesine ilişkin haberler de engellendi.
İfade özgürlüğü bağlamında önceden haklarında beraat kararları verilmesine karşın Cumhurbaşkanı
ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere iktidarca hedef alınan Gezi Parkı eylemleriyle ilgili yeniden yargılamalar devam etti. Bu kapsamda İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında
Can Dündar ve Mehmet Ali Alabora’nın da olduğu 16 kişi aleyhindeki “Gezi Davası” ile Gezi Parkı eylemlerine katıldıkları için Çarşı taraftar grubu üyesi 35 kişi aleyhindeki “Çarşı Davası” dosyalarını birleştirdi.
Aynı davada oy çokluğuyla alınan kararla Anadolu Kültür Derneği kurucusu Osman Kavala’nın tutukluluğunun devamına hükmedilişi ise Türkiye ve dış dünyada tartışmaları tetikledi. Hakkında hala hüküm verilmemiş olmasına rağmen Silivri Cezaevi’nde dört yıldır tutuklu yargılanan Kavala için Almanya, ABD, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda büyükelçilikleri ve diplomatik misyon temsilcilerinin ortak açıklaması gündemi belirledi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin
(AİHM) kararı uyarınca Kavala’nın serbest bırakılması çağrısı yapan elçiler için Cumhurbaşkanı Erdoğan
tarafından “persona non grata – istenmeyen kişi” işlemi yapılacağını duyurması tansiyonu yükseltti. Türkiye’nin yabancı diplomatları sınır dışı edeceği tartışmalarının yaşandığı iki günlük gerilimde Kavala’nın
durumu uluslararası arenaya da taşındı. Sonrasında ABD Büyükelçiliği’nin Viyana Sözleşmesi’ne uymayı
teyit ettiğine ilişkin açıklaması ve bunun diğer elçiliklerce paylaşılması üzerine “elçiler krizi” sona erdi.
Ancak Roma’daki G-20 Zirvesi toplantısında kimi liderler Kavala’nın serbest bırakılması gerektiği yönünde
görüş açıkladılar. Osman Kavala’nın 26 Kasım’daki duruşmada yani Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nden önce serbest bırakılabileceği de iddia edildi.
Ekim ayında Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın (TİHV) 2015-2019 “Eleştiriyi Susturmak” raporunda,
ifade özgürlüğüne yönelik 2 bin 779 ihlal yaşandığı duyuruldu. Bu arada 2022 yılı için Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) gündeminde en az 25 bin hak ihlali iddialı bireysel başvuru dosyası bulunduğu ancak bunun mahkeme için büyük bir yük olduğu gündeme yansıdı. Cumhur İttifakı’yla iktidar ortağı konumundaki
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise, AYM’nin bireysel hak ihlalleri kararlarından duyduğu rahatsızlığı
yineleyerek, yüksek mahkemeyi kapatma talebini tekrarladı.
Bu arada ÖİB ekibinin açık kaynaklardan derlediği verilere göre, Ekim ayında da hapisteki tutuklu
ve hükümlü gazeteci sayısındaki gerileme devam etti. Eylül ayı sonunda 27’si hükümlü ve 26’sı tutuklu
olmak toplam 53 gazeteci hapiste iken, Ekim ayı sonunda 27’si hükümlü ve 18’i tutuklu olarak hapisteki
gazeteci sayısı 45’e indi.
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Türkiye’nin basın ve ifade özgürlüğü alanındaki sorunlu başlığı olarak görülmekte olan “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla yürütülen adli süreçlere ilişkin AİHM’nin aldığı karar dikkat çekti.
AİHM, Vedat Şorli’ye verilen hapis cezası kararını değerlendirmesinde bu suçlamanın Avrupa hukuk normlarıyla uyuşmadığına ve ifade özgürlüğü aleyhine olduğu yönünde karar verdi. Bu kararın emsal niteliğinde
olduğu görüşü ağırlık kazandı.
Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı aracılığıyla MİT Tırları davasına Can Dündar aleyhinde müdahil olduğu görüldü.

İletişim Araçlarına ve İletişimcilere Baskı
5 Ekim 2021
• İzmir 19. Ağır Ceza Mahkemesi, MA muhabiri Ruken Demir’in “örgüt üyeliği” suçlamasıyla yargılanmasında dijital materyalleriyle ilgili İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Siber Suçlar Bürosu’ndan halen rapor gelmemesi üzerine1 davayı 12 Ocak 2022’ye erteledi.2
• İstanbul Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AKP’li
üyesi Ömer Faruk Akbulut’un ortağı olduğu Metropal Kurumsal Hizmetler Anonim Şirketi’nin yedi yıllık
dönemde kamudan aldığı 260 ihaleye yönelik haberlere erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.
• Doğrusu Haber muhabiri Büşra Taşkıran, Ankara’da sokak röportajı yaptığı sırada kendisine polis
müdahalesinde bulunulduğunu ve izinsiz şekilde fotoğrafının çekildiğini iddia etti. Taşkıran, “Yaklaşık altı
aydır sokak röportajı yapıyorum. Bugün ilk kez GBT yapıldı ve tam üç kez belirli aralıklarla yapıldı. Halka
sorduğumuz sorular not alındı ve amirlere iletildi. ‘Yasak’ demeseler de sokak röportajlarına artık izin verilmeyeceğini ima eder şeklinde konuştular” mesajını paylaştı. Taşkıran, “İzinsiz fotoğrafımı çektiklerini
ise yanımdaki memurun telefonundan akan WhatsApp konuşmasında fotoğrafımı görünce anladım ve bunun
doğru olmadığını ifade ettiğimde Fox Haber muhabirlerinden başlayarak izinsiz çektikleri fotoğrafları göstermeye başladılar. Yani tüm medya mensuplarının izinsiz fotoğrafını çekmişler. Ayrıca artık sokak röportajı yapabilmek için Cumhurbaşkanlığı’nın verdiği basın kartının olması gerektiğini ifade ettiler. Bu uygulamanın yeni bir emir olduğunu söylediler” dedi.3
• İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği, Bianet’in Met-Gün İnşaat Şirketi’nin talebiyle “İBB kredisinin
haczedilmesi” olayına ilişkin haberlerini “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.4 Haberler, Gerçek
Gündem, KRT ve SoL Haber’de yayımlanmıştı.5
6 Ekim 2021
• İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Can Dündar’ı Adana ve Hatay’da 2014’te MİT
TIR’larının durdurulmasına dair yaptığı haberlerle, “devletin gizli kalması gereken bilgilerini casusluk maksadıyla temin etmek” ve “örgüte yardım etmek” iddialarıyla yargılandığı davada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müdahil olma talebini kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Kevser Güner’in, suçtan zarar
görme ihtimalleri bulunduğu görüşü haklı bulundu.6 Dava, 29 Aralık’a erteledi.7
• Dokuzsekiz Haber Editörü Fatoş Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerince yapılan eylemleri
takibi sırasında polis tarafından darp edildiğini iddia etti.8 Erdoğan’ın polislere yönelttiği “Hangi hakla bir
gazeteciye bu şekilde davranıyorsunuz” sorusuna, polis, “Biz gözaltı yaparken alanın içindeydin” yanıtı
verdiği belirtildi.9
7 Ekim 2021
• İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, “Yobazın Tehdidi” köşe yazısında Yalova Üniversitesi İslami
İlimler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ebubekir Sifil’e “hakaret ettiği” iddiasıyla gazeteci - yazar Yılmaz

https://www.tiraj.com.tr/haberler/gazeteci-demirin-durusmasi-ertelendi
https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-ruken-demirin-durusmasi-yine-ertelendi/
https://medyascope.tv/2021/10/05/gazeteci-busra-taskiranin-sokak-roportaji-bekciler-ve-polisler-tarafindan-engellendi-avukat-gokhan-kucuk-sokak-roportaji-aslayasaklanamaz/
4 https://www.birgun.net/haber/birgun-un-hacizci-sirkete-odul-gibi-ihale-baslikli-haberine-erisim-engeli-361029
5 https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/251312-bianet-in-erisim-engeli-haberine-erisim-engeli
6 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/cumhurbaskani-erdogan-can-dundarin-yargilandigi-mit-tirlarinin-durdurulmasi-davasina-mudahil-oldu/2384496
7 https://www.gercekgundem.com/guncel/304108/gazeteci-can-dundarin-davasi-ertelendi
8 https://ilerihaber.org/icerik/haber-takibi-yapan-gazeteci-fatos-erdogan-polisler-tarafindan-darbedildi-131070.html
9 https://www.evrensel.net/haber/444480/gazeteci-fatos-erdogan-polisler-tarafindan-darbedildi
1
2
3
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Özdil hakkında “basın-yayın yoluyla hakaret” suçlamasıyla dava açtı. Sifil’in avukatınca verilen şikayet
dilekçesinde, Yılmaz Özdil’in 13 Aralık 2020’de bir televizyon programında yağmur duası hakkında aşağılayıcı ve alaycı ifadeler kullandığını öne sürdü. Dilekçede, Özdil’in 19 Aralık 2020’de Sözcü’de kaleme
aldığı söz konusu yazısındaki ifadelerin eleştiri ve ifade özgürlüğü ile alakası bulunmadığı iddia edildi.
Mahkeme, Ebubekir Sifil’in bir sonraki duruşmada hazır bulunması talebiyle davayı Şubat 2022’ye erteledi.11
8 Ekim 2021
• İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, Boğaziçi Üniversitesi eylemleri nedeniyle 6 Ekim’de okulda
gözaltına alınan yedi öğrenciden ikisinin tutuklanmasının Rektör Prof. Dr. Naci İnci’nin şikayetiyle yapılmasına ilişkin habere erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.12
• T24 yazarı Hasan Cemal, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma
nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu’na ifade vermeye çağrıldı.
Cemal, yapmış olduğu iki adet retweet paylaşımı için, “benim paylaştığım tweetimde Cumhurbaşkanı’na
hakaret söz konusu değildir, hakaret kastı da yoktur. Üçü de ifade özgürlüğü kapsamında yer alır” dedi.13
9 Ekim 2021
• Demirören Medya Grubu, Doğan Medya Grubu’nu satın alırken kullandığı kredilerin yapılandırılmasıyla birlikte toplam tutarın faiz hariç iki milyar dolara çıktığı yönündeki Reuters Haber Ajansı’nın
haberi nedeniyle suç duyurusunda bulundu.14 Açıklamada, “Demirören Şirketler Grubu’nun ticari faaliyetleri ile ilgili algı çalışması yapan Reuters Haber Ajansı basın meslek ilkelerine uymaya davet edildi ve
iftiralarla ilgili suç duyurusunda bulunuldu. Reuters’a ‘Basın Etik ilkeleri uyarınca 'Konuya aşina kaynaklar'
olarak belirttiğiniz kaynaklarınızın açıkça tarafımızla paylaşılmasını talep ediyoruz” denildi.15
10 Ekim 2021
• ANKA Haber Ajansı muhabiri Tamer Arda Erşin, 10 Ekim 2015’te IŞİD’in gerçekleştirdiği Ankara Garı terör saldırısında hayatını kaybedenlerle ilgili anma etkinliğini takibi sırasında bir polis tarafından
“Seni dört parçaya bölerim” sözleriyle tehdit edildiğini duyurdu.16 Erşin, “Ulus metro çıkışında anma alanına girmek isteyenlere polis müdahale etti. Müdahaleyi görüntülerken basın mensupları da itilerek uzaklaştırıldı. Anma alanına girmek için Ankara Tren Garı önüne giderken, Opera Köprüsü’nün altında sivil bir
polis memuruna basının nereden gireceğini sordum. Bu sırada başka bir sivil polis memuru yanıma gelip
küfrederek ‘Gitsene ulan. Dörde bölerim seni’ diye tehdit etti. Bu tutumu turkuaz basın kartımı göstermeme
rağmen devam etti” dedi. Anayurt muhabiri Demet Aran da, anma grubundakilere çevik kuvvet polislerince
plastik mermi sıkıldığını belirterek, “O esnada polis amirleri de ‘Sesini çıkarana yapıştırıyorsunuz’ talimatını verdi. Anma yerine geçmeye çalışırken polis turkuaz basın kartı olmayan Sendika.org ve Reuters muhabirlerini alana almadı” dedi.17
11 Ekim 2021
• Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Yeni Yaşam muhabiri Hatice Şahin hakkında “silahlı örgüt
üyeliği” suçlamasıyla yargılanmasında adli kontrol tedbirinin devamına karar verdi.18 Mahkeme, gizli tanık
ifadesiyle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazılan müzekkereye cevabın beklenmesine karar
vererek, davayı 26 Ocak 2022’ye erteledi.19
12 Ekim 2021
• Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Hayri Demir hakkında “terör örgütüne üye olmak” ve
“terör örgütü propagandası yapmak” suçlamalarıyla yargılanmasında yurt dışı çıkış yasağının devamına

https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/yilmaz-ozdilin-yobazin-tehdidi-yazisina-dava-6692899/
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/yilmaz-ozdil-hakaret-davasinda-hakim-karsisina-cikti-41912213
https://ifade.org.tr/engelliweb/bogazici-universitesi-rektoru-hakkindaki-haber/
13 https://www.gazeteduvar.com.tr/hasan-cemal-cumhurbaskanina-hakaretten-ifade-verdi-haber-1537892
14 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/demiroren-sirketler-grubundan-mesnetsiz-iddialar-hakkinda-suc-duyurusu-41913323
15 https://t24.com.tr/amp/haber/demiroren-sirketler-grubu-reuters-i-meslek-ilkelerine-davet-etti-suc-duyurusunda-bulunacagini-acikladi,984391?__twitter_impression=true
16 https://www.gazeteduvar.com.tr/10-ekim-anmasinda-polisten-gazeteciye-tehdit-seni-dort-parcaya-bolerim-haber-1538042
17 https://www.mlsaturkey.com/tr/10-ekim-anmasinda-gazeteciye-polisten-tehdit-seni-dort-parcaya-bolerim/
18 https://www.evrensel.net/haber/444874/gazeteci-hatice-sahinin-yurt-disi-yasagi-kaldirilmadi
19 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-hatice-sahinin-davasi-ertelendi/
10
11
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20

hükmetti. Mahkeme, savcılıktan Demir’in el konulan dijital materyalleriyle ilgili inceleme raporunun beklenmesine karar verdi. Dava 21 Aralık’a ertelendi.21
• Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sözcü’nün “KOSGEB binasına 47 bin liralık klozet”
ve “Bürokrata masajlı duş ve akıllı klozet” haberlerini yalanladı. Varank, “Hayal dünyalarında kurguladıkları ‘led ışıklı akıllı klozet’ fantezisi üzerinden yazdıkları yalan ve iftira dolu haberle KOSGEB’i töhmet
altında bırakmak isteyen sözüm ona medyaya tavsiyem şudur: Foseptiği, klozet işlerini bırakıp gerçekten
gazetecilik yapsınlar”22 dedi. KOSGEB’den yapılan açıklamada ise üç yıldır bekleyen yapım işleriyle ilgili
ihale yapıldığı bildirildi.23
13 Ekim 2021
• Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Derya Okatan’ın “terör örgütü propagandası yapmak”
suçlamasıyla yargılanmasında İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava dosyasıyla ilgili bilgi talep
edilmesine karar verdi.24 Dava 26 Ocak 2022’ye ertelendi.25
• İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın, Cumhuriyet’te yayımlanan “Bilal Erdoğan’ın şanslı arkadaşı” ve “Arkadaş ihale zengini” haberlerinden şikayetçi
olması üzerine gazeteciler Serkan Ozan, Olcay Büyüktaş Akça, Ozan Yurtoğlu ve Hazal Ocak aleyhine
hazırlanan iddianameyi kabul etti. İddianamede, “haberde yer alan ifadeler, başlıklar ve ithamların müşteki
açısından onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte olduğu” belirtilerek gazetecilerin hapis veya
adli para cezasıyla cezalandırılmaları istendi.26
• Tunceli Çemişgezek Sulh Ceza Hakimliği, İfade Özgürlüğü Derneği’nin Çemişgezek Kaymakamı
hakkındaki haberlere erişim engellemesi getirildiğini duyurduğu içeriği, Engelli Web’in Twitter hesabından
yapılan duyuruyu, İFÖD kurucularından Prof. Dr. Yaman Akdeniz’in tweeti ve konuyla ilgili haberlere erişimi engelleyerek ve silinmelerine karar verdi.27
14 Ekim 2021
• Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Xwebûn yazarı, Kürtçe dilbilimci ve gazeteci Mehmet Şahin’in “örgüt kurmak ve yönetmek” suçlamasıyla yargılanmasında Adli Tıp Kurumu’nun gönderdiği ses
analizi raporunun incelenmesi ve gizli tanıkların ifadelerinin alınması için davayı 3 Şubat 2022’ye28 erteledi.29
• İstanbul 8. Asliye Hukuk Mahkemesi, Cumhuriyet muhabiri Hazal Ocak’ın 20 Ocak 2020 tarihinde yayımlanan “Damat işi biliyor” haberi gerekçesiyle 200.000 lira manevi tazminat talebiyle yargılanmasında, aynı yayın nedeniyle İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nce verilen beraat kararıyla ilgili istinaf
aşamasında verilecek kararın beklenmesini kararlaştırdı.30 Dava 8 Şubat 2022’ye ertelendi.31
• Batman 1. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Sonya Bayık’ın “2911 sayılı Gösteri ve Yürüyüş
Kanunu’na muhalefet” suçlamasıyla yargılanmasında, avukatı İlyas Tarım’ın talebi doğrultusunda olay
günü görüntülerinin Van Kriminal Laboratuvarı’na gönderilmesine karar verdi.32 Dava 10 Şubat 2022’ye
ertelendi.33
• Bitlis 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Bitlis News Genel Yayın
Yönetmeni Sinan Aygül hakkında hükmün geriye bırakılması şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle “terör örgütü
propagandası” suçlamasıyla 16.660 lira adli para cezasına karar verdi. Mahkeme gerekçeli kararda kasıt
olmadığını belirterek alt sınırdan ceza verildiğine vurgu yaptı.34
15 Ekim 2021
http://mezopotamyaajansi35.com/GUNCEL/content/view/149148
https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-hayri-demirin-davasi-ertelendi/
https://twitter.com/varank/status/1447504350880976902
23 https://www.yeniasir.com.tr/gundem/2021/10/12/varank-ve-kosgebden-sozcu-gazetesine-sert-tepki
24 https://artigercek.com/haberler/gazeteci-derya-okatan-in-davasi-ertelendi
25 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-derya-okatanin-davasi-ertelendi/
26 https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/251773-bilal-erdogan-sikayetci-oldu-cumhuriyet-e-yakin-arkadas-davasi
27 https://ifade.org.tr/engelliweb/cemisgezek-kaymakami-hakkindaki-haberler/
28 https://diclefiratgazeteciler.org/haberler/gazeteci-sahinin-yargilandigi-davada-gizli-taniklar-dinlenecek
29 https://www.mlsaturkey.com/tr/yazar-mehmet-sahinin-davasi-gizli-tanik-ifadelerinin-alinmasi-icin-ertelendi/#:~:text=A%C4%9F%C4%B1r%20Ceza%20Mahkemesinde%20g%C3%B6r%C3%BCld%C3%BC.,3%20%C5%9Eubat%202022%20tarihine%20erteledi.
30 https://diclefiratgazeteciler.org/haberler/gazeteci-hazal-ocakin-davasi-yine-ertelendi
31 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-hazal-ocakin-davasi-yine-ertelendi/
32 https://www.artigercek.com/haberler/gazeteci-bayik-in-durusmasi-ertelendi
33 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-sonya-bayikin-da-yargilandigi-dava-subat-ayina-ertelendi/
34 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-sinan-aygule-adli-para-cezasi-verildi/
20
21
22
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• Osmaniye 1. Sulh Ceza Hakimliği, kronos34’te yayınlanan “TÜGVA torpil listesinden jet yükselme: 2017’de stajyer avukat, 2018’de hakim, 2020’de Osmaniye hakimi, 2021’de terfi” haberine35 erişimi,
“kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.36
• Demirören Medya Grubu, bankalarına borçlanmasıyla ilgili haberler gerekçesiyle Reuters Haber
Ajansı aboneliğini iptal ettiğini duyurdu.37 Bünyesinde Hürriyet, Posta, Fanatik, CNN Türk, Kanal D ve
DHA’nın olduğu gruptan yapılan açıklamada, “Reuters Haber Ajansı, Demirören Şirketler Grubu’yla ilgili
olarak “sözde” meçhul kaynaklara dayandırdığı, manipülasyon niteliğinde, basın etik ilkelerini hiçe sayan,
mesnetsiz ve uydurma bir haber yayınlamıştır. Bu haber Demirören Şirketler Grubu’na yönelik alçakça bir
iftiradır. Demirören Şirketler Grubu’yla ilgili olarak manipülasyon maksatlı haber yapmaktan çekinmeyen
bu ajansın haberlerine güvenimiz kalmamıştır. Bu nedenle Reuters ile kurduğumuz abonelik ilişkisini sonlandırıyoruz. Servis ettiği haberlerle şirketimizi hedef alan Reuters’ın içeriklerini Demirören Medya olarak
artık referans almayacağımızı ve kullanmayacağımızı belirtmek isteriz” denildi.38
16 Ekim 2021
• Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yönetim Kurulu Üyesi ve Teşkilat Koordinatörü İbrahim Beşinci, vakıf ile ilgili iddiaları haberleştiren medya kuruluşlarını hedef gösterdi. Beşinci, “Etki ajanlarından
İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve firari Erk Acerer’in, başını çektiği ‘Yol TV, Halk TV, DW, BirGün, T24,
Cumhuriyet, MedyaScope’ gibi fondaş medya grubu tarafından, TÜGVA gönüllülerimiz aranıyor ve rahatsız ediliyor” paylaşımına medya kuruluşlarının logolarının yer aldığı bir görsel ekledi. Görselde, Gerçek
Gündem, Cumhuriyet, Tele1, Fox TV, BBC Türkçe gibi TÜGVA haberlerine yer veren medya kuruluşları
yer aldı.39
18 Ekim 2021
• İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Taraf eski yöneticileri Ahmet Altan, Yasemin Çongar, Yıldıray Oğur, muhabir Mehmet Baransu ile eski Aktüel muhabiri Tuncay Opçin’in yargılanmasında, Baransu’nun tutukluluğunun devamına karar verdi.40 Mahkeme, Baransu’nun reddi hakim talebini kabul etmedi. Dava 12 Kasım’a ertelendi.41
19 Ekim 2021
• Van Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Oktay Candemir hakkında Habertürk yazarı Çetiner Çetin’in Vanspor’un Yönetim Kurulu listesinde yer almasıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla “hakaret” ve “kişilerin huzurunu bozduğu” iddialarıyla soruşturma başlattı. Candemir, Van İl Emniyet
Müdürlüğü’ne ifadeye çağrıldı. Candemir, “Çetin gibi derin bir gazetecinin gelip Vanspor’a yönetici olması
hayra alamet değil. Acaba diyorum büyük bir vurgun mu olacak” paylaşımında bulunmuştu.42
• Burdur Sulh Ceza Hakimliği, Evrensel Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat’ın “Dağın Öteki Yüzündeki Gerçeği Gösteren Kitap” haberine, Burdur İl Jandarma Komutanlığı’nın talebiyle Dağın Öteki Yüzündeki Gerçeği adlı kitabı tanıttığı gerekçesiyle erişim engeli uyguladı. Evrensel’in açıklamasında, “Erişim
engeli getirilen haberlerden biri IŞİD çetelerinin öldürdüğü 12 YPG’linin cenazesine dair oldu. Engel kararı
alınan bir diğer haber PKK’lıların mezarlığının tahrip edilmesine dairdi. Engellenen üçüncü içerik ise hakkında açılmış herhangi bir dava dahi bulunmayan bir kitabı tanıtan Dağın Öteki Yüzündeki Gerçeği Gösteren
Kitap başlıklı içeriğimiz oldu. Polat’ın kaleme aldığı yazı, Ruhi Karadağ ile Faruk Balıkçı’nın Ozan Yayıncılık’tan çıkan Yaralı Yonca kitabını anlatıyor. Yazıda, ateşkes süreçlerinde PKK’lıların yaşadıklarını anlatan kitabın ‘dağın öteki yüzündeki gerçeği gösterdiği’ belirtiliyor” denildi.43
20 Ekim 2021

