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

 
Ó 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cemiyetimiz, 1946 yılındaki kurulu-
şundan bu yana her zaman cumhuriyet, ço-
ğulcu demokrasi ile ifade ve basın özgür-
lüğü başta olmak üzere özgürlüklerin yıl-
maz bekçisi oldu. Gazeteciler Cemiyeti 
üyelerine aşıladığı bu güvenle ülkemizin 
mesleki ve diğer önemli kurumları arasında 
hak ettiği yeri aldı. 
 

* * * 
Telefon: +90 (312) 427 15 22 
Faks: +90 (312) 468 23 84 
E-Posta:  
info@gazetecilercemiyeti.org.tr 
Web Adresi:   
www.gazetecilercemiyeti.org.tr 
www.pressforfreedom.org 
Adres: Üsküp Caddesi (Çevre Sokak)  
No:35, Çankaya, Ankara 
 

* * * 
Kapak fotoğrafı: Cosmic Creative  

Reklam sektörü için bir prestij olarak kabul 
edilen 13’üncü Kırmızı Reklam ödüllerinin 
13’üncüsü 26 Mayıs 2016’da gerçekleştirildi. 
Kırmızı Jüri Özel Ödülünü Cosmic Creative’in 
hazırladığı “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’nin Kasım gündemini ekonomideki olumsuz süreç şekillenirken, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ile hükümetini eleştiren haber ve açıklamaları engelleme çabası da devam etti. 

Merkez Bankası’nın Ekim ayı ardından yeniden faiz indirimi kararı almasıyla birlikte ABD Doları 
başta olmak üzere yabancı para birimleri Türk Lirası karşısında hızla değer kazandı. Özellikle ABD Doları 
ve Euro kurlarındaki artış Türkiye’nin ithalat maliyetlerine yansıdı, dolayısıyla yerli üretimde de fiyat artış-
ları yaşandı. Bu durum ithal ürünler (kağıt ve mürekkep başta olmak üzere) dolayısıyla yerel basın kuruluş-
ları ve yayıncılık sektörünü sıkıntıya soktu. ABD Doları’nın Kasım ayı sonunda 12 Türk Lirası’nı aştığı 
günlerde üç yıl önce benzer süreçteki kur artışlarını eleştiren gazetecilerin davası da gündemdeydi. Banka-
cılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) şikayetiyle açılan ve aralarında Orhan Aydın, Mustafa 
Sönmez, Sedef Kabaş, Merdan Yanardağ gibi gazeteci, ekonomist, sanatçıların bulunduğu 38 kişi hakkın-
daki dava yine ertelendi. Bu davada üç yıldır karar alınmamış olması, o günleri kat kat aşan dolar kuru 
nedeniyle sosyal medyada tepkilere neden oldu.  

İfade özgürlüğü yanı sıra Türkiye’nin uluslararası ilişkileri açısından Kasım ayındaki en önemli dava, 
“hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlamasıyla Silivri Cezaevi’nde tutuklu Osman Kavala’nın yar-
gılandığı Gezi Davası’ydı. Kasım sonundaki duruşmada, Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar ve-
rilmesi üzerine Aralık’ın ilk günlerinde Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Kavala için Avrupa İnsan Hak-
ları Mahkemesi’nin (AİHM) kararlarının uygulamaması nedeniyle 1963’te Konsey’in kurucu üyelerden 
Türkiye aleyhine yaptırım sürecini başlattı. 

Basın özgürlüğü açısından Almanya’nın talebi doğrultusunda serbest bırakılması sonrasında Berlin’e 
dönüş yapmış olan ve son olarak PEN Almanya Başkanı seçilen Die Welt muhabiri Deniz Yücel’in yurt 
dışından ifadesine başvurma gerekçeli dava erteleme süreçleri Kasım ayında da devam etti. Şair ve yazar 
Yılmaz Odabaşı “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla 11 ay 20 gün hapis cezasına mahkum edildi ve 
cezası ertelenmedi. Hatay’da Suruç saldırısında yaşamını yitiren Okan Pirinç için 2015 yılında CHP’li vekil 
Serkan Topal’ın da katıldığı anma törenindeki haber takibi yapan Sovtna gazetesi sahibi Ali Arslan Dadük 
hakkında ve gazeteci Can Bedros Çapar hapis cezasına çarptırıldı. 