https://kronos34.news/tr/tugva-torpil-listesinden-jet-yukselme-2017de-stajyer-avukat-2018de-hakim-2020de-osmaniye-hakimi-2021de-terfi/
https://kronos34.news/tr/tugva-torpil-listesinden-jet-yukselme-haberine-hakimin-calistigi-adliyeden-jet-erisim-engeli/
https://t24.com.tr/haber/demiroren-medya-reuters-haber-ajansi-aboneligimizi-iptal-ediyoruz,986005
38 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/demiroren-grubundan-reuters-karari-aboneligi-iptal-ettiler-1877163
39 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/tugva-skandalini--yayinlayan-medyayi-hedef-gosterdi-hem-belgeleri-kabul-ettiler-hem-de-sucu-baskasina-attilar480781h.htm
40 https://www.trthaber.com/haber/gundem/feto-davasindan-mahkum-olan-mehmet-baransunun-reddi-hakim-talebine-ret-618004.html
41 https://www.mlsaturkey.com/tr/taraf-gazetesi-davasi-ertelendi/
42 https://artigercek.com/haberler/gazeteci-candemir-hakkinda-sorusturma
43 https://medyaport.net/2021/10/19/evrensel-gazetesi-genel-yayin-yonetmeninin-yazisina-erisim-engeli/?doing_wp_cron=1636442324.8686690330505371093750
35
36
37
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• Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Vedat Örüç hakkında “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla bir yıl altı ay 22 gün hapis cezasına karar verip hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.
Örüç’ün “Barış Pınarı Harekatı” sırasında paylaştığı tweetler nedeniyle hakkında dava açılmıştı.44
21 Ekim 2021
• Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi, MA muhabirleri Adnan Bilen, Cemil Uğur, Zeynep Durgut, JinNews muhabiri Şehriban Abi ve gazeteci Nazan Sala hakkında “silahlı örgüt üyeliği” suçlamasıyla yargılanmalarında adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verdi.45 Mahkeme, gazetecilere el konulmuş
ekipmanlarının geri verilmesi yönündeki talebi ise reddetti. Dava 6 Ocak 2022’ye ertelendi.46
• Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği, TİP Milletvekili Ahmet Şık’ın, Ziraat Bankası Bosna Hersek iştirakindeki “usulsüz kredi alanların tarikat bağlarıyla korunduğu ve bankada Berat Albayrak’a bağlı paralel
bir yönetim kurulduğu” iddialarıyla ilgili verdiği soru önergesine ilişkin habere erişim engeli getirdi. Mahkeme, engelleme kararına “Haberde isimleri yer alan kişilerin, kişilik haklarını zedeleyici nitelikte olduğu”
gerekçesini gösterdi.47
22 Ekim 2021
• İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gerçek Gündem muhabiri Fırat Fıstık hakkında Boğaziçi Üniversitesi’nin atanmış rektörü Naci İnci ile ilgili yaptığı haberlerle “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme”, “yayma”, “kişinin huzur ve sükununu bozma” ve “iftira” suçlamalarıyla soruşturma başlattı. Gerçek
Gündem’de 6 Ekim 2021’de yayınlanan haberde, İnci’nin üniversitede protesto eylemindeki öğrencileri İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne bildirmesine belgelerle yer verilmiş ve İnci’nin şikayet dilekçesini yayınlamıştı.48
• İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, Nisan ayında vekaleten genel sekreter atanan Nedim Malkoç’un
yüksek lisans ve doktora tezlerinde intihal yaptığı bölümleri Boğaziçi Üniversitesi İçin Mezunlar Girişimi
(BUİM) tarafından raporlaştırarak ilgili üniversitelere ve kurumlara şikayet etmesiyle ilgili haberlere erişimi
“kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.49 Bu içerikler arasında Sözcü yazarı Erdoğan Aktaş’ın “Boğaziçi’nde yine intihal skandalı” yazısı ile Cumhuriyet’in “Boğaziçi’nde bir intihal daha” ve Medyatava’nın
“Boğaziçi Üniversitesi’nde yine skandal... Üniversitenin Genel Sekreteri Nedim Malkoç’a intihal suçlaması” haberleri yer aldı.50
• Elazığ Belediyesi’nin Hayvan Hastanesi’nde hayvanlara kötü muamele yapıldığı iddiasını incelemek isteyen veteriner hekim Türkan Ceylan’ın ve beraberindeki gazetecilere Covid-19 gerekçesiyle barınağa giriş izni verilmedi.51
24 Ekim 2021
• Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan hakkında 9 Eylül’de yayınlanan “Menzil’in şok mangası”52 yazısındaki ifadeleri nedeniyle Jandarma Genel Komutanlığı’nın şikayetiyle
“hakaret” suçlamasıyla soruşturma başlattı. Pehlivan, yazısında, emekli gazi Üsteğmen Erhan Kaleli’nin
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nin (JSGA) sözlü mülakatlarında torpil yapılması ve Menzil başta
olmak üzere tarikatların jandarma teşkilatına sızdığı yönündeki iddialara yer vermişti. Kaleli’nin yaşadıklarını da anlatan Pehlivan, yetkililere torpil ve Menzil örgütlenmesiyle ilgili soruşturma açılıp açılmadığını
sormuştu.53
26 Ekim 2021
• İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Cemal Azmi Kalyoncu,
Ünal Tanık, Yakup Çetin, Yetkin Yıldı, Atilla Taş ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu’nun “örgüte üye olmak” ve
“örgüte yardım” suçlamaları gerekçesiyle yeniden yargılandığı “FETÖ’nün Medya Yapılanması”
https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-vedat-oruce-teror-orgutu-propagandasi-sucundan-hapis-cezasi-verildi/
https://www.evrensel.net/haber/445778/vanda-gazetecilerin-helikopter-davasi-goruldu-gazetecilerin-materyalleri-verilmedi
https://www.mlsaturkey.com/tr/vandaki-iskenceyi-haberlestiren-gazetecilerin-davasi-ocak-ayina-ertelendi/
47 https://ilerihaber.org/icerik/ahmet-sik-tarafindan-verilen-soru-onergesinin-haberine-erisim-engeli-131834.html
48 https://bianet.org/1/19/252196-gazeteci-firat-fistik-a-naci-inci-sorusturmasi
49 https://ifade.org.tr/engelliweb/bogazici-universitesi-genel-sekreteri-nedim-malkocun-intihal-yaptigi-iddiasi-haberleri/
50 https://www.gazeteduvar.com.tr/bogazicindeki-yeni-intihal-skandali-haberlerine-kisilik-haklari-gerekcesiyle-erisim-yasagi-haber-1539426
51 https://www.sozcu.com.tr/sozcutv/playlist/sozcutv-homepage/video/mahkemelik-olan-hayvan-hastanesine-gazetecilerin-girisi-engellendix850ptu/#:~:text=G%C3%B6kmen%20Ulu-,'Mahkemelik'%20olan%20hayvan%20hastanesine%20gazetecilerin%20giri%C5%9Fi%20engellendi,%C4%B1n%20i%C3%A7eri%20giri%C5%9Fine%20izin%20verilmedi.
52 https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/baris-pehlivan/menzilin-sok-mangasi-1867294
53 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/baris-pehlivana-menzil-sorusturmasi-482386h.htm
44
45
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davasında, Taş hakkındaki TCK 301 soruşturması konusunda izin beklendiğini açıkladı. Mahkeme, diğer
sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerini kaldırdı.54 Mahkeme, Atilla Taş yönünden dosyanın ayrılması
talebinin daha sonra değerlendirilmesine karar verdi. Dava 17 Şubat 2022’ye ertelendi.55
• Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi, KHK ile kapatılan DİHA eski muhabiri Ramazan Akoğul’un
“örgüt üyeliği” suçlamasıyla yeniden yargılanmasında, üç yıldır Dicle Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından
mahkemeye gönderilmesi beklenen soruşturma dosyasını beklenmeye karar verdi.56 Dava 25 Ocak 2022’ye
ertelendi.57
27 Ekim 2021
• Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, KHK ile kapatılan Azadiya Welat’ın muhabiri Çetin Kurşun’a “zincirleme örgüt propagandası” iddiasıyla verilen üç yıl hapis cezasını kaldırıp Kurşun’un “örgüt üyeliği” suçlamasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Kararda, Kurşun’a ait olduğu iddia edilen Ciwannews internet sitesinde “terör örgütü PKK’yı destekler mahiyette içerikler” olduğu öne sürüldü.
Kararda, “Sanığın çağrı niteliğindeki bu haberleri yöneticisi olduğu internet sitesinde yayınladığı, sanığın
haberleri elde ettiği kaynak, haberleri yayınladığı süre, haber ve yayınların içerikleri, haberlerin veriliş ve
sunuş şekli, haber içeriklerinin ayrıntılı olması, özel görsel içerikleri dikkate alındığında haber kaynağının
silahlı terör örgütü olduğu ve sanığın örgütten elde ettiği haberleri aldığı talimat doğrultusunda yayınladığı
anlaşılmıştır” denildi. Kurşun’un yargılanmasına ilerleyen günlerde yeniden başlanacak.58
28 Ekim 2021
• İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada, savcılık mütalaasında KHK ile kapatılan
TV10’un kameramanı Kemal Demir’in cezalandırılması ve kanal çalışanı Kemal Karagöz’ün “örgüt üyesi
olmaksızın örgüte yardım” suçlamasından beratı talep edildi.59 Dava 16 Aralık 2021’e ertelendi.60
• Habertürk TV muhabiri Kübra Demir, “Yeni taksi projesini istemeyen taksicilerin protestosunu
haberleştirirken taksicilerin biri üzerime yürüdü61, hakaret etti ve ithamlarda bulundu. İlk defa böyle bir şey
yaşadım, elimde mikrofon varken yaşadım hem de. Ya o taksicinin arabasına yolcu olarak binseydim?”
dedi.62
• Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği,63 gazeteci Timur Soykan’ın BirGün’deki “devletin her kademesindeki TÜGVA kadrolaşmalarına ilişkin ilgili sızıntıları” yazısına, “kişilik hakları ihlali gerekçesiyle” erişim engeli getirdi.64
29 Ekim 2021
• Malatya’da gazeteci Burhan Karaduman, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve Kernek
Meydanı’nın açılış törenini takibi sırasında dört beş kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın konuşması sırasında, Karaduman’a “Sana, …. selamlarını getirdik” diye bağıran kişilerce yüzüne, gözüne, sırtına, kafasına ve bacaklarına tekme atarak saldırdığı görüldü.
Karaduman, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Malatya Valisi Aydın Baruş,
“Karaduman’a Kernek Meydanı’nda gazetecilik görevini yerine getirirken yapılan saldırıyı kınıyorum. Saldırı olayının faillerinin yakalanması için gerekli çalışmalar, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından
titizlikle yürütülmektedir” dedi.65 Karaduman, bir süredir, siyasi nüfuzunu kullanarak bazı resmi kurumlarda
yönetici yapılan kişilerin kısa sürede mal varlıklarında meydana gelen artışları, kurumlarındaki şaibeli işlemleri, yasadışı ve keyfi uygulamalarla ilgili iddiaları gündeme getiriyordu.66
• Türkiye Cumhuriyeti’nin 98’nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla Anıtkabir’de “akreditasyon” gerekçe gösterilerek bazı medya kuruluşlarına resmi töreni ve sonrasında halkın ziyaretini izleme,

https://www.cumhuriyet.com.tr/yasam/son-dakika-fetonun-medya-yapilanmasi-davasinda-mahkemeden-atilla-tas-karari-1879814
https://www.mlsaturkey.com/tr/feto-medya-yapilanmasi-davasina-2022de-devam-edilecek/
https://diclefiratgazeteciler.org/haberler/gazeteci-akoglunun-dosyasi-3-yildir-bir-turlu-mahkemeye-ulasmiyor
57 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-ramazan-akogulun-davasi-bir-kez-daha-ertelendi/
58 https://bianet.org/bianet/medya/252499-istinaf-gazeteci-kursun-a-verilen-cezayi-az-bularak-bozdu
59 https://diclefiratgazeteciler.org/haberler/kapatilan-tv10-calisanlarinin-yargilandigi-davada-savci-ceza-istedi
60 https://www.mlsaturkey.com/tr/kapatilan-tv10-calisanlarinin-yargilandigi-davada-savci-kemal-demir-icin-ceza-istedi/
61 https://www.birgun.net/haber/taksicilerden-haberturk-muhabirine-saldiri-363663
62 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/taksicilerden-haberturk-muhabirine-saldiri-ya-yolcu-olarak-binseydim-1880293
63 https://ifade.org.tr/engelliweb/gazeteci-timur-soykanin-tugva-hakkindaki-yazisi/
64 https://www.gazeteduvar.com.tr/tugva-yazisina-erisim-engeli-getirildi-gerekce-kisilik-haklari-ihlali-haber-1539880
65 https://www.trthaber.com/haber/turkiye/trt-haber-muhabirine-saldiri-621669.html
66 https://malatyahaber.com/haber/gazeteciye-gorevi-basinda-alcak-saldiri/
54
55
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görüntüleme izni verilmedi. Aralarında Anka Haber Ajansı, Fox TV, Cumhuriyet haber ekiplerinin bulunduğu basın mensupları Anıtkabir’e alınmadı. Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, “Anıtkabir’deki Cumhuriyet Bayramı törenlerine Fox Haber‘in de içerisinde olduğu medya kuruluşlarının yarısı
alınmadı! Siyasi tarihimizde bir örneği olmayan, 35 yıllık meslek yaşamımda da rastlamadığım bu uygulama
sadece Anayasa’nın ihlali değil aynı zamanda akıl tutulmasıdır” dedi.67 Resmi törene izlemelerine izin verilmiş haber ekipleri, foto muhabirleri de halka açıldığı sırada Anıtkabir’den çıkarıldı ve halkın ziyaretini
görüntülemeleri engellendi.68

İfade ve Basın Özgürlüğünü Kullanmak İsteyenlere Müdahale
1 Ekim 2021
• Ankara Tabip Odası (ATO) Yönetim Kurulu üyesi Dr. Benan Koyuncu, Çankırı Devlet Hastanesi’nde hakkında yürütülen soruşturma gerekçesiyle valilik kararıyla ihraç edildi.69 Koyuncu, Çankırı Valiliği tarafından Çankırı Devlet Hastanesi’ne gönderilen belgeyi paylaşarak, “Daha garibi soyadımı bile bilmeyen, üç yıl önce ayrıldığım eski eşimin soyadını kullanan, yazıyı bile iki yıl önceki çalıştığım kurumuma
yollayan, beyaz kod dosyanız var diye söylenerek yeni kurumumun adresini öğrenmeye çalışan bir kurul
tarafından ihraç edildim” dedi.70 Koyuncu, KHK’nın geçici 35. maddesindeki “terör örgütleriyle irtibatlı
veya iltisaklı oldukları değerlendirilen memurlar, çalıştıkları kurumun bağlı olduğu bakanın onayı ile kamu
görevinden çıkartılabilir” kapsamında işten çıkartıldı.71
2 Ekim 2021
• “Sağlıklı Eğitim İstiyoruz” sloganıyla Ankara’ya gelen öğretmenlerin, Milli Eğitim Bakanlığı
önünde taleplerini dile getirmek için düzenledikleri eyleme polis müdahale etti. Eğitim İş Genel Başkanı
Kadem Özbay’a yönelik polis memurlarınca “terbiyesizlik”, “sende başkan sıfatı yok” sözleri üzerine tartışma yaşandı.72 O sırada eğitim emekçileri, “Mustafa Kemal’in öğretmenleriyiz” sloganı atarak, Özbay’a
destek oldu.73
• Muş Valiliği,74 “milli güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel
hak ve özgürlüklerin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının önlenmesi ve terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi” amacıyla 2 -17 Ekim tarihleri arasında 15 gün süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasakladı.75
4 Ekim 2021
• İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Avukat Onur Cingil’e “kamu görevlisine görevinden
dolayı hakaret” gerekçesiyle hakkında dava açtı. Cingil, haberi Twitter’da “Bir gün herkes bu iklimde yargılanacak, hatta belki de tutuklanacak derdim hep… Şimdi yargılanma vakti bana geldi” duyurdu.76 Cingil,
Libya’da yaşamını yitiren MİT mensubunun cenaze törenini haberleştirdikleri gerekçesiyle haklarında dava
açılan ve bir süre tutuklu kalan Hülya Kılınç ve Murat Ağırel’in tutukluluğa itiraz incelemesindeki usulsüzlüğü eleştirmişti. Cingil, 4 Mayıs 2020’de attığı tweetlerinde, “Gazeteci Murat Ağırel, Hülya Kılınç ve Barış’lar şu an haberleri olmadan tutuklular! Şöyle anlatayım: Tutukluluk incelemesi avukat ya da kişinin
kendisinin huzurunda yapılır. Peki bu ahlaksızlar ne yapmışlar? Ne bize ne müvekkillere haber vermişler.
Barodan CMK avukatı istemişler.77 Oldu bitti! ‘Avukatı ya da kişinin kendisi huzurunda’ tutukluluk incelemesi AKP icadı bir zorbalık. Bu yapılan ise şeytanın bile aklına gelmeyecek bir adilik. Kamuoyunun
‘vicdanına’ sunulur”78 demişti.79

https://twitter.com/dogansenturk/status/1454047710735212547?t=K45wOqmApU3awzEw3DKJtg&s=08
https://twitter.com/selsnmez/status/1454026215283642372?t=95220OhP4NOf4CL7-KqGew&s=08
https://ankahaber.net/haber/detay/ato_yonetim_kurulu_uyesi_benan_koyuncu_memurluktan_ihrac_edildi_56209
70 https://twitter.com/BenanKoyuncu/status/1443806900706062356?t=UTywfKP9jgjgPAOQfeaAWg&s=08
71 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/ato-yonetim-kurulu-uyesi-benan-koyuncu-khk-ile-ihrac-edildi-1873398
72 https://t24.com.tr/video/taleplerini-bakanliga-iletmek-isteyen-ogretmenlere-polis-izin-vermedi,42379
73 https://tele1.com.tr/ankarada-ogretmenlere-polis-mudahalesi-480319/
74 http://www.mus.gov.tr/toplanti-ve-gosteri-yuruyuslerinin-yasaklanmasi-01102021
75 http://www.mus.gov.tr/toplanti-ve-gosteri-yuruyuslerinin-yasaklanmasi-01102021
76 https://twitter.com/onurcingil/status/1444996711731105796?
77 https://twitter.com/onurcingil/status/1257325107137196032
78 https://twitter.com/onurcingil/status/1257325109083115521?
79 https://www.a3haber.com/2021/10/04/mahkemenin-usulsuzlugunu-elestiren-avukata-hakaret-davasi-acildi/
67
68
69

12

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü Ekim 2021 Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

• Mardin Valiliği, korona virüs salgını gerekçesiyle tüm etkinlikleri 15 gün süre ile yasakladığını
duyurdu.81
80

5 Ekim 2021
• Gazeteci yazar Özlem Özdemir, Atatürk’ün kızı Prof. Dr. Afet İnan’ın hayat hikayesinin anlatıldığı Afet kitabının Instagram tarafından reklama uygun bulunmadığını duyurdu.82 Tanıtım reddi gerekçesinde, “Reklam yayınlanamıyor: Sosyal meselelerle, seçimlerle ilgili veya siyasi reklamlar Instagram’da
hesabınız için desteklenmiyor” ifadesi yer aldı.83
6 Ekim 2021
• Kocaeli Anadolu Lisesi’nde, sınıfta çay dağıtan öğrenciler hakkında “Cumhurbaşkanı’nı alaylı bir
tavırla taklit ettikleri” gerekçesiyle uyarı tutanağı tutuldu. Okulda sınıf başkanı seçilen öğrencilerce sınıf
arkadaşlarına çay dağıtılan görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.84 Okul müdürü Sabit Mehmet Limon,
“Evet böyle bir şey yaşandı biz öğrencilerimizi uyardık, velilerimizi bilgilendirdik. Bu konuda herhangi bir
yazı yazarsanız havada kalır. Bakanlık tarafından okullara gönderilen yönetmelik dolayısıyla çocuklara
böyle bir uyarı yapıldı. Çocukların hatalı durumları olduğu takdirde bunu velilere bildirmek zorundayız”
dedi. Eğitim-Sen Kocaeli Şubesi’nin açıklamasında ise, “Öğrencilerimizin suçlu muamelesi görmelerini kabul etmiyoruz. Bu hayret verici olayda, işgüzarlık yapanlar tarafından mağdur edilen öğrencilerimizin ve
velilerimizin yanındayız. Söz konusu olayda okul idaresinin jet hızıyla disiplin süreci işlettiği görülmektedir. Okul idarelerinin görevi sınıflarda ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ hafiyeliği yapmak değildir. Tam aksine,
okul idareleri, öğrencilerimizin sağlıklı ve nitelikli eğitim alarak fikri hür ve vicdanı hür nesiller olarak
yetişmelerinin koşullarını sağlamak için çaba göstermelidirler” denildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz’de selden etkilenen bölgelere ziyareti esnasında yurttaşlara çay dağıtmıştı.85
• Ferit Şenyaşar hakkında annesi Emine Şenyaşar ile Şanlıurfa - Suruç’ta 14 Haziran 2018’de AKP
Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın korumaları ve yakınlarınca yapıldığı belirtilen saldırı nedeniyle adliye
önünde başlattıkları Adalet Nöbeti’nde, AKP’li milletvekillerine “Saraydan korkuyorlar” dediği için “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Şenyaşar, “İktidar partisi milletvekilleri, saraydan korkuyor’ cümlesi hakaret olarak alınmış. Burada bir hakaret var mı, yok mu bütün kamuoyunun
nezdinde sunuyorum. Bu politika bizi buradan, adliye önünden kaldırma amaçlıdır. Bizde kararlıyız. Adalet
sağlanana kadar adliye önünden ayrılmayacağız ve burada kalacağız. Ya bizi öldürsünler ya da adaleti sağlasınlar” dedi.86
• Boğaziçi Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Naci İnci’nin makam aracı üzerine de çıkıldığı gerekçesiyle
rektörlük önünde protesto eylemindeki 10 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan üçü
emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Savcılıkça ise dördü serbest bırakılırken, üçü tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe üç şüpheliden ikisi tutuklandı ve birisi
ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.87
7 Ekim 2021
• Boğaziçi Üniversitesi’nde önünde 14 kişi gözaltına alındı. İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Boğaziçi Üniversitesi Güney Kapı önünde yasa dışı toplanan gruba, İl Emniyet Müdürlüğümüz
ekiplerince yapılan dağılma çağrılarına mukavemette bulunarak karşılık veren, sekizi Boğaziçi Üniversitesi
öğrencisi olmayan toplam (14) şüpheli şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem başlatılmıştır”88 denildi.89
8 Ekim 2021
• Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi, fotoğraf sanatçısı ve şair Mehmet Özer hakkında “terör örgütü
propagandası yapmak” suçlamasıyla bir yıl üç ay hapis ile cezalandırılmasına karar vererek, hükmün

http://www.mardin.gov.tr/04102021-yasaklama-karari
https://haber.sol.org.tr/haber/mardin-valiliginden-15-gun-gosteri-ve-yuruyus-yasagi-315101
https://twitter.com/ozlemozdemir/status/1445335006373728262/photo/3
83https://tele1.com.tr/instagram-medeni-kanunun-yil-donumu-icin-onerilen-afet-kitabinin-reklamini-kabul-etmedi-482169/
84 https://www.evrensel.net/haber/444504/cay-dagitan-liselilere-cumhurbaskaniyla-alay-etmek-suclamasi
85 https://www.birgun.net/haber/cay-dagitan-liselilere-uyari-tutanagi-cumhurbaskanini-alayli-tavirla-taklit-ettiniz-361169
86 https://t24.com.tr/haber/ferit-senyasar-a-cumhurbaskani-na-hakaret-iddiasiyla-sorusturma,983629
87 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/bogazici-tutuklamalari-icin-yapilan-eyleme-polis-mudahalesi-cok-sayida-gozalti-41912324
88 http://www.istanbul.gov.tr/basin-aciklamasi-96
89 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/bogazici-tutuklamalari-icin-yapilan-eyleme-polis-mudahalesi-cok-sayida-gozalti-41912324
80
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90

açıklanmasını geriye bıraktı. İddianamede, suçlamalara ilişkin gösterilen deliller arasında Özer’in 2012 ve
2015 yılları arasında yaptığı Facebook paylaşımları ile Devrimci 78’liler Federasyonu tarafından 12 Eylül
1980 darbesi ve sonrasında yaşanan hak ihlallerini kamuoyu ile paylaşmak için yılda bir kez açılan Utanç
Müzesi’nin fotoğraflarını paylaştığı paylaşımı yer almıştı.91
• Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Kürt PEN üyesi, şair ve yazar Meral Şimşek hakkında “terör
örgütü üyeliği” suçlamasından beraatına92 ancak “terör örgütü propagandası” suçlamasından ise bir yıl üç
ay hapis ile cezalandırılmasına karar verdi.93
• İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında Can Dündar ve Mehmet Ali Alabora’nın da olduğu
16 kişinin yargılandığı “Gezi Davası” ile Gezi Parkı eylemlerine katıldıkları için Çarşı taraftar grubu üyesi
35 kişinin yargılandığı “Çarşı Davası” ile birleştirildiği davada, oy çokluğu ile Osman Kavala’nın tutukluluğunun devamına karar verdi.94 Karara üye hakim Kürşad Bektaş muhalefet etti ve Kavala’nın adli kontrol
şartı uygulanarak tahliye edilmesi gerektiğini belirtti. Dava 26 Kasım’a ertelendi.95
10 Ekim 2021
• Ankara’da 10 Ekim 2015’te IŞİD’in gerçekleştirdiği terör saldırısında hayatını kaybedenler için
düzenlenen anma etkinliğine katılmak isteyenlere yönelik polis müdahalesinde 22 kişiyi gözaltına alındı.96
CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, “Polis herkese saldırdı. İçişleri Bakanlığı ve Ankara Valiliği ile
temas kurduk. İçlerinde gazeteciler de var. Altmışa yakın kişi gözaltına alınmış. GBT sorgulamasından
sonra serbest bırakılacaklarmış” dedi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ise, “Terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşların yakınları ve bildirim dilekçesinde belirtilen sivil toplum kuruluşları temsilcilerin güvenli şekilde tören alanına alınmıştır. Bu esnada etkinlik alanına girmek isteyen marjinal gruplar tarafından
görevlilerimize fiili mukavemet ve saldırılar yapılmış, bir görevlimizin burnu kırılarak yaralanmıştır. Akabinde saldırı ve mukavemette bulunanlardan 18 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahıslar hakkında
yasal işlem başlatılmıştır” açıklaması yaptı. Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin saldırının altıncı yıldönümü dolayısıyla Ankara Garı önüne yerleştirdiği “Matem Ağaçları”nın97 da Ankara Valiliği tarafından
gece saatlerinde kaldırıldığı açıklandı.98
11 Ekim 2021
• Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Dr. Mehmet Selim Ölçer hakkında Sarmaşık Yoksullukla
Mücadele ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Yönetim Kurulu üyeliği nedeniyle “örgüte yardım ve yataklık” suçlamasıyla iki yıl bir ay hapis cezası verdi. Avukat Zülal Erdoğan, 2006’da Diyarbakır Büyükşehir
Belediyesi, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve meslek kuruluşlarınca kurularak, yoksullukla
mücadele amaçlı dernek çalışmalarının şeffaf bir biçimde yürütüldüğünü savundu.99
13 Ekim 2021
• Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesi, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen’in, “Cumhurbaşkanı’na fiile saldırı” suçlamalarıyla yargılanmasında görevsizlik kararı verdi. Dava bitiminde aralarında
CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçen, Seyit Torun ve Fethi Açıkel ile milletvekilleri Mahmut Tanal ve
Mehmet Göker’in de bulunduğu gruba adliye önünde açıklama yapacakları sırada polis müdahale etti.
CHP’liler ile polis arasında arbede yaşandı.100 Gökçen, CHP’nin bastırdığı “21 Soruda FETÖ’nün Siyasi
Ayağı” kitapçığı sebebiyle yargılanıyor.101
18 Ekim 2021

https://www.gazeteduvar.com.tr/fotograf-sanatcisi-mehmet-ozere-hapis-cezasi-haber-1537863
https://www.mlsaturkey.com/tr/mahkeme-fotograf-sanatcisi-mehmet-ozere-1-yil-3-ay-ceza-verdi/
https://www.mlsaturkey.com/tr/yazar-meral-simseke-1-yil-3-ay-hapis-cezasi-verildi/
93 https://twitter.com/mlsaturkey/status/1446466763235921969
94 https://www.indyturk.com/node/421611/haber/%C3%A7ar%C5%9F%C4%B1-davas%C4%B1-ile-birle%C5%9Ftirilen-gezi-davas%C4%B1nda-osman-kavalan%C4%B1n-tutukluluk-halinin
95 https://www.mlsaturkey.com/tr/birlestirilen-carsi-gezi-davasinda-osman-kavalanin-tutukluluguna-devam-karari-verildi/
96 https://t24.com.tr/video/10-ekim-ankara-katliami-anmasina-polis-mudahalesi-cok-sayida-gozalti-var,42533
97 https://twitter.com/TMMOB1954/status/1446849686384566273?ref_src=twsrc%5Etfw
98 https://www.dw.com/tr/ankara-gar-katliam%C4%B1-anmas%C4%B1nda-polis-m%C3%BCdahalesi/a-59460596
99 https://www.gazeteduvar.com.tr/sarmasik-dernegi-uyesi-dr-selim-olcere-2-yil-1-ay-hapis-haber-1538146
100 https://tr.sputniknews.com/20211013/ankarada-chpli-vekillere-mudahale-1049779215.html
101 https://t24.com.tr/haber/feto-nun-siyasi-ayagi-kitapciginin-ikinci-davasi-yarin-chp-li-gokce-gokcen-cumhurbaskanina-iftira-yoluyla-fiili-saldiri-suclamasiylayargilanacak,984912
90
91
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• İstanbul Avcılar Kadın Platformu’nun, 12 Ekim’de öldürülen Esra Yıldız için yapacağı yürüyüş
polis tarafından barikat konularak engellendi. Avcılar Kadın Platformu Sözcüsü Gamze Yıldırım, “Kadın
katillerine barikat kurmayanlar bize barikat kuruyor. Geceleri de sokakları da terk etmiyoruz. İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz” dedi.102
19 Ekim 2021
• İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) özel güvenlik birimleri, barınma hakları için sabahlayarak
eylem yapan İTÜ Dayanışması öğrencilerine fiziki saldırıda bulundu.103
• Dizi ve film yayın platformu Gain’de yayınlanan “Hamlet” dizisinin afişine sansür uygulandığı
iddia edildi.104 Dijital platformdaki afişte kadın başrol oyuncusu yarı çıplak iken, sokaklara asılan afişte
oyuncunun üzerinin örtü ile kapatıldığı görüldü.105 Söz konusu sansürün kim tarafından uygulandığının bilinmediği belirtildi.106
20 Ekim 2021
• 3. Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali’nde Zazaca dilindeki filmlere yer verilmeyerek sansür
yapıldığı iddia edildi. Zazaca (Zazaki) filmleri yapan yönetmen Ahmet Hakan Vergi, “Toplumun yüzde
90’nın Zazaki konuştuğu bir şehirde düzenlenen film festivalinde jürinin Farsçayı görüp Zazakiyi görmemesi akıllarda soru işareti bırakıyor” dedi.107 Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği Yönetim Kurulu
Başkanı Baran Mayda ise, “Böyle bir durum söz konusu değil, biz projelerin hangi dilde hazırlandığına
bakmıyoruz” dedi.108
21 Ekim 2021
• İstanbul Büyükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi, sanatçı Ferhat Tunç hakkında “hakaret” suçlamasıyla yakalama kararı çıkartılmasına karar verdi.109 Dava 17 Mart 2022’ye ertelendi.110
• “Purblebixi” adlı Twitch yayıncısı Bahadır Telci,111 Twitter’daki “Ya çıktı yine tipine bak hele
meymenet yok suratta pü allah belanı versin senin” paylaşımı nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla ifadeye çağrıldığını duyurdu. Telci, “İşin komik tarafı ben cumhurbaşkanına hakaret etmedim.112
Telci, “Birincisi tweette hakaret yok, iki cumhurbaşkanı ne alaka abi?” dedi. CHP İstanbul Milletvekili
Gürsel Tekin de, “Twitch fenomeni @Purplebixi ‘ya çıktı yine tipine bak hele meymenet yok suratta pü
allah belanı versin senin’ tweeti attığı için hakkında Cumhurbaşkanı’na hakaretten dava açıldı. 1- Tweette
muhatap yok. Erdoğan niye üstüne alınıyor? 2- Meymenetsiz, suratsız lafını duyunca savcıların, avukatlarının aklına Erdoğan mı geliyor?” açıklaması yaptı.113
22 Ekim 2021
• Atık Kağıt İşçileri isimli Twitter hesabı, Ankara’da beş atık kağıt işçisine polis müdahalesinde
bulunulduğunu öne sürdü. Paylaşımda, “Beklediğimiz oldu, Ankara’da da müdahaleler başladı. Kavaklıdere
Polis Karakolu, beş geri dönüşüm işçisi arkadaşımızı, kağıt topladığı için çevirip, karakola götürdü ve ‘Ankara’da kağıt toplamanın yasak olduğunu’ belirtti. Arkadaşlarımıza yardımcı olabilecek avukat varsa seviniriz”114 denildi.115
• Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protestolarda 45 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan öğrencilerden
42’si serbest bırakılırken, üç kişi adliyeye sevk edildi. Bu öğrencilerden biri adli kontrol şartıyla serbest
bırakılırken, diğer ikisi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Rektörlükten yapılan açıklamada, “Söz
konusu gruba kampüs içinde farklı alanlarda çadır kurma izni verileceği belirtilmesine rağmen aynı grup bir
süre sonra yeni bir çadırı rektörlük binası önünde giriş-çıkışı kapatacak şekilde kurmak istemiştir. Güvenlik
https://www.evrensel.net/haber/445486/katledilen-esra-yildiz-icin-yurumek-isteyen-kadinlar-polis-tarafindan-engellendi
https://www.birgun.net/haber/barinma-haklari-icin-sabahlayan-itu-lulere-ozel-guvenlik-saldirisi-362637
https://www.haberler.com/magazin-hamlet-dizisinin-afisine-sansur-ciplak-poz-veren-14473204-haberi/
105 https://www.birgun.net/haber/gain-tv-nin-yeni-dizisi-hamlet-in-afisine-sansur-362680
106 https://www.webtekno.com/hamlet-afisi-sansur-uygulandi-sosyal-medya-tepkiler-h116316.html
107 https://www.gazeteduvar.com.tr/bingol-uluslararasi-kisa-film-festivalinde-zazakiye-sansur-iddiasi-haber-1538931
108 https://susma24.com/bingol-uluslararasi-kisa-film-festivalinde-sansur-iddiasi/
109 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/ferhat-tunc-hakkinda-yakalama-karari-1878560
110 https://www.mlsaturkey.com/tr/sanatci-ferhat-tunc-hakkinda-yakalama-karari-cikartildi/
111 https://twitter.com/purplebixi/status/1450774877317865472
112 https://twitter.com/purplebixi/status/1450775478525120512/photo/1
113 https://www.haber48.com.tr/ulusal-gundem/purplebixi-cumhurbaskanina-hakaretten-ifadeye-cagrildim-h44981.html
114 https://twitter.com/atikkagit/status/1451607966520684544
115 https://www.gercekgundem.com/guncel/308147/atik-kagit-iscilerine-mudahaleler-ankaraya-sicradi-5-isci-gozaltina-alindi
102
103
104
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görevlileri toplanan 100 kişilik öğrenci grubuna müdahalede yetersiz kalmış, bu durumda İstanbul Emniyet
Müdürlüğü önlem almak üzere Rektörlük binası önüne gelmiştir” denildi. Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerince yapılan açıklamada ise, “Üniversite öğrencilerimizin kendilerini kayıtsız şartsız güvende hissetmeleri gereken, fikirlerini özgürce ifade edebilecekleri bir ortam olmalıdır. Böyle bir ortamın özel güvenlik,
sivil polis ve çevik kuvvet tarafından ablukaya alınması kabul edilemez. Eğitim-öğretim kalitesini düşürmeye ve ortak akıl zeminini yıpratmaya yönelik bu müdahaleler, tüm toplumu etkileyen bir kamu zararına
yol açmaktadır. Tüm bu uygulama ve müdahalelere karşı on aydır hiç kesintisiz olarak dile getirdiğimiz
akademik özgürlük, üniversite özerkliği ve şeffaf, demokratik, hesap verebilir yönetim talebimizi ısrarla
yineliyor ve meşruiyeti tartışmalı bir biçimde atanmış rektörlüğün derhal istifasını talep ediyoruz” denildi.116
• Tunceli Belediyesi’nin117 “Tenbur Atölyesi” kapsamında sanatçılar ve atölye katılımcılarınca Seyit Rıza Meydanı’nda düzenlenen müzik dinletisine polis tarafından müdahalede bulunuldu. Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, “Kendi doğamıza, kültürümüze, tarihimize, dilimize vurgu yapmak
için çalışmalar sürdürüyoruz. Dört beş gündür bu çalışmalar sürmesine rağmen bugün saat 10 ila 11 arasında
bize resmi bir yazı geldi. Yaşam hakkını savunuyoruz, barışı savunuyoruz, özgürlükleri savunuyoruz. Barışta, özgürlükte bu ülkenin bütün doğasında, bütün alanlarında, bütün toplumların kendisini özgür hissetmesini biz de isterdik” dedi.118
23 Ekim 2021
• İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH)
şikayeti doğrultusunda Tekin Yayınevi ve yazar Hamide Yiğit aleyhine Tekmili Birden IŞİD kitabı119 nedeniyle 10.000 TL manevi tazminata karar verdi.120 Toplam onaylanan ve istinafta olan davayla birlikte faiz
ve savunma giderleri dahil edildiğinde Tekin Yayınevi’nin 60.000 TL tazminatı İHH’ye ödeyeceği açıklandı.121
25 Ekim 2021
• Tunceli Valiliği, kentte 25 Ekim ile 8 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek her türlü eylem ve
etkinlikleri 15 gün süreyle yasakladığını122 duyurdu.123
• Van-Hakkari Tabip Odası Başkanı Hüseyin Yaviç ile TİHV Temsilcisi Sevim Çiçek, Ankara’da
önceki gün evine dönerken trafik kazasında yaşamını yitiren Dr. Rümeysa Berin Şen için açıklama yapmak
istedikleri için gözaltına alındı. Yaviç ve Çiçek ifadelerinin alındıktan sonra serbest bırakıldı. Yaviç, kentte
devam eden etkinlik yasağından dolayı gözaltı işlemi yapıldığını belirterek, “Sırtımda darp izi var. Şikayetçi
oldum” dedi.124
27 Ekim 2021
• İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi, Prof. Dr. Melih Bulu’yu protesto ettikleri için “toplantı ve
gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet” suçlamasıyla üç yıla kadar hapis istemiyle Boğaziçi üniversitesi
öğrencileri125 aleyhindeki davayı 10 Ocak 2022’ye erteledi.126 Mahkeme, 13 sanık hakkında zorla getirilme
kararı çıkarttı.127
• İstanbul 1. Aile Mahkemesi, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci’nin 14 Boğaziçi
Üniversitesi öğrencisi için uzaklaştırma kararı alınması talebini kısmen kabul etti. Mahkeme, 12 öğrenci
hakkında bir ay tedbir kararı aldırdı. Karar, cezaevinde bulunan iki Boğaziçi Üniversitesi öğrencisini de
içerdi.128 Karar, erkek şiddetine uğrayan kadınları korumayı amaçlayan 6284 kapsamında alındı.129 Avukat
https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-59021025
https://twitter.com/BldDersim/status/1451568453878485002
https://www.gazeteduvar.com.tr/dersimde-mikail-aslan-ve-cemil-qocgirinin-katilacagi-seyit-riza-meydanindaki-dinleti-engellendi-haber-1539316
119 https://ilerihaber.org/icerik/isidin-baglantilarini-yazan-yazara-ihh-bilal-erdogan-ve-berat-albayraktan-dava-77397.html
120 https://www.birgun.net/haber/tekin-yayinevi-ne-ve-yazarina-tazminat-cezasi-363092
121 https://www.gazeteduvar.com.tr/tekin-yayinevi-ve-yazar-hamide-yigite-tazminat-cezasi-kiskac-altindayiz-haber-1539411
122 http://www.tunceli.gov.tr/kurumlar/tunceli.gov.tr/Duyurular/2021/Ekim/Basina-ve-Kamuoyuna-25-Ekim.pdf
123 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/tunceli-valiligi-kentteki-eylem-ve-etkinlikleri-15-gun-sureyle-yasakladi-1879579
124 https://tele1.com.tr/van-hakkari-tabip-odasi-baskani-ve-tihv-temsilcisi-gozaltina-alindi-493948/
125 https://ankahaber.net/haber/detay/bogazici_protestolari_nedeniyle_97_kisinin_yargilandigi_dava_10_ocaka_ertelendi_59190
126 https://www.gazeteduvar.com.tr/bogazici-davasinda-13-kisi-hakkinda-zorla-getirme-karari-haber-1539843
127 https://www.dha.com.tr/istanbul/bogazicindeki-eylemlere-iliskin-davada-13-saniga-zorla-getirilme-karari/haber-1856586
128 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/bogazici-universitesi-rektoru-prof-dr-naci-inci-kendi-korumak-icin-12-ogrenci-hakkinda-koruma-karari-aldirdi483017h.htm
129 https://www.gercekgundem.com/guncel/308945/kadinlar-icin-verilmeyen-koruma-karari-rektor-naci-inci-icin-verildi
116
117
118
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Burçin Şahan, “Şiddete maruz kalan kadınlar için uygulatamadığımız bu kararı İnci’nin uygulatabilmesi
hukuk sisteminin ne hale geldiğinin göstergesidir” dedi.130
28 Ekim 2021
• Hatay Valiliği, daha önce kentte 50 kez sergilenen “Karahindiba” tiyatro oyununu “uygun görülmemiştir” diyerek sergilenmesine dört saat kala yasakladı. Oyuncu Sertaç Demir, Vali Yardımcısı’yla yapılan görüşme çerçevesince oyunun “testis” kelimesi nedeniyle “müstehcen ve toplum ahlakına aykırılığı”
gerekçesiyle iptal edildiğinin iletildiğini söyledi. Hatay Valiliği’nden konuya ilişkin basına açıklama yapılmadı. Demir, “Hikayede milyonda bir görülen bir hastalığa yakalanıyor karakter, bu nedenle dünyanın ve
ülkenin her yerinden tıp fakültesi öğrencileri incelemek için geliyor. Olay bu. Bana verilen yazıda gerekçe
yok. Eğer bana müstehcen olduğu yazıda yer alsaydı suç duyurusunda bulunacaktım ama bu bana sözlü
şekilde ifade edildi. Oyunun neden iptal edildiğini bilmem gerekiyor” dedi.131
• OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden “Barış
için Akademisyenler” bildirisi imzacısı olduğu için ihraç edilen Nail Dertli’nin başvurusunu reddetti.132 Karar, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu tarafından Anayasa Mahkemesi’nin söz konusu bildiriyi ifade
özgürlüğü kapsamında değerlendirdiği karar sonrasında verilen ilk ret kararı oldu ve gerekçesi açıklanmadı.133