Gazeteciler aleyhine yürütülen yargılamalar sürerken Ankara’da “kamu görevlisine direnme” suçla-
ması yürütülen gazeteci Sibel Hürtaş aleyhindeki açılan davanın gerekçesi, başsavcılık iddianamesinde, “tek 
başına üç polisi darp ettiği” şeklinde yer aldı. 

Bu arada Basın İlan Kurumu (BİK), Yeni Akit’in yayımladığı Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu 
Mustafa Kemal Atatürk aleyhindeki “Olmasaydı olurduk” ilanı için “ceza verilmesine mahal olmadığı” ka-
rarı vererek bunu “basın özgürlüğü” kapsamında değerlendirdi. BİK’in, Cumhuriyet, Birgün, Evrensel başta 
olmak üzere ulusal ve yerel boyutta hükümet yanlısı yayın politikası izlemeyen gazetelere yönelik yaptı-
rımları ise devam etti.  

Ülke genelinde sulh ceza hakimlikleri kararlarıyla yolsuzluk, usulsüzlük, liyakatsizlik gibi pek çok 
iddianın yer aldığı haberlere erişim engellemeleri getirildi, bu talepler hükümete yakın diye bilinen Ensar, 
İlim Yayma, TÜGVA, TÜRGEV gibi vakıflar ve dernekler tarafından mahkemelere ulaştırıldı.  

Kasım ayında basın özgürlüğü açısından sevindirici gelişmeler de gündemdeydi. Danıştay 10. Dai-
resi, kamuya açık alandaki olaylarda görüntü yasağı başlatan Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 27 Nisan ta-
rihli genelgesini, Anayasa’ya ve temel hak ve hürriyetler kapsamındaki “haberleşme hürriyeti”ne aykırı 
bularak yürütmesini durdurdu. Ankara Bölge Mahkemesi de, yazar Mustafa Sönmez’in 32 yıllık “sürekli 
basın kartının” yenilememesi nedeniyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı aleyhine verilen kararı onadı. 
İletişim Başkanlığı’nın basın mensubuna kazanılmış hakkını dolayısıyla teslim etmesi gerektiğine hükme-
dildi.  

İletişim Araçlarına ve İletişimcilere Baskı 
2 Kasım 2021  
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• İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Can Dündar ve Özgür Gündem Yazı İşleri Müdürü 
İnan Kızılkaya’nın “kamu görevlisine hakaret” suçlamasıyla yargılama sürecini Almanya’da yaşayan Dün-
dar hakkındaki yakalama kararı infazını beklemek gerekçesiyle ertelemeye devam etti. Dava, 24 Mart 
2022’ye ertelendi.1 Dava, dönemin İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimi Bekir Altun’un, Dündar’ın Özgür Gün-
dem’de nöbetçi genel yayın yönetmenliği sırasında 22 Haziran 2016 tarihli sayısındaki “Saray rejiminin en 
kullanışlı hakimi” haberinden şikayetçi olmasıyla açılmıştı.2 

• Diyarbakır 3. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Perihan Kaya için bir paylaşımıyla “Cumhurbaş-
kanı’na hakaret” ettiği gerekçesiyle 11 ay 20 gün hapis cezasına karar verdi. Mahkeme, hükmün açıklan-
masını erteledi ancak Kaya’nın bir yıl boyunca denetim altında tutulmasına karar verdi. Kaya, bu karara 
itiraz edeceklerini bildirdi.3 

3 Kasım 2021 
• İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, KHK ile kapatılan Özgürlükçü Demokrasi’nin üçü tutuklu 14 

çalışanı hakkındaki yeniden yargılandıkları davada, Mizgin Fendik ve Pınar Tarlak’ın beraat kararlarını 
bozma yönündeki istinaf kararına uyacağını bildirdi. Mahkeme, istinaf kararı doğrultusunda diğer gazeteci-
ler Hicran Urun, Reyhan Hacıoğlu, İshak Yasul ve Mehmet Ali Çelebi hakkında verilmiş cezaları ağırlaştı-
racağını da belirterek, davayı 7 Şubat 2022’ye erteledi.4 

• Ankara 30. Asliye Hukuk Mahkemesi, AKP Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşi Fatih 
Erdoğan ve Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş. tarafından Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri ve Cum-
huriyet yazarı Işık Kansu aleyhine iki milyon liralık manevi tazminat talepli davayı reddetti.5  

• İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhuriyet’te 23 Ekim’de yayımlanan “Ensar, TÜRGEV, 
TÜGVA paralel terör örgütü gibi” haberine erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi. Haberde, 
Ensar Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti, TÜGVA ve TÜRGEV için dönemin Bitlis Vali Yardımcısı Salih Al-
tun’un “paralel terör örgütü yapılanması benzerliği” tespiti yaptığına yer verilmişti.6  

4 Kasım 2021 
• AKP Eskişehir İl Teşkilatı Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, ANKA Haber 

Ajansı Eskişehir Temsilcisi ve İstikbal gazetesi yazarı Özge Zaim hakkında “toplum içinde küçük düşürme” 
gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Zaim, fotoğraflı haberinde Gücüyener’in kullandığı el çantası fiya-
tının 25.450 lira olarak yazmıştı.7  

5 Kasım 2021 
• Denizli’de İHA muhabiri Hüseyin Yılmaz, cinayet şüphesiyle İbrahim Sarıekiz’in polis tarafından 

yakalanma anlarını görüntülediği sırada şüpheli yakınlarınca saldırıya uğradı. El bileği ve kaburgası zede-
lenen Yılmaz şüphelilerden şikayetçi oldu.8 

• İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayın-
lar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi gerekçesiyle Ötekilerin Gündemi’nin Facebook sayfasına 
erişim engellenmesine karar verdi.9 Ötekilerin Gündemi Genel Yayın Yönetmeni Hamza Özkan, site olarak 
kuruluşundan bugüne kadar yaptıkları haberlerin tamamen düşünce özgürlüğü ve pozitif bir dil olduğunu 
belirterek, “Asılsız, hakaret, küçümsemek, ötekileştirme, reyting kaygısından olabildiğince uzak durduk” 
dedi.10   

 
9 Kasım 2021 
• Ankara 37. Asliye Ceza Mahkemesi, “kamu görevlisine direnme” suçlamasıyla ve polisleri darp 

ettiği iddiasıyla gazeteci Sibel Hürtaş aleyhindeki başsavcılık iddianamesiyle yargılamaya başladı. Mah-
keme, duruşmaya katılmayan üç davacı polis memuru hakkında zorla getirme ve tanık olarak dönemin 

                                                
1 https://www.evrensel.net/haber/446727/gazeteci-can-dundar-ve-inan-kizilkayanin-davasi-24-marta-ertelendi 
2 https://www.evrensel.net/haber/446727/gazeteci-can-dundar-ve-inan-kizilkayanin-davasi-24-marta-ertelendi 
3 https://www.mlsaturkey.com/tr/aihm-kararina-ragmen-gazeteci-perihan-kayaya-11-ay-20-gun-hapis-cezasi/ 
4 https://www.mlsaturkey.com/tr/ozgurlukcu-demokrasi-davasi-yeniden-basladi/ 
5 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/gazetemiz-ve-yazarimiz-isik-kansu-hakkinda-acilan-tazminat-davasi-mahkemece-reddedildi-1881657 
6 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/tugva-haberimize-erisim-engeli-getirildi-1882001 
7 https://www.eskisehirhaber26.com/gundem/eskisehir-basininin-basarili-gazetecisine-suc-duyurusu-h19665.html 
8 http://mobil.vandahaber.com/haber/katil-zanlisi-gazetecinin-kaburgasini-kirdi/54235/ 
9 https://www.evrensel.net/haber/447580/otekilerin-gundemine-sansur-ve-erisim-engeli 
10 https://www.otekileringundemi.com/medya/otekilerin-gundemi-ne-facebook-sansuru-h67871.html 
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güvenlik şube müdürü Serkan Çakmak’ın davet edilmesine karar verdi.11 Geçtiğimiz yaz TBMM önünde 
baro başkanlarınca yapılan protesto eylemi sırasında yaralanmasına ilişkin darp raporu alan Hürtaş12  aley-
hine üç polisi tek başına darp ettiği suçlamasıyla iddianame hazırlayan Başsavcılık, Hürtaş’ın polisler hak-
kındaki suç duyurusuna ise takipsizlik kararı vermişti.13 Dava 12 Nisan 2022’ye ertelendi.14 