RTÜK ile İlgili Gelişmeler
1 Ekim 2021
• RTÜK, Fox TV’de Fulya Öztürk’ün sunduğu “Fulya ile Umudun Olsun” programının canlı yayınında kişiler arasındaki çarpık ilişkilerin ekrana yansıtılması ve diyaloglar sırasındaki küfürleşmeler nedeniyle kanala idari para cezası verdi. Üst Kurul, Show TV’deki “Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme” programı nedeniyle kanala idari para cezası verdi.134
3 Ekim 2021
• Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Halk TV’de yayınlanan “Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar” programına duruşma gününden iki gün önce gelen ceza tebliğini eleştirdi. Bildirici, “RTÜK artık denetleyici düzenleyici kurum olmayı bıraktı, düşünce hakimliğine soyundu. Kendilerini yargı yerine koyup mahkeme gibi davranıyorlar. Böyle giderse bırakın bağımsız ve eleştirel kanalları konuşmalar, haberler, türküler
nedeniyle cezalandırmayı yakında ekrana çıkan insanların mimiklerinden davranışlarından bile ceza gerekçesi üretecekler” dedi.135
6 Ekim 2021
• RTÜK, yargı süreci sonrasında Sözcü TV’ye HD yayın lisansı verilmesine oybirliğiyle karar verildiğini duyurdu.136 CHP kontenjanından seçilmiş RTÜK üyesi İlhan Taşçı, “Sözcü TV’nin HD lisans başvurusu 1.5 yılın sonunda RTÜK tarafından teknik denetimin yapılmasına, eksiğinin olmaması halinde lisansının verilmesine oybirliğiyle karar verildi” dedi.137
7 Ekim 2021
• RTÜK,138 Fox TV’de yayınlanan “Çalar Saat” programına konuk olan Başak Demirtaş’ın ifadeleri
nedeniyle kanal hakkında 6112 sayılı kanun çerçevesinde inceleme başlattı. Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş’ın son kitabı Efsun ile ilgili programa davet edilmişti.139
8 Ekim 2021
• RTÜK, aralarında ATV, Kanal D, Fox TV, Beyaz TV, Star TV, TV 8 ve Show TV’nin bulunduğu
yedi kanala “gündüz kuşağı programları” nedeniyle uyarı yazısı gönderdi. RTÜK’ün gönderdiği yazıda,
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/bogazicinin-ikinci-kayyumu-naci-inci-12-ogrenci-hakkinda-koruma-karari-aldirdi-1879946
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/hatay-valiligi-testis-kelimesi-nedeniyle-tiyatro-oyununu-engelledi-iddiasi-1880430
https://www.birgun.net/haber/ohal-komisyonu-ndan-baris-akademisyenleri-ile-ilgili-ilk-karar-dertli-nin-basvurusu-reddedildi-363695
133 https://www.diken.com.tr/baris-akademisyenleri-icin-ilk-karar-ohal-komisyonu-basvuruyu-reddetti/
134 https://aydinlik.com.tr/rtuk-ten-kusak-programlarina-yaptirim-259446-1
135 https://www.medyafaresi.com/haber/faruk-bildirici-rtuk-artik-dusunce-hakimligine-soyundu/971858
136 https://ankahaber.net/haber/detay/rtukten_sozcu_tvnin_hd_yayin_basvurusunda_teknik_denetim_karari_56744
137 https://www.cumhuriyet.com.tr/yasam/rtukten-sozcu-karari-1874740
138https://twitter.com/rtukkurumsal/status/1445777369122312207?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1445777369122312207%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fyesilgazete.org%2Frtuk-basak-demirtasi-konuk-alanfox-tv-hakkinda-inceleme-baslatti%2F
139 https://yesilgazete.org/rtuk-basak-demirtasi-konuk-alan-fox-tv-hakkinda-inceleme-baslatti/
130
131
132
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“Yeni yayın dönemi ile birlikte kuşak programlarında, toplumun milli ve manevi değerleri ile genel ahlaka
ve ailenin korunması ilkesine aykırı yayın yapıldığına dair Üst Kurulumuza CİMER, RTÜK İletişim Merkezi ve yazılı kanallardan (kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ya da kişisel başvurular) her
geçen gün artan sayıda bildirimler ulaşmaktadır. Bu tür yayınların geneli değerlendirildiğinde, içeriği oluşturan konuların daha çok ‘eşlerin birbirlerini aldatması, çarpık ilişkiler gibi toplumun milli ve manevi değerleri ile bağdaşmayan ve Türk aile yapısına uymayan’ olaylar üzerine odaklandığı tespit edilmiştir. Bu
programlarda, program konuklarının özel hayatları en ince ayrıntılarına kadar deşifre edilmekte ve kişilerin
toplumla paylaşmak istemedikleri mahrem hususlar ekranlara yansıtılmaktadır. Programlarda, konuklara ait
özel bilgilerin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırılık teşkil edecek ve suç oluşturacak şekilde
paylaşıldığı görülmektedir. Yayınlara katılanların temel hak ve özgürlüklerini etkileyen bu duruma ilişkin
olarak Kişisel Verileri Koruma Kurumu’ndan pek çok şikayet Üst Kurulumuza iletilmektedir” denildi.140

9 Ekim 2021
• Ankara Bölge İdare Mahkemesi, Halk TV’de yayınlanan “Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar”
programında, Hilmi Yarayıcı’nın söylediği “Cemo” şarkısı nedeniyle üç program yayın durdurma cezasını
verdiği için RTÜK’ü haksız buldu.141 Mahkeme, “Cemo türküsünün teröre destek vermesi gerekçesiyle Halk
TV’ye yaptırım uygulanmış olsa da, şarkının sözlerinin terörü açıkça övücü nitelikte olmadığı, şarkının terör
propagandası amacıyla kullanıldığına dair dosyaya herhangi bir veri konulmadığı anlaşıldığından Halk
TV’nin itirazının kabulüne oybirliğiyle karar verilmiştir” değerlendirmesinde bulundu.142
15 Ekim 2021
• RTÜK üyesi İlhan Taşcı, Halk TV’nin kablo ve HD yayın lisans talepleri ile yeniden yayın hayatına
başlayan Flash TV’nin logo değişiklik talebinin Üst Kurul toplantısında oybirliğiyle kabul edildiğini duyurdu.143
21 Ekim 2021
• Erzincan Sulh Ceza Hakimliği, şehit düşen Burak Tortumlu’nun yaralı bir şekilde başka bir hastaneye sevkine ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler hakkında yayın yasağı getirdi. RTÜK’ten yapılan
açıklamada, “T.C. Erzincan Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan 21/10/2021 tarihli ve 2021/3225 D. İş
sayılı karar ile Tunceli ili kırsalında icra edilen operasyonda çıkan çatışmada şehit olan Burak Tortumlu’nun
yaralı bir şekilde Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevkine ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler hakkında yayın yasağı getirilmiştir” denildi.144
22 Ekim 2021
• RTÜK,145 spor karşılaşmaları için şifresiz yayınlarla ilgili “RTÜK Önemli Olaylar Listesi”ni resmi
sitesinde yayınladı. Açıklamada, 6112 sayılı kanuna göre, toplum için büyük önem taşıdığı kabul edilen ve
ülkenin geneline ücretsiz ve şifresiz yayın yapan televizyonlardan canlı olarak veya nesnel nedenlere bağlı
olmak kaydıyla banttan yayınlanan, münhasır haklara konu olan spor ve kültür olaylarının yayım süreci
kurul bünyesinde yürütülüyor. Listede yer alan spor ve kültür olaylarının yayın hakkını elinde bulunduran
yayıncılar bu hakları kullanırken şifresiz ve açık yayın yapmak zorunda olacak.146
26 Ekim 2021
• RTÜK ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) arasında radyo ve televizyon programlarında
kişisel bilgilerin ve verilerin korunması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. Protokole göre, ortak çalışmaların verimlilikle yürütülmesi için her iki kurum içinde koordinasyon birimleri belirlenecek, görevlendirilen uzmanlar, eğitim, seminer, çalıştay ve benzeri faaliyetlerin düzenlenmesi konusunda birlikte çalışacak.
İki yıl süreyle yürürlükte olacak protokol, sürenin dolmasına 30 gün kala taraflardan herhangi birinin fesih
bildiriminde bulunulmaması durumunda bir yıl süreyle aynı şartlar altında kendiliğinden yenilenecek.2

https://www.cumhuriyet.com.tr/yasam/rtukten-7-kanala-gunduz-kusagi-uyarisi-1875191
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/rtukun-halk-tvye-verdigi-cemo-cezasi-hakkinda-yargidan-karar-1875292
142 https://www.gazeteduvar.com.tr/halk-tvye-cemo-cezasi-durduruldu-haber-1537941
143 https://www.evrensel.net/haber/445257/halk-tvnin-hd-yayin-lisans-talebiyle-flash-tvnin-logo-degisikligi-talebi-kabul-edildi
144 https://www.sabah.com.tr/erzincan/2021/10/21/sehidin-hastaneye-getirilirken-sosyal-medyada-yer-alan-goruntuler-hakkinda-yayin-yasagi-getirildi
145 https://www.rtuk.gov.tr/onemli-olaylar-listesi/3830
146 https://www.sozcu.com.tr/spor/futbol/rtukten-spor-yayinlari-icin-sifresiz-karari-6719853/
140
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, “özellikle kuşak programlarında özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiği, kişisel verilerin kolayca açıklanabildiğini” de ifade etti.147
27 Ekim 2021
• RTÜK, Fox TV, Tele1, Halk TV ve Kudüs TV’ye idari para cezası uyguladı. Tele1’in “18 Dakika”
programına idari para cezası uygulandı. Halk TV’nin “Açıkça”, “Medya Mahallesi”, “Sözüm Var” ve “Perdenin Önü Arkası” programları incelenerek “Kayda Geçsin” programında Özlem Gürses’in bazı ifadeleri
sorumlu yayıncılık anlayışıyla bağdaşmadığı gerekçesiyle para cezası uygulandı. Kudüs TV’ye “Üçüncü
Göz” programında İlham Aliyev’e hakaret edildiği gerekçesiyle para cezası verildi.148
• RTÜK, köpek öldürülen ve kadına şiddet sahnelerine yer veren Fox TV’de yayınlanan “Elkızı”
dizisine idari para cezası verdi.149
• RTÜK, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile ilgili sızdırılan belgeleri haber yapan Halk TV’ye
TÜGVA’yı küçük düşürdüğü, aşağıladığı, iftira attığı gerekçesiyle para cezası verdi. RTÜK üyesi Okan
Konuralp, “RTÜK, Halk TV’ye para cezası verdi. RTÜK’ün, TÜGVA kararına, Sayın Taşçı ile birlikte karşı
oy kullandık. RTÜK’ün ‘incinmiş’ bir TÜGVA için gösterdiği hassasiyeti işsiz gençlerimizin takdirine bırakıyorum” dedi.150
29 Ekim 2021
• RTÜK, 8 Ekim’de “RTÜK Bilkent Hizmet Binası Tuvaletleri Yenilenmesi” adı altında bir ihale
düzenledi. Merkez hizmet binasındaki 25 tuvalet ile üç duşun yenilenmesi için düzenlenen ihaleyi, bir milyon 39 bin TL teklif veren Talha Ekmen’in aldığı açıklandı ve yenileme için 60 gün süre verildi.151

İfade ve Basın Özgürlüğüne Yönelik Yurtiçi ve Yurtdışından Gelen Tepkiler
1 Ekim 2021
• Coalition for Women in Journalism (CFWIJ) tarafından hazırlanan Eylül ayı basın özgürlüğü raporuna göre, dünya genelinde 61 kadın gazeteci şiddete, tehdide veya tacize maruz kaldı. Dünya genelinde
20 kadın gazeteci, yaptıkları haberler ve sanal medya paylaşımları sebebiyle organize çevrimiçi karalama
kampanyalarının hedefi oldu. En çok vaka kaydedilen ülkeler Kanada, Türkiye ve Pakistan oldu. Rapora
göre, Türkiye’de en az 13 kadın gazeteci mesleki faaliyetlerine yönelik şiddet ve tacize maruz kaldı. İstanbul’da Emek Barış ve Demokrasi Güçleri’nin düzenleyeceği 1 Eylül Dünya Barış Günü mitinginin engellenmesi üzerine yapılan basın açıklamasında polis müdahalesinin hatırlatıldığı raporda, “Polis, müdahaleyi
görüntüleyen gazeteci Eylem Nazlıer’in telefonuna el koymaya çalıştı. Basın açıklamasını takip eden en az
dört kadın gazeteci ise polis ablukasına alındı, haber yapma hakları ihlal edildi” denildi. Kobani Davası’nın
görüldüğü duruşmaya yedi kadın gazetecinin alınmadığı paylaşıldı.152
2 Ekim 2021
• Koşulsuz Adalet Hareketi’nden 10 farklı ülkeden 42 avukat, Türkiye’de yaşanan insan hakları
ihlallerine dikkat çekmek için Hollanda Lahey’den Fransa – Strasburg’taki AİHM binası önüne değin bisikletlerle yola çıktı. Aynı grup 27 Kasım 2020’den itibaren AHİM önünde benzer protesto eylemleri yapıyor.153
5 Ekim 2021
• Dicle Fırat Gazeteciler Derneği’nin “2021 Yılı Eylül Ayı Gazetecilere Yönelik Hak İhlalleri Raporu”na göre,154 Eylül ayı içerisinde 50 gazeteci yazdığı haberler ve düşünceleri nedeniyle hakim karşısına
çıktı. Bunlardan altısına 27 yıl üç ay hapis cezası verildi. Türkiye’de 5 Ekim itibariyle tutuklu gazeteci
sayısının 63 olduğunun ifade edildi.155
6 Ekim 2021

https://t24.com.tr/haber/rtuk-ve-kvkk-kisisel-verilerin-korunmasi-amaciyla-is-birligi-protokolu-imzaladi,988505
https://www.aa.com.tr/tr/gundem/rtuk-4-yayin-kurulusuna-yaptirim-uyguladi/2404652
149 https://www.haber7.com/medya/haber/3155908-rtuk-kopek-oldurulen-ve-kadina-siddet-sahnelerini-affetmedi
150 https://www.evrensel.net/haber/446260/rtuk-halk-tvye-tugvayi-kucuk-dusurdugu-gerekcesiyle-ceza-verdi
151 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/rtukun-25-tuvalet-ve-3-dusu-1-milyon-tlye-yenilenecek-1880656
152 https://www.evrensel.net/haber/444061/gazetecilikte-kadin-koalisyonu-61-kadin-gazeteci-siddete-maruz-kaldi
153 https://www.gazeteduvar.com.tr/insan-haklari-ihlallerini-pedal-cevirerek-duyuruyorlar-haber-1537028
154 https://diclefiratgazeteciler.org/raporlar/dfg-2021-eylul-ayi-gazetecilere-yonelik-hak-ihlalleri-raporu
155 https://www.gazeteduvar.com.tr/dgf-6-gazeteciye-27-yil-3-ay-hapis-cezasi-verildi-haber-1537490
147
148

19

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü Ekim 2021 Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

• Medya ve Hukuk Araştırmaları Derneği’nin (MLSA) yayınladığı 1 Ocak - 15 Temmuz dönemini
kapsayan Dava Gözlem Raporu’na göre; basın ve ifade özgürlüğü kapsamında yargılananların yüzde 42’si
gazeteci, yüzde 23’ü aktivist ve yüzde 11’i siyasetçiydi. Raporda, 37 davanın terör suçlamalarıyla ilgili
olmasına karşın suçlamalara gösterilen delillerin yüzde 64’ünün gazetecilik faaliyetleri ile ilgili olduğu belirtildi. Sanık, tanık veya müşteki beyanları 20 davada delil olarak öne sürülürken, altı davada da dernek
faaliyetleri suç delili olarak sunuldu.156 Bu dönemde Terörle Mücadele Kanunu (TMK) ile düzenlenen suçlarda mahkumiyet oranında belirgin bir düşüş gözlendi; geçtiğimiz dönemde TMK’dan ceza verme oranı
yüzde 78 iken, bu raporun kapsadığı dönemde bu oran yüzde 30 oldu. Ancak bu dönemde gazetecilerin
başka suçlardan daha fazla cezalandırıldığı tespit edildi. Örneğin, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 299. maddesinde düzenlenen “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasından ceza verilme oranı yüzde 10’dan yüzde
25’e, 125. maddenin üçüncü fıkrasında düzenlenen “kamu görevlisine hakaret” suçlamasından ceza verilme
oranı ise yüzde beşten yüzde 17’ye yükseldi. Bu dönemde yaptığı haberler nedeniyle cezaevinde bulunan
gazeteci sayısı 66’dan 60’a düştü. Şu anda cezaevinde bulunan gazeteci ve basın çalışanlarının güncel sayısı
57 olarak açıklandı.157
11 Ekim 2021
• Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin (ÇGD) “Eylül ayı Medya İzleme Raporu”na göre, 29 basın çalışanı hakim karşısına çıktı, “örgüt üyeliği” ve “örgüte yardım” suçlamalarıyla altı basın çalışanına hapis
cezası verildi, beş gazeteci işten çıkarıldı. 20’yi aşkın yayın organına 10 haberin konusu nedeniyle haber
bazında erişim engeli konuldu. Haberler arasında Gezi Parkı protestoları sırasında protestoculara palayla
saldıran Sabri Çelebi’nin fuhuş operasyonunda yakalanması da yer alıyordu. Üç internet haber sitesine erişim tamamen engellendi. Dört gazeteci aralarında “yetkili” sıfatı taşıyanların da bulunduğu kişilerce açıkça
tehdit edildi.158
12 Ekim 2021
• CHP’nin İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca’nın hazırladığı adli yargılama hakkı raporuna göre, AYM’ye Haziran 2021’e kadar toplam 323.686 bireysel başvuru
yapıldı. Bu dosyaların 14.694’ünde en az bir ihlal kararı verildi. Raporda, “İhlal kararı verilen dosya sayılarının yıllara göre dağılıma bakıldığında 2020 yılının açık ara farkla birinci sırada olduğu görülmektedir.
İhlal kararı verilen toplam 14 bin 694 başvurunun; yüzde 39’u yani beş bin 658 dosya hakkında 2020 yılında
ihlal kararı verilmiştir. En çok ihlal kararı verilen ikinci sıradaki yıl ise 2018 olup iki bin 167 ihlal kararı ile
2020’yi izlemektedir” denildi.159
• Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Turgay Olcayto, Türkiye Yayıncılar Birliği’nin Genel Kurulu’nda, sansürün ve otosansürün olmadığı bir ülkede gazetecilerin özgürce haber yapmasını talep
ettiklerini belirtti. Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk de, “Dövizdeki dalgalanmaya bağlı
olarak, kağıt girdisinin ve üretim maliyetlerinin arttığı bir dönemi yaşıyoruz. Düşünceyi ifade özgürlüğü
ihlalleriyle karşılaşıyoruz. Muzır Kurulu’nun erişkinlerin kitaplarına el atıp yasakladığı bir dönemden geçiyoruz. Teklif Hakları Yasası’nın hayata geçmesini bekliyoruz. Devletin bakanlıklarının, yerel yönetimlerinin kitap alıp kütüphanelerle halka ücretsiz ulaştırmasını bekliyoruz” dedi. PEN Yazarlar Derneği Başkanı
Zeynep Oral ise iddianamesiz hapis cezalarıyla, yoksulluk virüsüyle, polis şiddetiyle mücadele edilen bir
dönemden geçildiğini söyledi.160
17 Ekim 2021
• ÇGD Genel Başkanı Can Güleryüzlü, Marmaris’te düzenlenen CHP Yerel Basın Çalıştayı’nda
İletişim Başkanı Fahrettin Altun’u eleştirerek gazetecilerin basın kartı almasındaki zorluklara dikkat çekti.
Güleryüzlü, basın kartı yönetmeliğindeki gazeteciler aleyhine hükümlere ilişkin “Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın başında bulunan Altun, ne yazık ki bunu bir kan davasına çevirmiştir. Israrla, hukuksuzlukla, arkadan dolanarak, hile yaparak bir şekilde kendi gazetecilerini yaratma çabasına girdi” dedi. 161

https://www.gazeteduvar.com.tr/mlsa-uluslararasi-hukuki-standartlara-baglilik-giderek-zayifliyor-haber-1537541
https://www.gazeteduvar.com.tr/mlsa-uluslararasi-hukuki-standartlara-baglilik-giderek-zayifliyor-haber-1537541
158 https://www.evrensel.net/haber/444914/cgd-raporu-eylul-ayinda-4-gazeteciye-tehdit-10-habere-erisim-engeli-6-gazeteciye-25-yil-hapis
159 https://tr.sputniknews.com/20211011/chpden-adil-yargilanma-hakki-raporu-yuzde-42-oranindan-hak-ihlali-karari-var-1049712103.html
160 https://www.gercekgundem.com/medya/305746/abdulhamit-istibdadi-113-yil-once-son-buldu-ama-gazetecilere-sansur-bitmedi
161 https://ankahaber.net/haber/detay/cgd_genel_baskani_guleryuzluden_fahrettin_altuna_basin_karti_davasi_tepkisi_kan_davasina_cevirdi_58036
156
157
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18 Ekim 2021
• Almanya, ABD, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda büyükelçilikleri ve diplomatik misyon temsilcilerince yapılan ortak açıklamada, AİHM’in hak ihlali
kararına rağmen dört yıldır tutuklu yargılanan Osman Kavala’nın serbest bırakılması çağrısı yapıldı.162 ABD
Ankara Büyükelçiliği’nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Kavala’nın tutukluluğu üzerinden
dört yıl geçti. Davanın, farklı dosyaların birleştirilmesi ve beraat kararından sonra yeni davaların yaratılması
yoluyla sürekli geciktirilmesi, Türk yargı sisteminde demokrasiye saygıyı, hukuk devleti ve şeffaflık ilkelerini gölgelemektedir. 10 ülke büyükelçilikleri olarak Türkiye’nin uluslararası yükümlülükleriyle ve milli
kanunlarıyla uyumlu şekilde, bu davanın adil ve hızlı biçimde sonuçlandırılması gerektiği kanısındayız.
AİHM’in bu husustaki kararları doğrultusunda Kavala’nın derhal serbest bırakılmasının sağlanması için
Türkiye’ye çağrıda bulunuyoruz” denildi.163 Bu açıklama sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Türkiye
Cumhuriyeti, demokratik, hukuk devletidir. Büyükelçilerin yürüyen bir davada yargıya tavsiye ve telkinde
bulunması kabul edilemez. Tavsiye ve telkininiz, hukuk ve demokrasi anlayışınıza gölge düşürmektedir”164
dedi.165
22 Ekim 2021
• İstanbul Silivri Cezaevi’nde dört yıldır tutuklu Osman Kavala, kendisi hakkında “Soros artığı”
diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “İfadeler son derece esef vericidir ve Cumhurbaşkanlığı makamının ciddiyetine uygun düşmemiştir” tepkisini gösterdi.166 Kavala, yazılı açıklamasında, “Bana yöneltilen suçlamalar herhangi bir delile dayanmıyor olmasına rağmen dört yıldır tutukluyum. Cumhurbaşkanı’nın hüküm giymemiş ve yargılaması devam etmekte olan bir kişiye yönelik aşağılayıcı ve lekeleyici ifadeleri, insan haysiyetine saldırı niteliğindedir. Bunlar suçlu olduğum algısı yaratan ve yargıyı doğrudan etkileyen mesajlardır. Bu şartlar altında adil bir yargılama yapılmasına imkan kalmadığından, bundan sonra duruşmalara katılmamın ve savunma yapmamın anlamsız olacağına inanıyorum. Hukuk devletini savunan bir yurttaş olarak, yargının maruz kaldığı bu durumu meşrulaştırıcı bir edimde bulunmanın doğru olmadığını düşünüyorum” dedi.167
• Açık Toplum Vakfı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Osman Kavala için söylediği “Soros artığı” sözlerine karşın “Türkiye Cumhurbaşkanı’nı, sahte suçlamalarla dört yıl hapis yatmış Kavala davasıyla ilgili
gerçekleri gizlemek amacıyla George Soros’un adını anmaktan vazgeçmeye” davet etti.168 Açık Toplum
Vakfı Başkanı Mark Malloch-Brown, “Erdoğan Hükümeti’nin daha önce İstanbul’da memnuniyetle karşıladığı George Soros’a yönelik aşağılayıcı dili, Kavala’nın masum olduğu ve serbest bırakılması gerektiği
gerçeğinden uzaklaştırma çabasıdır” dedi.169
26 Ekim 2021
• Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), demokratik yurttaşlık alanının daraltılması konulu araştırma
kapsamında hazırlanan “Eleştiriyi Susturmak” raporunda170, 2015-2019 yılları arasındaki beş yıllık dönemde ifade ve medya özgürlüğü ihlallerini inceledi.171 Bilgi notunda, Türkiye’de ifade özgürlüğüne yönelik 2 bin 779 ihlal yaşandı. Bu ihlaller sonucu 6 bin 479 kişi gözaltına alındı, 2 bin 801 kişi tutuklandı.
Açılan 1372 davada 727 kişiye 27 bin 448 ay hapis cezası verildi. OHAL sürecini de kapsayan bu dönemde
184 yayın kuruluşu kapatıldı. İfade ve medya özgürlüğünün en sık ihlal edildiği iller İstanbul, Diyarbakır
ve Ankara olurken, nüfusa oranla en çok hak ihlali bildirilen iller ise Tunceli, Diyarbakır ve Şırnak olarak
tespit edildi. İfade özgürlüğüne yönelik ihlallere gerekçe olarak sunulan suçlamaların çok önemli bir kısmını
“örgüt propagandası” (476) ve “Cumhurbaşkanı’na hakaret” (346) oluşturdu. Bunları “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” (165) ve “örgüt üyeliği” suçlamaları izledi. Bilgi notunda Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı görevini devraldığı Ağustos 2014 sonrasında cumhurbaşkanına hakaret gerekçesiyle başlatılan soruşturma ve davalardaki hızlı yükselişe de dikkat çekildi. Adalet Bakanlığı verilerine göre,
https://tr.usembassy.gov/tr/osman-kavalanin-dort-yildir-tutuklu-bulunmasina-iliskin-aciklama/
https://twitter.com/USEmbassyTurkey/status/1450128551152427016?
https://twitter.com/suleymansoylu/status/1450170257671430148?
165 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/abd-buyukelciliginden-osman-kavala-cagrisi-dava-adil-ve-hizli-bicimde-sonuclandirilmali-1877785
166 https://twitter.com/FreeOsmanKavala/status/1451531811096567841
167 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-59013969
168 https://www.opensocietyfoundations.org/newsroom/open-society-urges-turkish-president-to-stop-efforts-to-obscure-the-facts-in-kavala-case
169 https://abcgazetesi.com/acik-toplum-vakfi-erdoganin-kavalaya-yonelik-soros-artigi-sozlerine-yanit-verdi-407395
170 https://tihv.org.tr/wp-content/uploads/2021/10/Yurttaslik_Alani_Bilgi_Notu_4.pdf
171 https://t24.com.tr/haber/turkiye-insan-haklari-vakfi-son-5-yilda-ifade-ve-medya-ozgurlugunu-kullanan-2-bin-801-kisi-tutuklandi,988485
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Erdoğan’ın cumhurbaşkanı olması sonrasında cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla başlatılan soruşturmalarda yaklaşık 47 kat, aynı gerekçeyle açılan kamu davalarında ise yaklaşık 40 kat artışın söz konusu
olduğu belirtildi.172
27 Ekim 2021
• Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), atık kağıt işçilerine müdahale gerekçesiyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Vali Yardımcıları, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer
Aktaş ve İstanbul İlçe Emniyet Müdürleri hakkında, “zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması ve görevi kötüye kullanma” iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. İstanbul
Valiliği’nin kağıt toplayıcılığını yasaklaması sonrasında atık kâğıt işçilerine yönelik operasyon düzenlenmiş, atık toplama depoları basılmış, çekçeklerine el konulmuş, para cezaları kesilmiş ve üç işçi tutuklanmıştı.173
29 Ekim 2021
• Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Cumhuriyet, Anka Haber Ajansı ve Fox TV’nin 29
Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’e girişlerinin engellenmesine “Anıtkabir’i gazetecilere kapatmakla basın özgürlüğünü de Ata’ya minneti de silemezsiniz” sözleriyle tepki gösterdi.174 Bilgin, “Atatürk
sevgisinin görülmesini engelleyemezsiniz… Anıtkabir’e Cumhuriyet gazetesinde, Anka Haber Ajansı’nda
ve Fox TV’de çalışan gazetecilerin girişi İletişim Başkanlığı’nın kararıyla engellendi. Bu kabul edilemez
sansür ve ayrımcılık hem halkın haber alma hakkına getirilmiş bir engel hem de Atatürk sevgisine karşı
tahammülsüzlüğün göstergesidir” dedi.175 TGS de, “Anıtkabir’deki töreni izlemek isteyen Fox TV, Cumhuriyet ve Anka Haber Ajansı’nda görev yapan muhabir, foto muhabiri ve kameramanlar Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı’nın akreditasyon uygulamasıyla içeri alınmamışlardır. Cumhuriyet Bayramı Töreni iktidarın tekelinde değildir” açıklamasında bulundu.176
• ÇGD, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’deki basına yönelik tutuma “sınırlamalar, doğrudan basın özgürlüğüne müdahaledir” tepkisini gösterdi. Açıklamada, “Anıtkabir’de son zamanlarda gazetecilere yönelik engelleyici tavırlara bugün bir yenisi eklendi. Cumhuriyet’in 98. kuruluş yıldönümü nedeniyle Anıtkabir’deki törenleri izlemek ve sonrasında vatandaşların ziyaretlerini görüntülemek
isteyen basın mensuplarına konulan sınırlamalar, doğrudan basın özgürlüğüne müdahaledir. Uygulamayı
kınıyor, yaklaşan 10 Kasım’da aynı görüntülerin yaşanmaması için Anıtkabir yönetimini, basın özgürlüğü
hakkı kapsamında tedbir almaya çağırıyoruz” denildi.177
• TGC’den yapılan açıklamada, “İktidarın bu tutumunu kınıyoruz” tepkisini gösterdi. Açıklamada,
“Cumhuriyet Bayramı töreni iktidarın tekelinde değildir. Tüm yurttaşlarımızı birleştiren 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda bile gazeteciler arasında ayrım yapmayı başaran iktidar, halkın haber alma hakkını yine
engellemiştir. İktidarı barış ve demokrasinin hakim olduğu, basın özgürlüğünün korunduğu bir ülke için bir
kez daha akreditasyon uygulamasından vazgeçmeye çağırıyoruz” denildi.178
• CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Anıtkabir’de
yapılan törene gazetecilerin alınmamasına “Anıtkabir tarihinde bir ilk” sözleriyle tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, “Şahıs ve iletişim şürekası, Anıtkabir’de akreditasyon uygulamış, bazı gazeteciler Anıtkabir’e alınmamış. Orada bu milletin yiğidi, aslanı yatıyor! Her gün yeni bir tuhaflık. Gerçi deve de ‘Nerem doğru ki’
diyor atasözümüzde…” dedi.179
31 Ekim 2021
• TGS, Hürriyet’te işten çıkarılan 45 gazetecinin tazminatlarının Demirören Medya Grubu tarafından iki yıldır ödenmediğini duyurdu. Açıklamada, “Hürriyet’ten atılan 45 meslektaşımızın tazminatı tam

https://www.evrensel.net/haber/446126/tihv-5-yilda-ifade-ozgurlugune-yonelik-2-bin-779-ihlal-yasandi
https://tele1.com.tr/atik-kagit-iscileri-icin-suc-duyurusu-495187/
174https://ankahaber.net/haber/detay/gazeteciler_cemiyeti_baskani_bilgin_anitkabiri_gazetecilere_kapatmakla_basin_ozgurlugunu_de_ataya_minneti_de_silemezsiniz_60413
175 https://gc-tr.org/gazeteciler-cemiyeti-anitkabirde-sansuru-kinadi-ataturk-sevgisinin-gorulmesini-engelleyemezsiniz/
176 https://www.gazeteduvar.com.tr/fox-tv-anka-ve-cumhuriyet-anitkabire-alinmadi-haber-1540059
177 https://ankahaber.net/haber/detay/cgd_anitkabir_yonetimini_basin_ozgurlugu_hakki_kapsaminda_tedbir_almaya_cagiriyoruz_60403
178 https://www.indyturk.com/node/429861/haber/fox-tv-cumhuriyet-ve-anka-muhabirleri-an%C4%B1tkabire-al%C4%B1nmad%C4%B1-tgs-ve-tgc-uygulamaya
179 https://www.karar.com/guncel-haberler/chp-lideri-kilicdaroglundan-bazi-gazetecilerin-anitkabire-alinmamasina-1637611
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iki yıldır ödenmiyor. Demirören ailesi gazetecilerin 505 yıllık emeğini çalmaya çalışıyor. Artık adalet istiyoruz. Hakkımızı verin!” denildi.180
• Aralarında Malatya Gazeteciler Cemiyeti’nin bulunduğu yedi meslek örgütü ve çok sayıda gazeteci Malatya’da Kernek Parkı’nın açılış töreni sırasında gazeteci Burhan Karaduman’a yapılan saldırıyı ortak açıklamayla kınadı. Açıklamada, “Malatya Valisi Aydın Baruş başta olmak üzere, kentin tüm üst düzey
yöneticilerinin hemen yanı başında gazeteci Karaduman’a yapılan bu saldırıyı şiddet ve nefretle kınıyor,
gerçekleri, sadece gerçekleri yazan gazetecilerden rahatsız olanları, rahatsız etmeye devam edeceğimizi ilan
ediyoruz. Bu saldırı, devlet protokolünün yanı başında gerçekleştirme cür’etini gösterilmesi yönüyle devletimize yönelik bir meydan okumadır aynı zamanda. Devletimiz, bu saldırıyı tüm yönüyle aydınlatmakla
mükelleftir. Bu saldırının hesabı derhal sorulmalı, failler hukuk çerçevesinde en ağır biçimde cezalandırılmalıdır. Saldırının tetikçileri yetmez, bu tetikçilerin varsa azmettirenleri de ortaya çıkarılmalıdır” denildi.
Ayrıca Malatya Emniyet Müdürlüğü’nün iki şüpheliyi gözaltına aldığı ve bazı kişilerin ise arandığını açıklandı.181

Diğer Gelişmeler
1 Ekim 2021
• ABD Kongresi’de 10 senatör, ABD Başkanı Joe Biden’ı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı “ülkesindeki
çoğulcu siyasete zarar vermekten sorumlu tutmaya” çağırdı. Demokrat Senatör Chris Van Hollen ve Cumhuriyetçi James Lankford’un öncülük ettiği senatörler, Biden’a hitaben yazılan çağrı mektubunda, “Türk
Anayasa Mahkemesi’nin Haziran 2021’de ülkenin üçüncü büyük siyasi partisi olan HDP’yi kapatmayı hedefleyen bir iddianameyi kabul etmesinin derin endişesi ile yazıyoruz” ifadelerini kullandı. Mektupta, 2015
yılından beri beş binden fazla HDP’li milletvekili, yönetici ve parti üyesinin tutuklandığını hatırlatan senatörler, Kasım 2016’dan beri tutuklu olan HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın AİHM’in iki defa
verdiği hak ihlali kararına rağmen serbest bırakılmamasına değindi. Mektubu imzalayan diğer senatörler;
Demokrat Ron Wyden, Jeff Merkley, Jeanne Shaheen, Cory Booker, Ed Markey Sherrod Brown; Cummhuriyetçi Thom Tillis ve bağımsız Angus King oldu.182
• Gazeteci Erk Acarer, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri’nde Twitter paylaşımlarına müdahale edildiği gerekçesiyle Peker’in ifşaatlarını içeren 37 tweet mesajı
paylaşımı nedeniyle BirGün ile ilişkisine son verildiğini duyurdu.183 Acarer, “Özgürleşmek iyidir. Görsel
medyaya, üzerinde çalıştığım kitap ve projelere daha fazla yoğunlaşacağım” mesajını paylaştı.184
• Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,185 son 24 saatte 210 can kaybı yaşanmasıyla toplam can kaybını
62.986 ve 28.873 yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısını 6.822.609 olarak açıkladı.186
• Uluslararası Basın Enstitüsü’nün (IPI) yeni başkan yardımcısı Emre Kızılkaya oldu. Kızılkaya,
IPI’ın 71 yıllık çalışma döneminde Türkiye’den seçilen üçüncü başkan yardımcısı oldu.187
4 Ekim 2021
• BirGün Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın, organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’in
mesajlarını paylaşan gazetenin yazarı Erk Acarer’in gazeteyle ilişkisine neden son verildiğini açıkladı.188
Açıklamada189, “Gazetemizin eski yazarı Erk Acarer’in, suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarına aracılık
etmesiyle başlayan gazetecilik tartışması ve ardından yaşanan polemikler, konuya dair açıklama yapmamızı
gerektirdi. Her yayının olduğu gibi BirGün’ün de yayın çizgisi hem mesleki hem de etik değerlerle bir
bütündür. Tüm bunlar BirGün’ün habercilik anlayışının sınırlarını çizer ve BirGün’ün hatlarını belirler. Suç
örgütü lideri Sedat Peker’in son zamanlarda tartışılan iddia ve itiraflarını, kamu yararı doğrultusunda haberleştirerek okurlarımıza sunduk. Ancak bir BirGün yazarının, Sedat Peker’in dile getirdiklerini ‘bilgi’ nitelemesiyle doğrudan kendi sosyal medya hesabından aktarması, gazetemizin yayıncılık anlayışıyla ve
https://t24.com.tr/haber/tgs-demiroren-ailesi-gazetecilerin-505-yillik-emegini-calmaya-calisiyor,989734
https://www.malatyaozhaber.com/karaduman-a-saldiriya-ortak-tepki/89481/
https://tr.euronews.com/2021/10/01/abd-li-senatorler-biden-dan-erdogan-hdp-konusunda-uyarmas-n-istedi
183 https://t24.com.tr/haber/birgun-gazetesi-twitter-hesabindan-sedat-peker-in-mesajlarini-paylasan-erk-acarer-le-iliskisini-kesti,982426
184 https://twitter.com/eacarer/status/1443858598845685761?lang=en
185 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
186 https://www.haberturk.com/bugunku-1-ekim-korona-vefat-sayisi-kac-son-dakika-koronavirus-tablosu-ve-vaka-sayisi-aciklaniyor-3208625
187 https://www.birgun.net/haber/ipi-baskan-yardimciligina-turkiye-den-bir-gazeteci-secildi-360645
188 https://www.evrensel.net/haber/444293/birgunden-erk-acarer-aciklamasi-gazetemizin-yayincilik-anlayisiyla-uyusmadi
189 https://www.evrensel.net/haber/444293/birgunden-erk-acarer-aciklamasi-gazetemizin-yayincilik-anlayisiyla-uyusmadi
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habercilik tarzıyla uyuşmamaktadır. Gazetemizin yazarlarından Erk Acarer’le yollarımızı ayırma kararımızın arkasında olan yegane neden budur. Bu görüşümüzü Erk Acarer’e de ilettik. Konuya ilişkin birbirine
yakın değerlendirmeler yapamayınca, bugüne kadarki emekleri için kendisine teşekkür edip vedalaştık. BirGün, kendi değerleriyle harmanladığı evrensel gazetecilik ilkeleri doğrultusunda yolunda yürümeye, haber
yapmaya devam edecek. Türkiye’de gazetecilik yapmak için bugüne kadar ödediğimiz bedeller de bunun
en açık göstergesidir. Haberciliğin ‘suç’ gibi görülüp yargılanmadığı, ifade ve basın özgürlüğünün hakim
olduğu aydınlık günlere kavuşmak umuduyla…” denildi.190
5 Ekim 2021
• Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) yetkilileri, mahkeme kararıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) devredilen ve TÜGVA tarafından kullanılan Büyükada iskelesinin üst katını tahliye girişimini
polis ile engelledi.191 CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat’ın avukatı Fırat Burak, kendisi dahil beş
kişinin darp edildiğini ve polisler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.192 İBB Sözcüsü Murat
Ongun, “Bir vakıf, Büyükada Vapur İskelesi’ni, mahkeme kararına rağmen boşaltmadı, tahliye ise engelleniyor. Oysa tahliyenin önünde hiçbir hukuki engel yok. Bu vakfın İBB’ye karşı savunulması idari usullere
aykırıdır. Bunu yapan tüm kişi ve kurumlar hakkında hukuki süreç başlatılacaktır” dedi.193 TÜGVA’dan
yapılan açıklamada ise İBB’nin Şehir Hatları A.Ş. ile aralarında 2018 yılında 10 senelik kira sözleşmesi
imzalandığı, kendilerinin de tüm yükümlülüklerini yerine getirdiği ayrıca kiralarını da geciktirmeden ödedikleri savunuldu. AKP İstanbul İl Başkanlığı’nın açıklamasında, “Söz konusu yer, 2018’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Türkiye’nin gençlerine hizmet etmek amacıyla 10 yıllığına Borçlar Yasası
kapsamında kiralanmış bir yerdir. Ev sahibi kiracı ilişkisi mevcuttur. Bir gece ansızın İBB zabıtalarının
gönderilerek zorla tahliye ettirilmek istenmesi hukuka aykırıdır” denildi.194
• Sağlık Bakanı,195 son 24 saatte 228 can kaybı yaşanmasıyla toplam can kaybını 63.859 ve 29.802
yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısını 6.936.802 olarak açıkladı.196
6 Ekim 2021
• THK Kayyım Heyeti Başkanı Cenap Aşçı, istifasına 36 gündür kabul yanıtı verilmemesi üzerine
ikinci kez yargıya başvurdu. Aşçı, Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne 1 Eylül’de istifa dilekçesi vermişti.197
7 Ekim 2021
• MHP’nin yurt dışından fon alan medya kuruluşlarına kayıt ve tescil zorunluluğu getiren “Yabancı
Kaynaklardan Fonlanan Bazı Faaliyetler Hakkında Kanun Teklifi”ne ilişkin MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız açıklama yaptı. Yıldız, “Amacımız kimin ne yaptığını,
hangi faaliyette bulunduğunu şeffaf bir şekilde göstermek. Çünkü sadece iktidar düşmanlığı yapmak için
fon alanlar ve sonra da basın özgürlüğünün arkasına sığınan kişi ve kurumlar var. Bu fonlar bedava verilmiyor. İktidara eleştiri koşuluyla veriliyor. Bunu önlemek derdindeyiz. Bakın, biz geliri, ne yaptığı belli
olan BBC’yle ya da DW’yle ya da Rus ajanslarıyla uğraşmıyoruz. Herkes neyle uğraştığımızı çok iyi biliyor.
Bu ülkede beşinci kol faaliyeti istemiyoruz” dedi.198
• AKP’nin TBMM’ye sunduğu “Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Teklifi”ne göre; vergi cezası tebliği ilgili artık yerel ve ulusal gazetelerde ilan yayımlanmayacak. Buna göre, “vergi tebliğinin konusu her biri için ayrı ayrı olmak üzere 3.600 TL’den fazla vergi veya
vergi cezasına taalluk ettiği takdirde” bunun Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sitesinde yayınlanması yeterli

190 https://t24.com.tr/haber/bir-gun-den-erk-acarer-aciklamasi-peker-in-dile-getirdiklerini-dogrudan-kendi-sosyal-medya-hesabindan-aktarmasi-gazetemizin-yayincilik-anlayisiyla-uyusmadi,983144
191https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/bilal-erdoganin-yonetimindeki-tugvanin-mulk-tahliyesine-polis-engeli-1874555
192 https://www.birgun.net/haber/buyukada-da-tugva-dan-polis-destekli-isgal-361133
193https://twitter.com/Mrt_Ongun/status/1445664416205185029?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1445664416205185029%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.indyturk.com%2Fnode%2F420571
194 https://www.indyturk.com/node/420571/haber/t%C3%BCgvan%C4%B1n-b%C3%BCy%C3%BCkadadaki-binas%C4%B1n%C4%B1-tahliyesine-gideni%CC%87bb-zab%C4%B1talar%C4%B1na-polis-engeli
195 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
196 https://www.ntv.com.tr/turkiye/5ekim-2021-corona-virus-tablosu-228-can-kaybi-29-bin-802-yeni-vaka,Vl9DjATiA0i1BJsdJUr9XQ
197 https://t24.com.tr/haber/thk-kayyim-heyeti-baskani-cenap-asci-nin-istifasi-36-gundur-kabul-edilmiyor-ikinci-kez-yargiya-basvurdu,983547
198 https://www.dw.com/tr/mhpden-medyaya-b%C3%BCy%C3%BCk-g%C3%B6zalt%C4%B1/a-59442615
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199

olacak. Teklif ile basit usulle vergilendirilen mükellef kazançları gelir vergisinden muaf tutmak amaçlandı.200
8 Ekim 2021
• TV100 program editörü Selin Yurdakul, “performans yetersizliği” gerekçesiyle tazminatsız işten
çıkartıldığını duyurdu.201
10 Ekim 2021
• Sağlık Bakanı,202 son 24 saatte 228 can kaybı yaşanmasıyla toplam can kaybını 64.902 ve 28.370
yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısını 7.084.475 olarak açıkladı.203
• Evrensel’in haberine göre; Basın İlan Kurumu yöneticilerinin Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Genelgesi’ne rağmen, dört gün boyunca toplantı yaparak 170-180 bin TL harcamada bulundukları iddia edildi.
BİK yönetimi ve il şube müdürlerinin dört gün süren toplantı için Doubletree By Hilton Antalya-Kemer’de
konakladıkları belirtildi. 30 Haziran’da Resmi Gazete’de yayımlanan genelgede ise, kamu kurumlarının hizmet içi eğitim toplantılarını uzaktan erişim yoluyla yapmaları önerilirken, zorunlu yüz yüze toplantı hallerinde ise kamu kurumlarının kullanılması gerektiği belirtilmişti.204
11 Ekim 2021
• Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, 2021 Nobel Barış Ödülü’nün gazeteciler Maria Ressa
ve Dmitry Muratov’a verilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bilgin, “İşleyen bir demokrasi için basın
özgürlüğünün gerekliliğinin bir kanıtı olan bu kararla, Maria Ressa ve Dmitry Muratov gibi gazetecilerin
otoriterliğin yükselişine karşı çalışmalarının ödüllendirilmesi, dünyanın her köşesinde bu alanda yılmaz bir
uğraş içerisindeki gazetecileri korumada anlamlı olduğu kadar, özgür ve araştırmacı gazeteciliğin her zamankinden daha önemli olduğunun uluslararası teyididir” dedi.205
• Yaşam Hakları Derneği’nin hazırladığı “Anneleriyle Birlikte Mahpus Olan Çocuklar” raporuna
göre, cezaevinde anneleriyle birlikte kalmak zorunda kalan 345 çocuğun maruz bırakıldığı hak ihlallerine
dikkat çekildi.206
13 Ekim 2021
• Gazeteci Ali Duran Topuz, Gazete Duvar’ın Genel Yayın Yönetmenliği görevinden ayrıldığını
Twitter mesajıyla duyurdu. Topuz, ayrılık mesajında, “Mesai arkadaşlarıma, yazarlara, okurlara binlerce
teşekkürler. Eleştiren, kızan, öven herkese de şükran. Hakkınızı helal edin. Bir kişiye hakkım helal değil. O
kendisini gösterecek zaten” dedi.207 Topuz’un ardından Duvar English Genel Yayın Yönetmeni Cansu Çamlıbel de görevinden ayrıldığını duyurdu.208 Yazarlar, akademisyenler Ayşe Çavdar209, Bahadır Özgür210, Şenay Aydemir ve Hakkı Özdal211 da yazılarına son verdiklerini duyurdu.212
• Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), Dr. Mehmet Selim Ölçer hakkında “örgüte yardım ve yataklık” suçlamasıyla iki yıl bir ay hapis cezası verilmesine tepki gösterdi. Açıklamada, “Türkiye, Birleşmiş
Milletler (BM) İnsan Hakları Savunucularının Korunması Bildirgesi’nin tüm hükümlerine ve taraf olduğu
uluslararası belgelere uygun bir şekilde insan hakları savunucularını korumakla yükümlüdür” denildi. Açıklamada ayrıca cezada hiçbir indirim, erteleme ya da başkaca alternatif uygulama yapılmamasına da değinildi.213

• İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında,
2015 yılında Şırnak Cizre’deki sokağa çıkma yasağı uygulandığı dönemde yaptığı bir konuşmada, “dönemin
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/iktidardan-basina-bir-darbe-daha-1874806
https://www.bloomberght.com/vergi-usul-kanunu-degisiklik-teklifi-tbmmde-kabul-edildi-2289761
https://twitter.com/selinyurdakul/status/1446428839077466121
202 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
203 https://www.haberturk.com/10-ekim-koronavirus-tablosu-aciklaniyor-son-dakika-bugunku-korona-vefat-ve-vaka-sayisi-kac-3217348
204 https://www.evrensel.net/haber/444799/basin-ilan-kurumu-bik-mudurlerinin-porsiyonlari-hiltondan
205https://ankahaber.net/haber/detay/gazeteciler_cemiyeti_baskani_bilginden_nobel_aciklamasi_ozgur_gazeteciligin_her_zamankinden_onemli_oldugunun_uluslararasi_teyididir_57264
206 https://www.dw.com/tr/cezaevlerinde-%C3%A7ocuklara-mahk%C3%BBm-muamelesi/a-59473444
207 https://twitter.com/alidurantopuz/status/1448340343548698628
208 https://twitter.com/cansucamlibel/status/1448346458911035398?ref_src=twsrc%5Etfw
209 https://twitter.com/kayikgolge/status/1448392457977278470?ref_src=twsrc%5Etfw
210 https://twitter.com/bahadir_ozgr/status/1448375938090160131?ref_src=twsrc%5Etfw
211 https://twitter.com/hakki_ozdal/status/1448385002820022272?ref_src=twsrc%5Etfw
212 https://t24.com.tr/haber/ali-duran-topuz-gazete-duvar-yayin-yonetmenligi-nden-ayrildi-bir-kisiye-hakkim-helal-degil,985481
213 https://www.gazeteduvar.com.tr/tihv-dr-mehmet-selim-olcer-yalniz-degildir-haber-1538413
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Başbakanı Ahmet Davutoğlu’na hakaret ettiği, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Hükümeti'ni alenen aşağıladığı” gerekçesiyle yargılandığı davayı 30 Mart 2022’ye erteledi.214
• TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, “gazeteci Metin Cihan’ın yayınladığı belgeler hakkında
yaptığı açıklamada, “Belgeleri sızdırmış, kendine yedek yapmış ve ifşa ediyor” dedi. Eminoğlu, “Yola buradan çıksak bile ne kadar sıkıntılı olduğunu görürüz. Şu anda Metin Bey’in ifşa ettiği çalışmaların bizim
çalışmalarımız olduğu iddia ediliyor. Kendisinin evrakta düzenlediği yerler var, doğru bilgiler de var. Sistemimizden alınmış” dedi. Cihan’ın ifşa ettiği belgeler arasında doğru bilgiler olduğunu da kabul eden Eminoğlu, “Yıllar sonra ifşa eden zihniyet, bunların taktiği ve uygulaması. Biz her konuda her açıklamayı yaparız. Hiçbir konudan çekinmiyoruz. Türkiye bir hukuk devletidir. Hepsine biz varız diyoruz” ifadesini kullandı.215
14 Ekim 2021
• CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Basın İlan Kurumu’nun, gazetelere ilan ve reklam kesme
yaptırımı uygulama yetkisi ile Haziran 2018’den sonra kesilen tüm cezaların kaldırılmasına ilişkin kanun
teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu. Teklifte, ilan ve reklam kesme yaptırımı nedeniyle ödenmeyen ilan
bedelleri talepleri üzerine ilgililere ödenmesi gereken tarihten itibaren işlenmiş yasal faizleriyle birlikte
ödenmesi de öngörüldü. Teklife ilişkin, “2020 yılında gazetelere 803 gün ilan kesme yaptırımı uygulanmıştır. Cumhuriyet, Sözcü, BirGün ve Evrensel gibi bağımsız ve eleştirel haber yapan gazetelere uygulanan ilan
ve reklam kesme yaptırımları ‘basın ahlak esaslarına aykırılık’ gerekçesine dayandırılmaktadır” denildi. 216
• Gazeteci Ali Topuz, Gazete Duvar’ın genel yayın yönetmenliğinden istifasıyla ilgili “Ayrılığımın
sebebi, editoryal bağımsızlık denilen şeyin anlamı konusunda Vedat Zencir ile uyuşmamamızdır” dedi.217
Topuz, “Kendisine bu macerayı mümkün kıldığı için teşekkür etmeliyim, fakat editoryal bağımsızlığın ne
anlama geldiği konusundaki bıktırıcı tartışmalar taşınamaz bir yorgunluk üretti. Her patron istediği gibi
gazete yapma hakkına sahiptir fakat sadece finansını sağlıyor diye doğru bulmadığım gazeteciliğe razı olamazdım. Gazeteciliğin sadece haber yapmakla olup bitmediği, parayı verenin düdüğü çaldığı bir meslek
olmadığı konusundaki anlayışım hiç değişmedi” ifadesini kullandı.218
15 Ekim 2021
• Sağlık Bakanı,219 son 24 saatte 181 can kaybı yaşanmasıyla toplam can kaybını 65.946 ve 30.694
yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısını 7.241.549 olarak açıkladı.220
• Ankara 54. Asliye Ceza Mahkemesi, Yeniçağ yazarı Yavuz Selim Demirağ’a yönelik 11 Mayıs
2019’da yapılan saldırı failleri olarak “silahla kasten yaralama, tehdit ve hakaret” suçlamalarıyla sanıkların
hapis istemiyle yargılandığı davanın, ağır ceza mahkemesinde görülmesine karar verdi. Dava kapsamında
saldırganlar, Emrah Yavuz, Orhan Çoban, Faruk Çelik, Adem Yavuz, Ali Adanur yargılanıyor. 221
17 Ekim 2021
• Gazete Duvar yazarı Murat Meriç gazetedeki yazılarına son verdiğini duyurdu.222
• CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yerel Medya Çalıştayı’nda iktidar oldukları takdirde
basın ve medya alanında yapılacak değişiklikler hakkında bilgi verdi. Kılıçdaroğlu, “Eğer iktidar medyayı
sürekli öven organ haline getirmek istiyorsa, bağımsız medyayı yok etmek isteyecektir. Bunun birinci yolu
medya patronunu nasıl susturabilirim, yargıyı nasıl sopa olarak kullanırım, gazeteyi artık televizyonu ile
beraber şuna satacaksın baskısı nasıl kurarım. Türkiye’nin temel sorularından biri, medya patronu üzerindeki baskıdır” dedi. BİK ve RTÜK’ün ceza kurumuna dönüştüğünü söyleyen Kılıçdaroğlu, “Doğru haberlere
erişim hakkının yargı kararıyla engellenmesi başka sorun. Sahte tirajlar üzerinden devlet soyuluyor. Kamu
kurumlarının reklamları sadece iktidarı öven medya organlarına gidiyor. Olması gereken tirajına, reyting
ölçülerine göre yaparsınız, kimse rahatsız olmaz” diye konuştu. Kılıçdaroğlu, devamla, “Kimin gazeteci
https://kisadalga.net/haber/detay/selahattin-demirtasin-yargilandigi-dava-bilirkisi-raporunun-incelenmesi-icin-ertelendi_16657#.YWa4vz9koFY.twitter
https://www.gazeteduvar.com.tr/tugva-baskani-icerden-belgeleri-almis-bu-adam-sizdirmis-haber-1538398
216https://ankahaber.net/haber/detay/chpden_basin_ilan_kurumunun_gazetelere_kestigi_cezalarin_kaldirilmasi_icin_kanun_teklifi_57662
217 https://www.evrensel.net/haber/445174/ali-topuz-ayriligimin-sebebi-editoryal-bagimsizlik-konusunda-vedat-zencir-ile-uyusmamamiz
218 https://haber.sol.org.tr/haber/ali-topuz-gazete-duvardan-ayrilma-nedenini-acikladi-315883
219 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
220 https://www.cnnturk.com/turkiye/son-dakika-bugunku-vaka-sayisi-kac-oldu-15-ekim-2021-koronavirus-tablosu
221 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/yavuz-selim-demiraga-saldiri-davasinda-yeni-gelisme-480528h.htm
222 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/gazete-duvarda-bir-isim-daha-yazilarina-son-verdi-480888h.htm
214
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olup olmadığına siyasi iktidar karar vermez. Gazeteciler karar verir. Gazetecilik mesleğinin önemine en çok
gazeteciler değer verirler. Gazeteci olup olmadığını devletin kurumları değil fiilen bu işi yapan kurumların
karar vermesi lazım. BİK’in yeniden yapılanması lazım. Meslek örgütlerinin sayısının arttırılması lazım.
İster yazılı, ister internet medyası olsun gazetelerin temsil sayısının arttırılması gerekiyor” dedi.223
18 Ekim 2021
• Aralarında Almanya, ABD, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda’nın bulunduğu 10 ülke elçileri veya maslahatgüzarları, Osman Kavala’ya ilişkin açıklamaları nedeniyle Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. AKP Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, “Ülkemizde görev yapan diplomatların Türk yargısını etkilemeye
yönelik beyanatları kabul edilemez. Türkiye Cumhuriyeti egemen bir hukuk devletidir ve Türk yargısı bağımsızdır.224 Ülkemizde görev yapan diplomatların kendi ülkeleri ile ülkemiz arasındaki ilişkilere katkı yapmalarından memnuniyet duyuyoruz. Buna karşın ülkemizin egemenliği konusundaki yanlış beyanatlarını
en güçlü şekilde reddediyoruz.225 Tüm diplomatik makamların ülkemizin egemenliğine, Türk yargısının
bağımsızlığına saygı duymaları ve içişlerimize müdahaleden kaçınmaları zorunludur. Aksi bir tutum, diplomasiyle bağdaşmayan bir sorumsuzluktur” dedi.226 Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise, “Diplomatlar, kabul edildikleri devletin hukukuna saygıyla mükelleftir. Anayasamıza göre mahkemelerimize tavsiye ve telkinde bulunmak hiçbir büyükelçinin haddi değildir. Hukukun üstünlüğüne gölge düşüren şey de bu had ve
hudut bilmezliktir”227 paylaşımında bulundu.228 TBMM Başkanı Mustafa Şentop da “Türkiye’de ‘devam
eden dava’ hakkında, TBMM’de soru sormak ve görüşme yapmak bile anayasa tarafından yasaklanmışken,
mahkemenin nasıl karar vereceğini söylemek başka ülkelerin büyükelçilerinin hakkı değildir; büyük bir
haddini bilmezliktir. İşinize bakın” dedi.229
• İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi, organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 26’sı tutuklu 92 şüpheli hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameyi kabul ederek, firari sanık Peker ile şoförü U.Y.
hakkında yokluğunda tutuklama kararı çıkarılmasına karar verdi. Dava 29 Aralık’ta görülmeye başlanacak.
İddianamede, Peker’in Çekmeköy’de 31 Ağustos 2017’de Cahit Çetin’in silahlı saldırı sonucu ölümüne
ilişkin “tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor. Peker’in ayrıca 19 ayrı eylemde birçok müştekiye karşı “var olan suç örgütünün korkutucu
gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme” suçundan 250 yıldan 360 yıla kadar, “suç işlemek
amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme” suçundan beş yıldan 10 yıla kadar, üç mağdura yönelik “tefecilik”
suçundan altı yıldan 18 yıla, “iki kişiye karşı silahla kasten yaralama” suçundan da bir yıl sekiz aydan dört
yıl iki aya kadar olmak üzere toplamda 262 yıl sekiz aydan, 392 yıl dört aya kadar hapisle cezalandırılması
talep ediliyor.230
19 Ekim 2021
• Dışişleri Bakanlığı, Osman Kavala’yla ilgili ortak açıklamaya imza atan elçiliklere uyarıda bulunulduğunu bildirdi.231 Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bu ülkelerin Büyükelçileri/Maslahatgüzarlarına, sosyal medya üzerinden yapılan ve bağımsız yargı tarafından yürütülen hukuki bir süreçle ilgili
bu hadsiz açıklamanın kabul edilemez olduğu, hukuki süreçlerin siyasallaştırılmasına ve Türk yargısına
baskı yapmaya yeltenen bu açıklamanın reddedildiği, söz konusu açıklamanın Büyükelçilerin savunduğunu
iddia ettikleri hukukun üstünlüğü, demokrasi ve yargı bağımsızlığına da aykırı olduğu iletilmiştir. Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi’nin, bazı ülkelere yönelik verdiği ve yıllardır uygulanmayan kararlarını görmezden gelenlerin, sadece Türkiye ile ilgili davalara odaklanmalarının ve özellikle Kavala davasını sürekli ve
ısrarla gündemde tutmaya çalışmalarının samimiyetsiz ve çifte standartlı bir yaklaşım olduğuna dikkat

https://www.gercekgundem.com/siyaset/306867/kilicdaroglu-tek-tek-siraladi-chp-iktidarinda-basin-kartini-kim-verecek-rtuk-ve-bikin-yapisi-nasil-olacak
https://twitter.com/omerrcelik/status/1450204900911198215?
225 https://twitter.com/omerrcelik/status/1450205581097177092
226 https://twitter.com/omerrcelik/status/1450206388454629377
227 https://twitter.com/abdulhamitgul/status/1450194120832659460?
228 https://tele1.com.tr/kavalanin-serbest-birakilmasi-cagrisinda-bulunan-10-buyukelci-disisleri-bakanligina-cagrildi-489966/
229 https://twitter.com/MustafaSentop/status/1450197855055097862?
230 https://www.trthaber.com/haber/gundem/sedat-peker-hakkinda-tutuklama-karari-cikarildi-617936.html
231 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-58962960
223
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çekilmiş, Büyükelçiler/Maslahatgüzarlar Viyana Sözleşmesi kapsamında görevlerinin sorumlulukları içerisinde kalma konusunda uyarılmışlardır” denildi.232
• Çankırı Orta ilçesi Şehit Erkan Er Yatılı Bölge Ortaokulu’ndaki Atatürk büstüne saldıran Ö.D.
isimli şahıs, nöbetçi mahkemece tutuklandı.233
• Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi’nde,
2022 yılı bütçesinin 2021 yılı başlangıç ödeneği 422 milyon 754 bin liraya göre yüzde 60.88 artışla 680
milyon 127 bin liraya çıkarılması öngörüldü. Başkanlığın “sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri” dahil tüm personel giderleri için ayrılan 86 milyon 572 bin lira başlangıç ödeneğinin, yüzde 40.79
artışla 121.8 milyon liraya çıkması planlandı. Başkanlığın yurt dışı teşkilatına 24 milyon 401 bin lira bütçe
verilmesi teklif edildi. Mal ve hizmet alım giderleri 325 milyon 681 bin liradan yüzde 58,9 artışla 517 milyon 624 bin liraya çıktı. Başkanlığın, temsil ve tanıtma giderleri için ise 74 milyon 308 bin lira bütçe ayrıldı.234
• TBMM Adalet Komisyonu üyesi ve CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül’ün yayınladığı dört
aylık adalet raporuna göre, 120 toplantı ve gösteriye kolluk kuvvetlerince müdahale edildi, 521 gün boyunca
her türlü eylem ve gösteri salgın bahanesiyle yasaklandı.235 Çeşitli soruşturmalar kapsamında toplamda üç
bin 262 kişi gözaltına alındı, 95 kadın boşanmak istediği, barışmayı reddettiği, ilişkiyi reddettiği için yani
kendi hayatına dair karar aldığı için birinci derece yakını, eski eşi ya da sevgilisi tarafından öldürüldü. 72
kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu, 539 habere erişim engeli getirildi, Cezaevlerinde iki bin 383 kişi hak
ihlaline uğradı.236
• Uluslararası Af Örgütü’nün, “Covid-19 salgını sırasında ifade özgürlüğü tehdidi: Yalan ve yanlış
bilgilendirme” adlı raporunda, salgının, ifade özgürlüğüne yönelik baskıların, insanların küresel sağlık kriziyle başa çıkmalarına yardımcı olacak doğru bilgilere erişme hakkı üzerinde “yıkıcı bir etkisi” olduğu vurgulandı. Af Örgütü Politika Araştırma Direktörü Rajat Khosla, “Salgın boyunca hükümetler ifade özgürlüğüne eşi görülmemiş bir saldırı başlattı. İletişim kanalları hedef alındı, sosyal ağlar sansürlendi ve medya
kuruluşları kapatıldı. Gazeteciler ve sağlık çalışanları susturuldu ve hapsedildi. Bunun sonucunda yaşanan
bilgi eksikliği, pandeminin etkisini kötüleştiren bir faktör oldu” dedi.237
• Avrupa Birliği Komisyonu “2021 Genişleme Paketi” kapsamında yer alan “Türkiye Raporu”nda,238 Türkiye’nin demokratik kurumlarının işleyişinde ciddi eksiklikler bulunduğu, demokratik gerilemenin, insan haklarında bozulmanın, ifade özgürlüklerinde gerilemenin sürdüğü vurgulandı. Türkiye’de
uygulanan “başkanlık sisteminin” yapısal eksikliklerinin bulunulduğuna değinilen raporda, Avrupa Konseyi
ve organlarının temel tavsiyelerinin uygulanması gerektiği kaydedildi. Raporda, “Anayasal mimari, yürütme, yasama ve yargı arasında sağlam ve etkili bir güçler ayrılığı sağlamadan, yetkileri cumhurbaşkanlığı
düzeyinde merkezileştirmektedir. Etkin bir kontrol ve denge mekanizmasının yokluğunda, yürütme organının demokratik hesap verebilirliği seçimlerle sınırlı kalmaktadır. Muhalefet partilerinin hedef alınması devam etmektedir. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın Türkiye’deki siyasi çoğulculuğun zayıfladığını gösterir şekilde ülkenin ikinci büyük muhalefet partisini kapatmaya yönelik bir iddianameyi kabul etti. Rapor döneminde Cumhurbaşkanı, Merkez Bankası başkanını iki kez görevden aldı” denildi.239
20 Ekim 2021
• AYM, eski milletvekili ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Baydemir’in başvurusunda, Anayasa’da güvence altına alınan “toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı” ve “makul sürede yargılanma hakkının” ihlal edildiğine karar vererek240 Baydemir’e 30.000 lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Kararda, “Temyiz öncesinde hapis cezasına hükmedilerek erteleme kararı verilen ve
bozma kararı sonrasında hakkındaki kovuşturma ertelenerek üç yıl süreyle denetim altına alınan başvurucu
232 https://www.mfa.gov.tr/no_-349_-devam-eden-bir-dava-konusunda-yapilan-ortak-aciklama-uzerine-10-ulke-buyukelcisinin-disisleri-bakanligina-cagrilmasihk.tr.mfa
233 https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/cankirida-ataturk-bustune-saldiri-saldirgan-tutuklandi-1877911
234https://ankahaber.net/haber/detay/2022_yili_butcesi_iletisim_baskanligi_butcesinin_yuzde_60_personel_giderinin_yuzde_40_artirilmasi_ongoruldu_58309
235 https://twitter.com/avsbulbul/status/1450756450624675842
236 https://ilerihaber.org/icerik/turkiyenin-son-4ayi-95kadin-cinayeti-3-bin-262-gozalti-539-habere-erisim-engeli-131721.html
237 https://www.amerikaninsesi.com/a/af-orgutu-nden-pandemi-ve-ifade-ozgurlugu-raporu/6276458.html
238 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/ab-komisyonu-2021-turkiye-raporunu-acikladi/2396950
239 https://kronos34.news/tr/avrupa-komisyonu-turkiye-raporunu-acikladi-demokrasi-insan-haklari-ve-ifade-ozgurlugunde-ciddi-gerilemeler-var/
240 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2018/24509
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hakkında henüz kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı olmamasına rağmen o dönem milletvekili olan başvurucunun ilerde kovuşturmaya maruz kalma ve cezalandırılma riskinin bulunduğunun dikkate alınması gerekir. Bu sebeplerle başvurucu hakkında kovuşturmanın ertelenmesi kararı verilerek denetim altına alınmasının başvurucunun toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına yönelik bir müdahale olduğunun kabul
edilmesi gerekir” denildi. Anayasa’nın 34. maddesinde, fikirlerin silahsız ve saldırısız, başka bir ifade ile
barışçıl bir şekilde ortaya konabilmesi için toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının güvence altına
alındığına vurgu yapılan kararda “Kolektif bir şekilde kullanılan ve düşüncelerini ifade etmek isteyen kişilere şiddeti dışlayan yöntemlerle düşüncelerini açıklama imkânı veren bu hak, çoğulcu demokrasilerin gelişmesinde zorunlu olan farklı düşüncelerin ortaya çıkması, korunması ve yayılmasını güvence altına almaktadır. Dolayısıyla kendine özgü özerk işlevine ve uygulama alanına rağmen -ifade özgürlüğünde olduğu
gibi- siyasi ve kamu yararını ilgilendiren meseleler söz konusu olduğunda toplantı hakkına yapılan müdahaleler daha dar yorumlanmalıdır” değerlendirilmesinde bulunuldu.241
• Sağlık Bakanı,242 son 24 saatte 214 can kaybı yaşanmasıyla toplam can kaybını 66.995 ve 29.760
yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısını 7.384.062 olarak açıkladı.243
21 Ekim 2021
• AYM, Gezi Parkı olaylarında İzmir’de şiddet eyleminde bulundukları gerekçesiyle hapis cezasına
çarptırılan dört başvurucuyla ilgili “toplantı ve gösteri yürüyüşü haklarının” ihlal edildiği iddiasını kabul
edilemez buldu.244 Yüksek Mahkeme’nin gerekçesinde, eylemlerde kimliklerini gizlemek için yüzlerini kapattıkları belirlenen başvurucuların, yaralayıcı maddelerle güvenlik güçlerine saldırıda bulunduklarının da
tespit edildiği belirtildi.245
• TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, sosyal medya yasasının yasaklama ve sansür yasası olmayacağına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yayman, “Almanya’da, Fransa’da
nasıl bir uygulama varsa, demokrasi ve güvenlik dengesi içerisinde kamu düzenini bozmadan ve kişisel hak
ve özgürlükleri koruyarak bir düzenleme yapılması gerektiğine inanıyoruz” dedi. Yayman, “Ulus aşırı sosyal ağların kendilerini ulusal parlamentoların üzerinde görmeleri, kendilerini dokunulmaz görmeleri, kendilerini siyasetin üzerinde görmelerini biz doğru bulmamaktayız. Kendilerini yargının, yürütmenin üzerine
görmelerini doğru bulmamaktayız. Sosyal medya yasası için yol haritası da netleşti. Düzenleme yapılırken
sosyal medya şirketlerinin temsilcileri, uzmanlar ve akademisyenler dinlenecek. İlerleyen süreçte gelişen
teknoloji ile ortaya çıkabilecek uygulamaları da kapsayacak bir kanun teklifi yapılacak” dedi.246
• Türkiye’de İsrail istihbaratı MOSSAD ile bağlantılı oldukları belirtilen 15 kişi “uluslararası casusluk” suçlamasıyla tutuklandı. Şüpheliler Maltepe Ceza İnfaz Kurumu’na götürüldü. Şüpheliler ile ilgili,
Suriye ve Filistin uyruklu şahıslar ile irtibat kurarak İsrail için bilgi ve belgeler elde ettiği, bilgilerin alınmasının karşılığında kuryeler, havale ofisleri ve uluslararası para transferi şirketli aracılığıyla ödeme gerçekleştirildiği ve uluslararası casusluk faaliyetleri olabileceği bilgisi verildi.247
22 Ekim 2021
• İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin bozma kararı ardından
yeniden gördüğü Balyoz Davası’nda aralarında 1. Ordu eski Komutanı eski Orgeneral Çetin Doğan’ın da
bulunduğu yedi komutanın “Türkiye Cumhuriyeti icra vekilleri heyetini, ıskat veya vazife görmekten cebren
menetmek” suçlamasıyla yargılanmasında bozma ilamına karşı karar vereceğini duyurdu. Dava 18 Şubat
2022 tarihine ertelendi. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 14 Haziran 2021’de yerel mahkemece verilen beraat
kararını, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine Çetin Doğan, İhsan Balabanlı, Behzat Balta,
Mehmet Kaya Varol, Metin Yavuz Yalçın, Erdal Akyazan ve Emin Küçükkılıç yönünden bozmuştu. Doğan’ın avukatı Hüseyin Ersöz, “Yargıtay’ın bozma kararının hukuka aykırı olduğunu ve daha önce İstanbul