10 Kasım 2021 
• Sözcü yazarı Uğur Dündar, ABD’nin organize dolandırıcılık suçlamasıyla hakkında yakalama ka-

rarı çıkarttığı Sezgin Baran15 Korkmaz’ın kendisine tazminat davası açtığını açıkladı.16   
• AKP Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik Haber’de gazetecilik yapan Mehmet Erdem hak-

kında paylaşımlarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldığını öne sürerek, Bilecik Cumhuriyet Başsavcı-
lığı’na suç duyurusunda bulundu.17 

11 Kasım 2021 
• Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Kibriye Evren hakkında “örgüte üye olmak” ve 

“örgüt propagandası yapmak” iddialarıyla yargılandığı davada, yurt dışı çıkış yasağını devam ettirme kararı 
aldı ve davayı 24 Şubat 2022’ye erteledi. Evren, 9 Ekim 2018’de Diyarbakır merkezli yürütülen bir soruş-
turma kapsamında gözaltına alınarak tutuklanmış, 13 aylık tutukluluğun ardından 12 Kasım 2019’da adli 
kontrol tedbiriyle tahliye edilmişti.18 İddianamede, Evren için sosyal medya paylaşımları, gizli tanık beyan-
ları ve yurt dışı seyahatleriyle ilgili iddialar, suçlamalara gerekçe gösteriliyor.19 

• Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi, eski DİHA muhabiri Şerife Oruç’un “örgüt üyeliği” suçlama-
sıyla yargılanmasında savcılıkça yurt dışına çıktığı bilgisi verilen “Devran Çakır” kodlu gizli tanığın SEG-
BİS üzerinden dinlenebilmesi için tekrar yazı yazılmasına karar vererek davayı 17 Şubat 2022’ye erteledi.20 

15 Kasım 2021 
• Toplumsal Haber muhabiri Umut Taştan, Devrimci Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi (DHKP-C) yö-

neticisi tutuklu Ali Osman Köse için Taksim Meydanı’nda yapılan eylemi takibinde polis müdahalesine 
maruz kaldı. Taştan, “Telefonu elime almamla üzerime saldırmaları bir oldu. Gazeteci olduğumu defalarca 
belirtmeme rağmen yere yatırıldım, üstümde sayısını bilmediğim polisle öylece bekletildim. Eylemcilerin 
gözaltına alınmasının ardından bırakıldım” dedi.21 

• Hatay Samandağ Asliye Ceza Mahkemesi, “görevli memura mukavemet” iddiasıyla Sovtna gaze-
tesi sahibi Ali Arslan Dadük ile gazeteci Can Bedros Çapar hakkında 10’ar ay hapis cezasına hükmetti. 
Dadük ve Çapar, Suruç saldırısında yaşamını yitiren Okan Pirinç için 2015 yılında CHP’li vekil Serkan 
Topal’ın da katıldığı anma törenindeki haber takibi gerekçesiyle diğer 26 kişiyle birlikte suçlandı. Diğer 
sanıklara da 10 ay ile bir yıl arasında hapis cezaları verildi.22 

• Evrensel Mersin muhabiri gazeteci Burak Şefkat, AKP’li İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tos-
yalı’ya hakaret ettiği gerekçesiyle evine polis operasyonu düzenlendi. YouTube yayınlarında Tosyalı Hol-
ding’in İskenderun 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde yapılması planlanan 2.5 milyar dolarlık iskele inşaatına 
dair iddiaları gündeme taşıyan Şefkat, operasyon sırasında evinde olmadığı için Adana’dan kendisine hemen 
karakola gelmesi için telefon edildiğini söyledi. Karakolda ifadesine başvurulduğunu kaydeden Şefkat, “Ya-
yınlarımda Tosyalı’ya hakaret ettiğim bu nedenle benden şikayetçi olunduğu söylendi.23 Yayınlarımın tek 
tek izlenebileceğini, hiçbirinde hakaret olmadığını belirterek ifademi verdim ve bırakıldım. Cumartesi günü 
yapacağım yayına bir saat kala bu olay yaşandı. Ellerinde beni gözaltına alacak gerekçe yoktu ama yayını 
da engellemek istiyorlardı. Böyle bir şey yaptılar” dedi.24 