https://www.evrensel.net/haber/445656/anayasa-mahkemesi-osman-baydemirin-basvurusunda-hak-ihlali-karari-verdi
https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
243 https://www.ntv.com.tr/turkiye/20ekim-2021-corona-virus-tablosu214-can-kaybi-29-bin-760-yeni-vaka,sb79XQV7QEiUZTRqZ48t0g
244 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2017/18232
245 https://www.trthaber.com/haber/gundem/aym-gezi-protestolarina-katilanlarin-hak-ihlali-iddiasini-kabul-etmedi-619099.html
246 https://www.trthaber.com/haber/gundem/huseyin-yayman-sosyal-medya-duzenlemesi-sansur-yasasi-olmayacak-619074.html
247 https://www.iha.com.tr/haber-turkiyede-mossada-bilgi-sizdirdigi-iddia-edilen-15-supheli-tutuklandi-987545/
241
242
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Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen beraat kararında direnilmesinin gerektiğini ifade ettik”
dedi.248
• Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın “Türk Konseyi Medya Forumu” organizasyonuna gönderdiği bir videoda, sosyal medya mecralarının demokrasiyi, toplumsal barışı
ve devletlerin milli güvenliğini tehdit eder konuma geldiğini söyledi. Erdoğan, “Nasıl savunma sanayii ve
askeri konularda tamamen yabancılara bel bağlamıyorsak, iletişim meselesini de başkalarına havale edemeyiz. Oryantalist bakış açısıyla sürekli bizlere insan hakları, demokrasi ve özgürlük dersi verenlerin vicdan
ve meslek ahlakına güvenemeyiz. Türk dünyası dijital faşizmin yanı sıra uluslararası medyanın çifte standardından da mustariptir. Özellikle 44 gün süren Dağlık Karabağ Savaşı sırasında şahit olduğumuz iki yüzlü
tavır, meselenin ülkelerimiz açısından önemini ortaya koymuştur. Ermenistan ordusunun, sivil hedef alan
katliam ve balistik füze saldırıları bu süreçte hiç gündeme getirilmedi. Medya bağımsızlığından ve objektiflikten bahseden uluslararası medya organları Ermenistan’ın resmi haber ajansı gibi hareket etti” dedi. 249
• Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Türk Konseyi Medya Forumu”nda “Yalana
ve dezenformasyona karşı gerçeğin tarafında olmayı, ahlakımızın bir gereği, düsturu olarak görüyoruz”
dedi. Altun, “Karşımızda, hakikati anlamsızlaştırmaya, değersizleştirmeye, önemsizleştirmeye, toplumları
kültürel, ekonomik ve ideolojik açılardan sömürüye açık hale getirmeye çalışan kelimenin tam anlamıyla
bir yalan endüstrisi var. Bu yalan endüstrisi, dünyanın farklı bölgelerinde ‘sahte haberler’ veya ‘kurgulanmış
içerikler’ üzerinden toplumları, biz ve onlar ikiliğine sıkıştırmaya, mahkum etmeye çalışıyor. Özellikle bazı
yabancı devletlerin fonladığı kuruluşları ve bunların ülkelerimizdeki uzantılarını işaret ediyorum. Bu modern Truva atlarına karşı teyakkuzda olmak, elbirliğiyle bunların zararlı faaliyetlerini durdurmak zorundayız. Kimsenin ‘basın özgürlüğü’ kisvesi altında, ülkemizde beşinci kol faaliyeti yürütmesine müsaade etmeyeceğiz” dedi.250
• HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, kendisine yönelik hakaretlere takipsizlik verdikleri gerekçesiyle 23 savcı ve üç hakimi HSK’na şikayet ederek, suç duyurusunda bulundu.251
• AYM’nin Meclis’e sunulan 2022 yılı bütçe teklifine göre, geçen yıl bir raportör günde en az iki
bireysel başvuru dosyasına baktı. AYM’ye 2020 yılında hak ihlali gerekçesiyle yapılan bireysel başvuru
sayısı 40 bin 402 oldu. AYM, 2021 yılı sonunda bir raportörün ortalama 425 dosyaya bakmasını bekliyor.
Bu da AYM’nin Türkiye’de hak ihlali nedeniyle yapılan başvuruların azalmasını beklemediği anlamına
geliyor. Bireysel başvuruların, 2024 sonuna kadar 40 binin altına düşmeyeceği tahmin ediliyor. AYM’nin
2020 yılından 2021 yılına devrettiği dosya sayısı 25 bin 674 oldu ve bu sayının 2021’den 2024’e kadar
ortalama 25 bin olacağı AYM’nin tahmininde yer alıyor. Bireysel başvuruların Yüksek Mahkeme’nin önündeki dosyalara oranı, 2020 yılında yüzde 112 oldu. Bütçe teklifinde yer verilen tahminlere göre 2021 yılından 2022 yılı sonuna kadar bu oran yüzde 90’ın altına düşmeyecek. AYM, 2020 yılında bireysel başvuruları
ortalama 348 günde sonuçlandırdı. 2021 yılından 2024 yılına kadar da bu başvuruların ortalama 345 günde
sonuçlandırılacağı tahmin ediliyor.252
23 Ekim 2021
• Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD, Almanya ve Fransa da dahil 10 ülke elçiliklerince imzalanan tutuklu Osman Kavala’nın serbest bırakılmasına yönelik çağrı nedeniyle söz konusu büyükelçileri “istenmeyen kişi” ilan edilmeleri için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na talimat verdiğini söyledi. Erdoğan, “Siz
burayı ne zannediyorsunuz ya? Bu ne terbiyesizliktir ya? Burada kalkıp da Dışişleri Bakanlığı’na gelip talimat verme gibi bir yola giremezsiniz. Burası öyle zannettiğiniz gibi bir kabile devleti değil. Yatıyorlar,
kalkıyorlar, Kavala, Kavala… Kavala dediğin, Soros’un Türkiye şubesi. 10 tane büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığı’na geliyor. Gerekli talimatı ben de Dışişleri Bakanımıza verdim. Ne yapması gerektiğini söyledim. ‘Bu 10 tane büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz’
dedim. Bunlar Türkiye’yi tanıyacaklar. Türkiye’yi bilmedikleri, anlamadıkları gün burayı terk edecekler”
dedi. Bu açıklama sonrasında Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve bakanlıktan herhangi resmi bir bilgi verilmedi.
248

https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/balyoz-davasi-yeniden-goruldu-6722981/

249https://ankahaber.net/haber/detay/erdogan_sosyal_medya_mecralari_demokrasiyi_toplumsal_barisi_milli_guvenligi_tehdit_eder_ko-

numa_geldi_58640#.YXKbGKCu-24.twitter
250 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/cumhurbaskanligi-iletisim-baskani-altun-modern-truva-atlarina-karsi-teyakkuzda-olmaliyiz/2399707
251 https://www.evrensel.net/haber/445896/gergerlioglu-23-savci-ve-3-hakim-hakkinda-suc-duyurusunda-bulundu
252 https://t24.com.tr/haber/aym-ye-2020-yilinda-hak-ihlali-gerekcesiyle-40-binden-fazla-bireysel-basvuru-yapilmis,987613
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik ise bu 10 ülkenin Türkiye’nin güvenini geri kazanması için büyük bir çaba sarf etmesi gerektiğini söyledi.
• CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 10 büyükelçiliğe ilişkin
açıklamasını “mahvettiği ekonomiye suni gerekçeler yaratma çabası” olarak değerlendirdi. Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, “10 büyükelçinin istenmeyen kişi ilan edilmesi Türk hükümetinin otoriterleşmesinin bir işareti” paylaşımında bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi haberleri takip ettiklerini ve
konuya netlik getirmesi için Türkiye Dışişleri Bakanlığı’yla iletişime geçtiklerini söyledi. Norveç Dışişleri
Bakanlığı Sözcüsü Trude Maaseide, “Büyükelçimiz istenmeyen kişi ilan edilmeyi hak edecek hiçbir şey
yapmadı” dedi. Türkiye’den henüz kendilerine bir mesaj iletilmediğini söyleyen Maaseide, “Türkiye’yi,
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni imzalayarak uymaya taahhüt ettiği demokratik standartlar ve hukukun
üstünlüğüne uymaya davet etmeyi sürdüreceğiz” dedi. Yeni Zelanda Dışişleri Bakanlığı ise Türkiye’den
resmi bir bildirim almadan konuyla ilgili yorum yapmayacaklarını bildirdi.. Danimarka Dışişleri Bakanı
Jeppe Kofod da henüz resmi bir bildirim almadıklarını, konu hakkında müttefik ülkelerle iletişim içinde
olduklarını söyleyerek “Ortak açıklamamızda da yer alan ortak değerlerimizi ve prensiplerimizi savunmaya
devam edeceğiz” dedi. Alman diplomat ve Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Woflgang Ischinger, Türkiye’nin böyle bir adım atması durumunda AB’nin ortak bir tutum alarak Avrupa Birliği’ndeki tüm Türk
diplomatları sınır dışı etmesini önerdi. Hollanda Dışişleri Bakanlığı, 10 büyükelçinin iş insanı Osman Kavala ile ilgili açıklaması ile ilgili olarak hala aynı görüşte olduğunu vurguladı ve Türkiye’yi AİHM kararlarını uygulamaya davet etti.253
24 Ekim 2021
• Boğaziçi Üniversitesi’nden bir grup öğrenci, Metris T Tipi Kapalı Cezaevi ziyaretine alınmadı.
Öğrenciler, 6 Ekim’de tutuklanan Boğaziçi Üniversitesi fizik bölümü öğrencisi Ersin Berke Gök ve tarih
bölümü öğrencisi Caner Perit Özen’i Metris T Tipi Kapalı Cezaevi’nde ziyaret etmek için dilekçe vermişti.
Öğrenciler, “kampüste abluka, cezaevinde tecrit var! Berke ve Perit’i görmeye cezaevine giden arkadaşlarımızı görüşe almadılar. 10 gün önceden isimlerin bildirilmesine rağmen Berke ve Perit’e ziyaretçi kabul
edilmemesi tecrittir. Arkadaşlarımızı görmek istiyoruz!” açıklaması yaptı.254
25 Ekim 2021
• Eskişehir’de AKP yöneticileri CHP yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu. AKP’li Pınar
Turhanoğlu Gücüyener ve AKP Meclis Üyesi Murat Özcan, CHP Eskişehir Gençlik Kolları Başkanı Cem
Dilder’in de aralarında bulunduğu beş CHP’li hakkında suç duyurusunda bulundu. CHP’li yöneticiler, sosyal medyadan AKP’li yöneticiler hakkında soru sormuştu. Sosyal medya paylaşımlarında, “Soruyoruz” etiketi kullanılarak, “AKP İl Yöneticisi Pınar Turhanoğlu kaç̧ kamu bankası şubesinin avukatlığını yapıyor ve
ne kadar kazanıyor? ve “Burhan Sakallı’nın Mali Hizmetler Müdürü̈ Yüksel Yoldaş̧ kendi döneminde ne
kadar çay içildiğini açıklasın” soruları sorulmuştu.255
• Sağlık Bakanı,256 son 24 saatte 232 can kaybı yaşanmasıyla toplam can kaybını 68.085 ve 27.663
yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısını 7.519.391 olarak açıkladı.257
• ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, Osman Kavala’nın serbest bırakılmasına ilişkin on ülke elçiliğinde yapılan ortak çağrıya Erdoğan’ın gösterdiği yaklaşım üzerine yeni bir yazılı açıklama yaptı. ABD
Büyükelçiliği, Türkçe paylaşımda ‘‘ABD 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. Maddesine riayet etmeyi teyit eder"
ifadelerini kullandı. ABD Büyükelçiliği’nden yapılan açıklama ilk on beş dakika içinde Hollanda, İsveç,
Norveç, Finlandiya, Danimarka, Kanada ve Yeni Zelanda büyükelçilikleri tarafından Twitter’da paylaşıldı.
Bir süre açıklamayı paylaşmayan Fransa ve Almanya da yaklaşık bir buçuk saat sonra diğer büyükelçiliklere
uydu.258
• Cumhurbaşkanı Erdoğan, elçiliklerce bugün yapılan açıklama sonrasında, “Bugün aynı büyükelçiler tarafından yapılan yeni bir açıklamayla yargımıza ve ülkemize yönelik bühtandan (iftira) geri
https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-59021026
https://haber.sol.org.tr/haber/tutuklu-bogazici-universitesi-ogrencilerine-tecrit-ziyaretciler-alinmadi-316658
255 https://www.gazeteduvar.com.tr/sosyal-medyada-soru-soran-chplilere-suc-duyurusu-haber-1539575
256 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
257 https://www.haberturk.com/koronavirus-tablosu-25-ekim-2021-aciklandi-mi-son-dakika-bugunku-vaka-sayisi-kac-oldu-korona-son-durum-3232567
258 https://www.amerikaninsesi.com/a/viyana-sozlesmesine-atif-buyukelci-krizini-cozdu/6284575.html
253
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dönülmüştür. Viyana Sözleşmesi’nin 41. maddesine vurgu yapan bu büyükelçilerin beyanlarında daha dikkatli olacaklarına inanıyoruz. Ülkemizin bağımsızlığına ve milletimizin hassasiyetlerine saygı duymayanların sıfatı ne olursa olsun bu ülkede barınamayacağını da ifade etmek istiyorum” dedi.259
26 Ekim 2021
• MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Osman Kavala kararı üzerinden AYM’yi eleştirerek, “AYM
öyle bir hale gelmiştir ki nerede bir hain, nerede Türkiye’nin kuyusunu kazmak için faal halde bulunan bir
çapulcu varsa, onlarla yan yanadır” dedi. Bahçeli devamla, “Dağda sözde hak aradıklarını söyleyen caniler
maalesef AYM’nin açılan kapısından rahatlıkla içeri girmişlerdi. Osman Baydemir ile ilgili hak ihlali kararı
veren, 30 bin lira tazminat ödenmesi kararını da AYM vermiştir. Sorarım sizlere AYM kapanmasın da hak
ve hukukun itibarı mı yok olsun. AYM kapanmasın da terörle mücadeleye sünger mi çekilsin. Demirtaş ve
Kavala davasında hak ihlali kararı veren sözde hakimler gelsin bunu külahıma anlatsınlar” dedi.260
• Gazeteci Deniz Yücel, Uluslararası Yazarlar Birliği PEN’in Almanya Başkanlığına seçildi.261
2017’den beri görevini sürdüren PEN Almanya Başkanı Regula Venske yeniden aday olmadı.262 Yücel, Die
Welt’in Türkiye muhabirliğini yaparken ‘terör’ suçlamasıyla 2017-2018 yılları arasında Türkiye’de tutuklanmış, daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış263 ve Almanya’ya götürülmüştü.
• ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Osman Kavala konusunda, büyükelçilerce yapılan
ortak çağrının Viyana Sözleşmesi’nin 41’inci maddesiyle tutarlı olduğunu vurguladı. Price, “Biden yönetimi, ortak öncelikler üzerinde Türkiye ile işbirliği arayışında” dedi.264
• AYM’ye bireysel başvuru hakkının tanındığı 23 Eylül 2012’den 30 Eylül 2021’e kadar, 335 bin
324 başvuru yapıldı. Yüksek Mahkeme, bu başvurulardan 276 bin 307’sini sonuçlandırdı. Başvuruları sonuçlandırma oranı yüzde 82,4 olarak kayıtlara geçti. Yapılan 59 bin 17 başvuru ise derdest durumda. Başvuruların yıllara göre dağılımına bakıldığında, en fazla başvuru 80 bin 756 ile 2016’da yapıldı. Yüksek
mahkemece sonuçlandırılan 276 bin 307 başvurudan 246 bin 752’si kabul edilemez bulundu, 14 bin 911
müracaatta ise en az bir hakkın ihlal edildiğine hükmedildi. İhlal kararı verilen başvurulardan yüzde
62,5’inde adil yargılanma hakkı, yüzde 19,1’inde mülkiyet hakkı, yüzde 4,2’sinde ise ifade özgürlüğünün
ihlal edildiği belirlendi.265
27 Ekim 2021
• Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşü uçakta, Osman Kavala için çağrı yapan 10
büyükelçiye verdiği tepkiye ilişkin “Bizim atmış olduğumuz adım birilerine gövde gösterisi değil, sadece
Türkiye’de görev yapan büyükelçilerin Türkiye’nin içişlerine müdahil olmaması anlamındadır. Herhangi
bir büyükelçi görev yaptığı ülkenin iç işlerine müdahale yetkisine sahip değildir. Viyana Sözleşmesi’nin
41’inci maddesini bunların benden daha iyi bilmeleri lazım. Kaldı ki sen Türkiye’de görev yapıyorsun,
Türkiye’de görev yapan bir büyükelçinin, Türkiye’nin bir kabile devleti olmadığını bilmesi lazım. Tabii
Amerika’nın büyükelçisi de bu işe karıştığı için herhalde Biden nezaket gösterisinde bulundu ve ilk açıklama oradan geldi. Zaten Amerika’dan açıklama gelince diğer dokuz tanesi de ona tabi olmak suretiyle bu
iş böylece kapanmış oldu” dedi.266
• Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada “muz yeme” videosu paylaşan Suriyeli yedi kişinin
yakalanarak sınır dışı edilmelerine ilişkin işlemlerinin başlatılacağını duyurdu.267 İçişleri Bakanlığı Göç
İdaresi Genel Müdürlüğü, paylaşımlar için “Bir sokak röportajında yer alan ‘Ben muz yiyemiyorum, siz
kilolarca muz alıyorsunuz…’ söylemi sonrası yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen kişilerce muhtelif
sosyal medya platformlarından provokatif amaçlı ‘muz yeme’ eylemi içerikli video ve paylaşımın dolaşıma
sokulduğu görülmüştür” açıklaması yaptı.268
https://www.amerikaninsesi.com/a/ulkemize-yonelik-buhtandan-geri-donulmustur/6284865.html
https://www.korkusuz.com.tr/devlet-bahceli-aym-nerede-bir-hain-varsa-onlarla-yan-yanadir.html
https://tr.sputniknews.com/20211027/gazeteci-deniz-yucel-penin-almanya-baskanligina-secildi-1050235943.html
262 https://www.gazeteduvar.com.tr/pen-almanyanin-baskanligina-deniz-yucel-secildi-haber-1539765
263 https://t24.com.tr/haber/deniz-yucel-pen-almanya-baskani-secildi,988652
264 https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-59046137
265 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/anayasa-mahkemesine-335-binden-fazla-hak-ihlali-basvurusu-yapildi/2403407
266 https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-59061981
267 https://www.dw.com/tr/muz-yeme-payla%C5%9F%C4%B1mlar%C4%B1yla-ilgili-11-ki%C5%9Fi-g%C3%B6zalt%C4%B1na-al%C4%B1nd%C4%B1/a59655311#:~:text=T%C3%BCrkiye'de%20sokak%20r%C3%B6portaj%C4%B1nda%20konu%C5%9Fan,uyruklu%2011%20ki%C5%9Fi%20g%C3%B6zalt%C4%B1na%20al%C4%B1nd%C4%B1.
268 https://www.trthaber.com/haber/gundem/muz-yeme-videosu-ceken-7-kisi-sinir-disi-edilecek-620959.html
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• Adana’da kurumların isimlerini kullanarak vatandaşların kredi kartı bilgileri, şifreleri ile sosyal
medya hesaplarının ele geçirilmesi maksadıyla oluşturulan, yasa dışı bahis oynatılan, müstehcen ve fuhuş
amaçlı kullanılan 177 internet sitesine erişim engellendi. İnternet üzerinde sosyal medya paylaşım platformlarında herkese açık bir şekilde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme suçunu
işlediği tespit edilen 16, Cumhurbaşkanına hakaret iki, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılamadan
dört ve terör örgütlerinin propagandasını yapma suçunu işlediği tespit edilen 25 sosyal medya hesabının
aktif kullanıcılarına ait kimlik bilgileri tespit edilip 48 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.2
28 Ekim 2021
• Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, İnce Medya Grup sahibi Necmi İnce’nin tutuklanmasını istedi.
İnce, 7 Eylül 2020’de Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden aleyhlerinde haber yapmama karşılığı beş milyon
lira istemişti.269 Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan ve cezaevinde bir süre tutuklu kaldıktan sonra serbest
bırakılan İnce hakkında devam eden davada şantajdan bir yıl sekiz ay hapis ve 10 bin TL para cezasına
çarptırılmış ve denetimli serbestlik kararı almıştı.270
• Halk TV Ankara Bürosu kapatılarak,271 Ankara haber merkezinde görev yapan 15 çalışanın işten
çıkarılacağına dair tebligat gönderildi. Halk TV’de Fatih Ertürk’ün sunduğu hafta içi yayınlanan “Günün
Raporu” ve hafta sonu ekrana gelen “Türkiye Nereye” programlarına son verildi. Savaş Kerimoğlu’nun
hazırlayıp sunduğu “Günaydın Türkiye” programı için de bitirilme kararı verildi. 272
• İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), “beş bin yeni taksi” teklifi bugün 10’uncu kez Ulaşım
Koordinasyon Merkezi’nde (UKOME) görüşülerek, teklifin oy çokluğuyla reddedildiği belirtildi.273
• Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, ABD merkezli Facebook’un adının Meta olarak değiştirildiğini duyurdu. İsim değişikliğinin sadece ana şirketi kapsayacağı, şirket bünyesindeki yan kuruluşlar
Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi sosyal medya ağları ve iletişim uygulamalarının mevcut isimlerini
muhafaza edeceği belirtildi.274
• İzmir Barosu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin TBMM grup toplantısında AYM’yi hedef
alan açıklamaları üzerine yargıyı göreve davet etti. İzmir Barosu’nun açıklamasında, “Yapılan bu açıklamalar Türk Ceza Kanunu’na göre devletin kurum ve organlarını aşağılama suçunu oluşturmaktadır. AYM’nin
kendisine yönelik alenen işlenen bu suça ilişkin suç duyurusunda bulunmasını mahkemeleri töhmet altında
bırakıp, baskı altına almayı amaçlayan açıklamalar yapanlar karşısında yargının kendisini savunması olarak
değerlendiriyor ve bu tutumu önemsiyoruz. Yapacağınız suç duyurusu ayrıca son dönemde artan yargının
itibarına gölge düşürmeye yönelik eylemlere karşı bir duruş sergilenmesi açısından da önemlidir” denildi. 275
29 Ekim 2021
• Siirt Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, İyi Parti Genel Başkanı Merak Akşener’in,
Siirt’te esnaf ziyareti için dükkanına girdiği ve “Dilimiz inkar ediliyor, Kürdistan inkar ediliyor” diyen Cemil Taşkesen gözaltına alındı.276 Diyarbakır Barosu’ndan yapılan açıklamada, “Kürt kimliği, dili, coğrafyası kapsamında ‘Kürdistan’ tanımlamasının suç olarak nitelendirilmesi ve soruşturmaya konu edilmesini
kabul etmiyoruz” denildi.277 Mardin Barosu, ‘Burası Kürdistan’dır’ dediği için hakkında soruşturma açılan
ve ardından gözaltına alınan esnaf Taşkesen hakkındaki soruşturma dosyasının kapatılmasını istenildiği”
belirtildi.278