                                                
11https://ankahaber.net/haber/detay/gazeteci_sibel_hurtasa_acilan_davanin_ilk_durusmasi_yapildi_bu_iddianame_gazeteciligin_kriminalize_edilmesinin_bir_par-
casidir_61603 
12 https://sendika.org/2021/11/haber-takibi-engellenen-gazetecinin-degil-polisin-sikayeti-kabul-edildi-636051/ 
13 https://t24.com.tr/video/gazeteci-sibel-hurtas-in-3-yila-kadar-hapsi-istendi,43236 
14https://ankahaber.net/haber/detay/gazeteci_sibel_hurtasa_acilan_davanin_ilk_durusmasi_yapildi_bu_iddianame_gazeteciligin_kriminalize_edilmesinin_bir_par-
casidir_61603 
15 https://www.medyatava.com/haber/kara-para-aklamaktan-avusturyada-tutuklanan-sezgin-baran-korkmaz-ugur-dundara-dava-acti_232327 
16 https://twitter.com/ugurdundarsozcu/status/1458045547856777231 
17 https://www.yazargazetesi.com.tr/bilecik/ak-partiden-cumhurbaskanini-hedef-gosteren-gazeteci-hakkinda-suc-duyurusu-h731151.html 
18 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-kibriye-evrenin-yargilandigi-dava-bir-kez-daha-ertelendi/ 
19 https://sendika.org/2021/11/gazeteci-kibriye-evrenin-orgut-uyeliginden-yargilandigi-dava-24-subata-ertelendi-636386/ 
20https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-oruc-aleyhine-taniklik-yapan-kisi-yine-bulunamadi-dava-ertelendi/  
21 https://www.muhalif.com.tr/haber/toplumsal-haber-muhabirlerinden-umut-tastana-saldiri-32525 
22 https://www.google.com/amp/s/www.gazeteduvar.com.tr/amp/hatayda-okan-pirinc-anmasina-katilan-8-kisiye-hapis-cezasi-haber-1541995 
23 https://www.gazeteduvar.com.tr/baskan-tosyaliya-hakaretle-suclanan-gazeteci-karakolda-bekletildi-haber-1541960 
24 https://www.evrensel.net/haber/447741/belediye-baskani-tosyaliya-hakaretle-suclanan-gazeteci-karakolda-bekletildi 
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• Van 7. Ağır Ceza Mahkemesi,  MA muhabiri Adnan Bilen’in Van’da iki köylünün helikopterden 
atılması iddiasını haberleştirirken, “örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklanmasının hak ihlali olduğu25 gerekçe-
siyle dava açma talebini reddetti.26 Bilen’in avukatı Murat Timur, “tutuklamaya itiraz ettikleri başvuruların 
bekletildiğini ve özellikle tutuklama kararı veren hakimin nöbetçi olduğu güne denk getirildiğini” açıklamış 
ve “imha edilmesi için karar verilen ses kayıtlarının hukuksuzca geri getirilerek tutuklamaya dayanak oluş-
turması” ve “gizlilik kararı dışında kalan belge ve bilgilere ulaşımın kısıtlanması” gerekçesiyle dava aç-
mıştı.27 

19 Kasım 2021 
• İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi, aralarında Orhan Aydın, Mustafa Sönmez, Sedef Kabaş, Mer-

dan Yanardağ gibi gazeteci, ekonomist ve sanatçıların da bulunduğu 38 kişi hakkında Ağustos 2018’de 
döviz kurunun artışıyla ilgili attıkları tweetler nedeniyle “ekonomiyi zayıflatma” davasını erteledi. Davadaki 
38 kişi “Dolar 10 TL olacak” şeklindeki sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılanıyor.28 Dava, Banka-
cılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) şikayetiyle Haziran 2019’da açılmıştı.29 

18 Kasım 2021 
• Serbest gazeteci Fevziye Çevik, sendika.org muhabiri Tankut Serttaş ve Anayurt muhabiri Demet 

Aran’ın aralarında bulunduğu gazeteciler, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin Ankara Büyükşehir 
Belediyesi, Kurtuluş Parkı’nı TED Üniversitesi’ne devredecek protokolüne karşı düzenlediği basın açıkla-
ması sırasında polis müdahalesine maruz kaldı. Polis, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) tarafından 
verilen uluslararası basın kartını tanımadığı Çevik, “Bizi iterek alandan uzaklaştırmaya çalıştılar. Uluslara-
rası basın kartı olan IFJ kartımı gösterdiğimde ise bunun basın kartı olmadığını söylediler. Polisleri ikna 
etmeye çalışmaktan görüntü alamıyordum” dedi.30 