279

30 Ekim 2021
• CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun, “Türkiye’de İnsan Hak İhlalleri Ağustos 2021”
raporuna göre, ay içinde 209 kişinin yaşam hakkı ihlal edildi, 224 kişi cezaevlerinde işkence ve kötü

https://www.ntv.com.tr/turkiye/bursada-santaj-operasyonu-5-milyon-lira-isteyen-gazeteci-tutuklandi,LLBBsKWta0m0c1XA19Oo5A
https://haberglobal.com.tr/gundem/bursada-belediyeden-santaj-yaparak-5-milyon-lira-isteyen-gazeteci-tutuklandi-140837
https://www.medyakoridoru.com/gundem/halk-tvnin-ankara-burosu-kapatiliyor-25881/
272 https://tr.sputniknews.com/20211028/halk-tvnin-ankara-burosu-kapatiliyor-1050257102.html
273 https://www.gazeteduvar.com.tr/ibbnin-taksi-teklifi-10-kez-ukomede-reddedildi-haber-1539914
274 https://www.dw.com/tr/facebook-%C5%9Firketinin-ad%C4%B1-de%C4%9Fi%C5%9Fti-meta-oldu/a-59658019
275 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/izmir-barosundan-aymye-bahceli-cagrisi-1880329
276 https://www.amerikaninsesi.com/a/aksenere-burasi-kurdistan-diyen-esnaf-gozaltina-alindi/6291089.html
277 https://www.basnews.com/tr/babat/720539
278 https://www.rudaw.net/turkish/kurdistan/301020213
279 https://www.birgun.net/haber/sezgin-tanrikulu-eylul-ayinda-209-kisinin-yasam-hakki-ihlal-edildi-363866
269
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muameleye maruz bırakılırken, düşünceyi ifade nedeniyle dokuz gazeteci gözaltına alındı, dört gazeteci ise
tutuklandı.280
• Sağlık Bakanı,281 son 24 saatte 203 can kaybı yaşanmasıyla toplam can kaybını 69.151 ve 23.096
yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısını 7.648.963 olarak açıkladı.282

https://t24.com.tr/haber/hak-ihlalleri-raporu-eylul-ayinda-175-isci-is-cinayetlerinde-hayatini-kaybetti,989584
https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
282 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-haberi-30-ekim-corona-virusu-tablosu-ve-vaka-sayisi-saglik-bakanligi-tarafindan-aciklandi-iste-asilamada-sondurum-41928612
280
281
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Olumlu Gelişmeler
7 Ekim 2021
• İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Canan Coşkun, BirGün editörü Can Uğur ve Cumhuriyet muhabiri Ali Açar’ın “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçlamasından beraatına karar verdi.283 Coşkun, Uğur ve Açar, “Berkin Elvan’ı Vurduğu İddia Edilen Polis Görev Yerini
Hatırlamadı”284 haberi ve BirGün’ün sitesinde yayınlanan “Berkin Soruşturmasındaki Gizlilik Kararının
Sebebi: Katilin İtibarı Zedelenmesin”285 haberi nedeniyle yargılanıyorlardı.286
• Ordu 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, Gürgentepe Belediye Başkanı Yaşar Şahin’in, “hakaret, küfür
ve tehdit ettiği” gerekçesiyle gazeteci Osman Şahin’e 5.000 lira tazminat ödemesine karar verdi.287
8 Ekim 2021
• Anayasa Mahkemesi, SoL Haber yazarı Mehmet Kuzulugil ve SoL Haber’in AKP’li o dönemki
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in açtığı manevi tazminat davasında mahkum edilmesini hak ihlali yaşandığına hükmetti. AYM, başvurucular Kuzulugil ve SoL Haber’in ifade ve basın özgürlüklerine yönelik bir müdahalede bulunulduğuna karar verdi. Süreçte, Gökçek, Sol Haber yazarı Kuzulugil’in 30 Aralık 2016 tarihinde yayımlanan “Zorunlu Zorbalık” köşe yazısındaki ifadeler nedeniyle kişilik
haklarına saldırıda bulunulduğu iddiasıyla dava açmıştı. Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesi, 14 Kasım
2017 tarihinde Gökçek’e 4.000 TL manevi tazminat ödenmesine karar vermişti.288
• Ankara 39. Asliye Ceza Mahkemesi, 10 Mayıs 2019’da düzenlenen 9. ODTÜ LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’ne katıldıkları için 18 öğrenci ve bir akademisyen aleyhindeki davada, tüm sanıklar hakkında “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” suçundan beraatına karar verdi.289 Mahkeme, sanıklardan biri hakkında ise polis memuruna hakaret ettiği iddiasıyla para cezasına karar vererek, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.290
11 Ekim 2021
• Denizli 2. Sulh Ceza Hakimliği, CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu’nun
adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verdi. Odabaşıoğlu, 18 Eylül’de “Cumhurbaşkanı’na hakaret” gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.291 Odabaşıoğlu’nun, basına
kapalı gerçekleştirilen ilçe danışma kurulunda, “Bazı belediye başkanlarımızın odalarında Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın fotoğrafı var. Gençlik kollarının çalışmalarını bölmeye çalışan var. Biz onların ellerini kollarını
kırmasını biliriz” dediği belirtilmişti.292 Odabaşıoğlu, söz konusu haberleri yalanlayarak, “Cümleler bana
ait değil, tüm haberler asılsız, yalan ve iftiradır” açıklaması yapmıştı.293
12 Ekim 2021
• Van 2. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Ruşen Takva hakkında Van’da bir yürüyüşü takip ettiği
gerekçesiyle “silahlı terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla yargılanmasında “suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle” beraatına karar verdi.294 Takva hakkında Van’da 8 Ocak 2021’de düzenlenmek istenen
bir basın açıklaması ve yürüyüşü takip ettiği için dava açılmıştı.295
• Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, JinNews Kürtçe haber editörü ve Kürt PEN üyesi Roza Metina’nın üzerine atılı “silahlı örgüt üyesi olmak” suçunu işlediğinin sabit olmadığı gerekçesiyle beraatına
karar verdi.296 Metina hakkında Demokratik Toplum Kongresi (DTK) delegesi olduğu iddiası ve KHK ile
kapatılan Kürt Yazarlar Derneği üyesi olup evinde yasaklı kitaplar bulunduğu gerekçesiyle “örgüt üyeliği”
suçlamasıyla dava açılmıştı.297
https://www.dw.com/tr/berkin-elvan-haberinden-yarg%C4%B1lanan-gazetecilere-beraat/a-59434061
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/berkin-elvani-vurdugu-iddia-edilen-polis-gorev-yaptigi-yeri-hatirlamadi-496038
https://www.birgun.net/haber/berkin-sorusturmasindaki-gizlilik-kararinin-sebebi-katilin-itibari-zedelenmesin-106041
286 https://www.mlsaturkey.com/tr/berkin-elvan-haberleri-yuzunden-yargilanan-gazeteciler-beraat-etti/
287 https://www.ordugazete.com/ordu-da-belediye-baskani-gazeteciye-5-bin-tl-tazminat-odeyecek/14516/
288 https://haber.sol.org.tr/haber/melih-gokcek-sola-actigi-davayi-kaybetti-315371
289 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/odtu-onur-yuruyusu-davasinda-beraat-karari-41912935
290 https://www.mlsaturkey.com/tr/odtu-onur-yuruyusu-davasinda-karar-cikti/
291 https://www.dha.com.tr/amp/yurt/chp-denizli-il-genclik-kollari-baskani-odabasioglu-tahliye-edildi/haber-1853448
292 https://www.cnnturk.com/turkiye/chp-denizli-il-genclik-kollari-baskani-odabasioglu-tahliye-edildi
293 https://www.gazeteduvar.com.tr/erdogana-hakaretten-tutuklanan-chpli-odabasioglu-tahliye-edildi-haber-1538179
294 https://www.gazeteduvar.com.tr/gazeteci-rusen-takva-hakkinda-beraat-karari-haber-1538293
295 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-rusen-takva-beraat-etti/
296 https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/251741-gazeteci-roza-metina-beraat-etti
297 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-roza-metina-beraat-etti/
283
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14 Ekim 2021
• Trakya Emek gazetesi, Trakya’daki emekçilerin sorunlarına ve işçi haberlerine yer vereceğini belirterek, 15 Ekim’de yayın hayatına başlayacağını duyurdu. İlk sayıda çeşitli sektörlerden emekçilerin gazeteye destek mesajları, devam eden grevlere dair haber ve röportajlar, Çerkezköylü işçilerin kentlerine dair
istekleri ve “Patronların Ensesindeyiz” ağına dair haberler bulunduğu belirtildi.298
• AİHM, Facebook’tan paylaştığı bir fotoğraf ve bir karikatür nedeniyle 2017 yılında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla hakkında 11 ay 20 gün hapis cezasına hükmedilmiş olan Vedat Şörli’nin ifade
özgürlüğünün ihlal edildiğine ve Türkiye’nin Şorli’ye 7.500 Euro tazminat ödemesine karar verdi. AİHM,
Türk Ceza Kanunu’ndaki “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasına ilişkin 299’uncu maddenin değiştirilmesini isteyerek, düzenlemenin Avrupa hukuk normlarıyla uyuşmadığına hükmetti.299 Kararda, “Devlet,
Cumhurbaşkanı’nın itibarını savunmayı amaçladığında ona özel bir koruma ayrıcalığı geliştiremez” denildi.
Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlamalarının kamu yararı olan meseleleri gündeme getirmede birey üzerinde
caydırıcı etki yapabileceğine de vurgu yapıldı. Cumhurbaşkanı’na hakaret davalarıyla ilgili ilk olma özelliği
taşıyan karar, emsal olması açısından önem taşıyor.300
17 Ekim 2021
• İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) ve Karşıyaka Belediyesi tarafından verilen Basın Özgürlüğü
Ödülü Çiğdem Toker’e verildi. Toker, basın özgürlüğünden taviz vermeden, özellikle devlet ihaleleriyle
ilgili sergilediği araştırmacı gazetecilik ve kamu çıkarlarını koruyup gözeten yazıları nedeniyle bu ödüle
layık görüldü.301
20 Ekim 2021
• Mardin 1. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Ahmet Kanbal, Mehmet Şah Oruç, JinNews muhabiri
Rojda Aydın, Nurcan Yalçın, Halime Parlak ile birlikte 67 yaşındaki Mehmet Ete, Mehmet Selim Şimdi ve
Hamza Ete’nin “2911 sayılı Gösteri ve Yürüyüş Kanununa muhalefet” suçlamasıyla yargılanmasında beraat
kararı verdi.302 Mardin Büyükşehir Belediyesine kayyum atanmasının ardından kentte 20 Ağustos 2019’da
yapılan protesto eylemlerini takip eden gazeteciler Kanbal ve Oruç ile JinNews muhabiri Aydın, gazeteciler
Yalçın ve Parlak, polisin protesto eylemine katılanlara uyguladığı şiddetini görüntüledikleri sırada gözaltına
alınmıştı. Beş gazeteci ile birlikte 67 yaşındaki Mehmet Ete, Hamza Ete ve Mehmet Selim Şimdi de gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar Terörle Mücadele Şubesinde yedi gün gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakılmıştı. Mardin 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada beşi gazeteci sekiz sanığın her biri
için “Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama”
iddiasıyla altı aydan üç yıla kadar hapis talep edilmişti.303
21 Ekim 2021
• AYM, Mersin’de Nevruz mitingine çağrı bildirisini dağıttıkları için hapisle cezalandırılan eski
Eğitim-Sen Genel Sekreteri Sakine Esen Yılmaz ile eski Eğitim-Sen Mersin Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi
Mahir Engin Çelik hakkında hak ihlali kararı verdi. Mahkeme, Yılmaz ve Çelik’in toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Başvuruculara ayrı ayrı 15.000 TL manevi tazminat ödenecek. Eğitim-Senliler 2012 yılında Mersin’de yapılacak Newroz mitingine çağrı bildirileri dağıtırken gözaltına alındı
ve haklarında açılan dava sonucu hapisle cezalandırıldı. Çelik ve Yılmaz “halkı kanuna aykırı toplantıya
kışkırtmak” suçundan hapis cezasına çarptırılmaları sonucu 9 Mayıs 2016’da toplantı ve gösteri yürüyüşü
düzenleme haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle AYM’ye bireysel başvuruda bulundular.304
24 Ekim 2021
• Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin, “Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri”nde Sözcü’den Ali Ekber
Ertürk “Rektörün Torpili” haberiyle, İsmail Şahin de “Katar Emiri’nin annesi, Kanal İstanbul’a nazır 44
dönüm arazi aldı” başlıklı haberiyle ödüle layık görüldü. Van’da bir kişinin ölümüne, bir kişinin de ağır
yaralanmasına neden olan işkenceyi haberleştiren Cemil Uğur, ÇGD’nin “Yılın Başarılı Gazetecileri Ödül
https://haber.sol.org.tr/haber/trakya-emek-gazetesi-15-ekimde-yola-cikiyor-315861
https://www.dw.com/tr/avrupa-insan-haklar%C4%B1-mahkemesi-tck-299-de%C4%9Fi%C5%9Fmeli/a-59548024
300 https://www.evrensel.net/haber/445538/aihmden-ilk-kez-cumhurbaskanina-hakaret-davasi-karari-ozel-bir-koruma-ayricaligi-gelistirilemez
301 https://www.haberhurriyeti.com/haber/7984597/basin-ozgurlugu-odulu-cigdem-tokere
302 https://www.mlsaturkey.com/tr/mardinde-kayyum-protestolarini-takip-eden-gazeteciler-beraat-etti/
303 https://t24.com.tr/haber/mardin-de-kayyum-protestolarini-takip-eden-8-gazeteci-beraat-etti,987072
304 https://www.birgun.net/haber/aym-bildiri-dagitirken-gozaltina-alinan-ve-hapis-cezasina-carptirilan-egitim-sen-uyelerini-hakli-buldu-362863
298
299

36

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü Ekim 2021 Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

Töreni’nde”nde Rafet Genç Haber Ödülü’ne layık görüldü. Uğur, Yeni Şafak tarafından hedef gösterildiğini
belirterek, “Sırf birkaç kuruş fazla kazanma mantığıyla tüm muhalifleri ‘terörist’ ilan eden bu zihniyetin
gazetecilikle bir alakası olmadığını, aksine mesleğimize zarar verdiğini görmek lazım” açıklaması yaptı.
Ayrıca haber ödülü Miyase İlknur ve Seyhan Avşar’a, röportaj ödülü ise Filiz Zeyrek ve Uğur Şahin’e
verilirken, dayanışma ödülü de Çorlu Aileleri ve tüm sağlık emekçileri adına Türk Tabipleri Birliği’ne verildi.305
28 Ekim 2021
• Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay’ın kapatılan İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nin gazeteci Aziz Oruç hakkında “örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemekten” altı yıl üç ay hapis
cezası aldığı dosyayı bozmasının ardından Oruç’un beraat etmesine karar verdi. Mahkeme kararında, “Her
ne kadar sanıklar hakkında ‘örgüt üyesi olma’ suçundan iddianamede yazılı Kanun maddeleri uyarınca cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanıkların üzerlerine atılı suçu işlediğine dair, her türlü
kuşkudan uzak, mahkumiyetine yeterli, kesin ve inandırıcı deliller elde edilemediğinden, CMK’nın 223/2e maddesi uyarınca sanıkların delil yetersizliği nedeniyle beraatlarına karar verildi” denildi. İzmir 8. Ağır
Ceza Mahkemesi, gazeteci Oruç hakkında 2011’de Denizli Pamukkale Üniversitesi’nde öğrenci olduğu sırada bir eyleme katıldığı için “örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemekten” altı yıl üç ay hapis
cezası vermişti.306
30 Ekim 2021
• Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği, TGS Ankara Şubesi’nin 10 ayrı olayda muhabirlerin işlerini yaptığı sırada engellemelerine ilişkin “polisin görevi kötüye kullanma” ve “zor kullanma” yetkisini aşmakla
ilgili itirazını inceleyerek, takipsizlik kararının kaldırılmasına karar verdi.307 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “TGS Ankara Şubesi, suçun mağduru değil ancak mağdurlar şikayetçi olabilir” diyerek takipsizlik kararı vermişti. TGS avukatları, karara itirazda bulunmuştu.308
• İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’ndeki görevinden 29 Ekim 2016’da OHAL KHK’sı
ile ihraç edilen Yrd. Doç. Dr. Savaş Karabulut görevine iade edildi.309 Karabulut, “Barış Akademisyenleri
olarak toplumda bilinen ve aynı üniversitede beraber iş güvencesi, demokratik üniversite mücadelesi verip,
tarikatların, cemaatlerin üniversitelerde kadrolaşmasını engelleyen yoldaşlarım iade edilmeden asla ama
asla içim huzur ile dolmayacak” dedi.310
31 Ekim 2021
• AYM, sulh ceza hakimlerinin verdiği erişim engeli kararlarına karşı yapılan dokuz ayrı başvuruda,
“ifade ve basın özgürlüğü ihlali” kararı verdi. İhlallerin ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere kararların birer örneği ilgili sulh ceza hakimliklerine gönderildi. Ayrıca her başvurucuya 8.000
lira tazminat ödenmesi de kararlaştırıldı. Yüksek Mahkeme “pilot” olarak tanımlanan kararı yeni düzenleme
yapılması için Meclis’e gönderdi. Meclis bir yıl içinde yeni düzenleme yapılmazsa bu yönde yapılan tüm
başvurularda ihlal kararı verecek. Mahkeme önünde benzer pek çok başvurunun bulunduğuna dikkat çekerek bu dosyaların hepsinde ihlal kararı verilerek, erişim engellerinin kaldırılmasının sağlanabileceği ancak
bu durumun yeni ihlallerin önüne geçmeyeceğini belirtti. Kararda, yapılacak yeni düzenlemeye göre erişim
engeli usulünün kapsamı hukuki ve yeterli açıklıkta olmalı. Erişim engeli için acil toplumsal ihtiyaç zorunluluğu getirilmeli. Kamu makamların müdahale sınırı ortaya konulmalı. Keyfi uygulamalara yol açmayacak
güvenceler oluşturulmalı. Erişim engelli kararları istinaf ve temyiz denetimine açılmalı. Sulh ceza hakimlikleri erişim engeli kararlarına son çare olarak başvurmalı.311

https://www.mlsaturkey.com/tr/cemil-ugur-muhalifleri-terorist-ilan-eden-zihniyetin-gazetecilikle-alakasi-yok/
https://artigercek.com/haberler/gazeteci-aziz-oruc-beraat-etti
307 https://twitter.com/TGSAnkaraSubesi/status/1454359196154142727?ref_src=twsrc%5Etfw
308 https://t24.com.tr/haber/gazetecileri-engelleyen-polislerin-sorusturmasi-yeniden-acildi,989570
309 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/khk-magduru-akademisyen-savas-karabulut-goreve-iade-edildi-1880833
310 https://www.evrensel.net/haber/446551/khk-magduru-akademisyen-savas-karabulut-goreve-iade-edildi
311 https://www.haberturk.com/son-dakika-aym-den-keyfi-erisim-engeli-kararina-fren-3238406
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