19 Kasım 2021 
• Ordu Gürgentepe Belediye Başkanı Yaşar Şahin, makam odasında işten çıkartılan kadın işçiyle 

arasındaki diyalogun yer aldığı videoyu kamuoyuna servis eden Yön gazetesi sahibi Osman Şahin hakkında 
Gürgentepe Cumhuriyet Savcılığı’na şikayette bulundu. Gazeteci Şahin, AKP’li Şahin’in iddialarını kabul 
etmeyerek, görüntüleri sosyal medya üzerinden daha önce paylaşılan bir hesaptan elde ettiğini ve yayınla-
dığını söyledi.31 

• Gazeteci Murat Selenoğlu hakkında Mersin’de 2006 yılında ESP32, Atılım, SGD gibi yasal kuru-
luşlar etkinliklerine katıldığı gerekçesiyle “yasadışı örgüt üyesi olmak” iddiasıyla yargılandığı davada, altı 
yıl üç ay hapis cezası verildi.33 Selenoğlu, Trabzon Beşikdüzü T Tipi Kapalı Hapishanesi’ne gönderildi.34 

• MA muhabiri Emrullah Acar’ın gözaltı süresi, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “terör örgütü 
üyesi olmak” iddiasıyla yürüttüğü soruşturmada dört gün uzatıldı.35 DİSK Basın-İş Sendikası, “Üyemiz 
Acar’ın gözaltı süresi dört gün daha uzatıldı. Yetkilileri bu hukuksuzluktan vazgeçmeye çağırıyoruz. Ka-
muoyunu bir kez daha bu durum karşısında ses çıkarmaya davet ediyoruz. Halkın haber alma hakkını savu-
nalım” çağrısı yaptı.36 

20 Kasım 2021 
• İstanbul Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi, MA muhabiri Muhammed Enes Sezgin ve 

gazeteci Sena Dolar takip ettikleri bir haber nedeniyle “kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzen-
leme, yönetme” suçlamasıyla Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameyi kabul 
etti. İddianamede, Sezgin ve Dolar hakkında bir yıl altı aydan üç yıla kadar hapsi istendi. İddianamede, 
işçilerin attıkları “Yaşasın 1 Mayıs”, “Bjîi Yek Gulan” ve “Ayrılmayacağız, direneceğiz” sloganları suçlama 

                                                
25 https://twitter.com/MAturkce/status/1460190084997787653 
26 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/152443 
27 https://politikahaber.org/gazeteci-bilenin-hak-ihlaline-iliskin-yaptigi-basvuru-reddedildi/ 
28 https://www.birgun.net/haber/o-gun-soyledigimizi-bugun-yasiyoruz-366282 
29 https://www.birgun.net/haber/bddk-nin-sikayetiyle-50-gazeteci-ve-yazara-dava-acildi-kriz-var-ama-kriz-var-demek-yasak-258745 
30 https://www.mlsaturkey.com/tr/ankarada-gazeteci-olmak-gazeteci-oldugunu-polise-ispatla/ 
31 https://www.ordugazete.com/gurgentepe-belediye-baskani-yasar-sahin-gazeteci-sahin-i-sikayet-etti/15295/ 
32 https://t24.com.tr/haber/gazeteci-murat-selenoglu-na-15-yil-sonra-tutuklama-karari,994712 
33 https://www.birgun.net/haber/gazeteci-murat-selenoglu-hakkinda-15-yil-sonra-tutuklama-karari-366245 
34 http://etha26.com/haberdetay/murat-selenoglu-trabzonda-tutuklandi-150868 
35 https://www.evrensel.net/haber/448469/gazeteci-emrullah-acarin-gozalti-suresi-4-gun-uzatildi 
36 https://twitter.com/disk_basin_is/status/1463034191822663687?s=21 
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konusu yapıldı. İlk duruşma Silivri Cezaevi duruşma salonunda yapılmasına karar verilen ilk duruşma 31 
Mart 2022’de görülecek.37 

21 Kasım 2021 
• Yargıtay 4. Ceza Dairesi, Kapatılan Taraf muhabiri Mehmet Baransu’nun Demirören Holding 

Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören’e yönelik dile getirdiği “kirli” sözcüğünü “hakaret” olarak 
kabul etti ve Bakırköy 48. Asliye Ceza Mahkemesi’nin beraat kararını bozdu.38 

• MA muhabiri Emrullah Acar’ın Şanlıurfa’da evinde gözaltına alınması sonrasında 19 Kasım’dan 
bu yana Malatya Emniyet Müdürlüğü’nde tutulduğu ve dosyada gizlilik kararı alındığı açıklandı.39 

• TGS Adana Şube Başkan Yardımcısı, gazeteci Murat Yıldız, Çukurova Belediyesi Başkanı Soner 
Çetin hakkında haber yaptığı için 6 Kasım’da şahsi telefonundan aranarak tehdit edildiği açıkladı. Yıldız, 
Radyo DEVA adlı bir yayın kuruluşunda katıldığı canlı yayın sonrasında aldığı tehdit ile ilgili 8 Kasım’da 
savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.40 

22 Kasım 2021 
• Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi, JİNHA muhabiri gazeteci Nurcan Yalçın hakkında, “üye ol-

mamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçlamasıyla iki yıl bir ay ve “örgüt propagan-
dası yapmak” suçundan ise bir yıl altı ay 22 gün olmak üzere toplam üç yıl yedi ay 22 gün hapis cezasına 
karar verdi. Mahkeme, propaganda suçu cezası için hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.41 Yalçın’a, Rosa 
Kadın Derneği’ne yönelik operasyon kapsamında suçlanmıştı.42 

23 Kasım 2021 
• İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin AKP’nin yönettiği 

dönemden kalan borçları nedeniyle belediyenin hesaplarına haciz işlemi uygulatan MET-GÜN İnşaat Ta-
ahhüt ve Tic. A.Ş. ve sahibi Metin Güneş ile ilgili 120 habere erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle 
engelledi. Daha önce de benzer haberler İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin 20 Ağustos 2020 tarihli kararı 
ve İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin 4 Ekim 2021 tarihli kararı ile erişime engellenmişti.43 

• Diyarbakır 7. Asliye Ceza Mahkemesi, KHK ile kapatılan Azadiya Welat’ın eski çalışanı Velat 
Öztekin hakkında Facebook’ta 2015-2016 yıllarında paylaştığı iki ayrı karikatürde “Cumhurbaşkanı’na ha-
karet” suçlamasıyla hazırlanan iddianameyi kabul etti. İlk duruşma 27 Ocak 2022’de görülecek. Öztekin’in 
suç unsuru olarak sunulan ilk paylaşımında, dünyaca ünlü karikatürist Carlos Latuff’un çizdiği, Cumhur-
başkanı Erdoğan’ın boksör Muhammed Ali’nin cenaze töreninde konuşma yapma talebinin reddedilmesini 
anlatan karikatür ve gazetecinin “Yazıyı okuyamadım ama mesajı net anladım bazen söze gerek kalmıyor” 
şeklindeki yorumu yer alıyordu. Diğer paylaşımında ise, Erdoğan’ın elinde bir yay ve CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu’nun da kendisine ok uzatarak, “Siz yeter ki Kürtleri vurun CHP’nin bütün okları size 
kurban olsun” dediği karikatür yer alıyordu.44 

 
24 Kasım 2021 
• MA muhabiri Emrullah Acar, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “terör örgütü üyesi olmak” 

iddiasıyla tutuklanması talebiyle sevk edildiği sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.45 
DİSK Basın-İş Sendikası, “Acar adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Acar, gazetecilik yaptığı için hukuk-
suzca altı gün gözaltında bekletildi.46 Bu altı gün onun şahsında halkın haber alma hakkına karşı bir darbe-
dir” tepkisini gösterdi.47  

26 Kasım 2021 

                                                
37 https://gazetekarinca.com/iki-gazeteciye-haber-takibi-davasi/ 
38 https://www.gercekgundem.com/medya/313800/yargitaydan-demiroren-karari-yeniden-yargilama-yapilacak 
39 https://www.evrensel.net/haber/448370/ma-muhabiri-emrullah-acarin-dosyasinda-gizlilik-karari-getirildi 
40 https://www.mlsaturkey.com/tr/tehdit-edilen-gazeteci-murat-yildiz-kendisini-tehdit-eden-kisinin-yakalanmasini-istiyor/ 
41 https://t24.com.tr/haber/gazeteci-nurcan-yalcin-a-3-yil-7-ay-hapis-cezasi,995155 
42 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-nurcan-yalcin-3-yil-7-ay-22-gun-hapis-cezasina-carptirildi/ 
43 https://ifade.org.tr/engelliweb/ibbye-haciz-uygulatan-met-gun-insaat-ve-sahibi-ile-ilgili-haberler/ 
44 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-velat-oztekine-cumhurbaskanina-hakaret-davasi/ 
45 https://www.gazeteduvar.com.tr/gazeteci-emrullah-acar-serbest-birakildi-haber-1542996 
46 https://twitter.com/disk_basin_is/status/1463439989493141508?s=21 
47 https://twitter.com/Disk_Basin_is/status/1463420618943221763 
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• İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi, dokuz8HABER Genel Yayın Yönetmeni Gökhan Biçici’nin 
“Hacker grubu Anonymous’tan Erdoğan’a Berkin Elvan örneğiyle tepki” başlıklı haberinde “Cumhurbaş-
kanı’na hakaret” suçlamasıyla yargılanmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davaya katılma talebi kabul 
edildi. Dava, 17 Şubat 2022’ye ertelendi.48 Erdoğan, ABD’de George Floyd’un öldürülmesini “ırkçı saldırı” 
olarak eleştirmiş, Hacker grubu Anonymous bunun üzerine Gezi eylemleri sürecinde polis tarafından Berkin 
Elvan’ı örnek vermişti. Bu durum dokuz8HABER’de haberleştirilmişti.49 

• İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, PEN Almanya Başkanı ve Die Welt muhabiri Deniz Yücel’in 
“Cumhurbaşkanı’na hakaret” ve “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, TBMM’yi, hükümeti ve 
yargı organlarını alenen aşağılama” iddialarıyla yargılanmasında Almanya’dan savunma alınması için yanıt 
beklenmesine karar verdi. Dava 12 Nisan 2022’ye ertelendi.50 

• Ağrı 1. Ceza Mahkemesi, 28 Şubat 2016’da Şırnak İdil’de ilan edilen sokağa çıkma yasağı söz 
konusuyken haber takibi sırasında gözaltına alınması ardından suçlanan KHK ile kapatılan DİHA’nın mu-
habiri Dilgeş Ruvanas ile Azadiya Welat muhabiri Kadri Esen hakkında somut delil olmağı gerekçesiyle 
beraat kararı verdi. Mahkeme, KHK ile kapatılan DİHA’nın muhabiri Ferzen Çatak dosyasını ise ayırmaya 
karar verdi. Ancak Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı ise, beraat kararına karşı İstinaf Mahkemesi’ne itiraz etti.51 

28 Kasım 2021 
• Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Roj TV eski muhabiri Nazan Sala hakkında Van’da Osman Şiban 

(50) ve Servet Turgut’un (57) güvenlik güçlerince helikopterden atılması iddiasını haberleştirdikten sonra 
hakkında “silahlı terör örgütü üyeliği” suçlaması ile yargılanma dosyasına ek olarak “propaganda” suçla-
masıyla hazırlanan iddianameyi kabul etti. Mahkeme iki dosya arasında şahsi, hukuki ve fiili bağlantı bu-
lunduğu gerekçesiyle birleştirme kararı verdi.52 Sala’ya yöneltilen suçlamaya, 2013 yılında kapatılan Roj 
TV’de muhabirlik yapması iddianamede delil olarak gösterildi ve isnat edilen suçun tarihi 2017 olarak yer 
aldı.53 

• Jinnews muhabiri Öznur Değer, Ankara’da Çankaya Belediyesi önünde enflasyon artışına dikkat 
çekmek için protesto gösterisi yapmak isteyen grubu takip ederken gözaltına alındı. Değer’in fotoğraf ma-
kinesine de el konulduğu belirtildi.54 Öznur ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.55 

29 Kasım 2021 
• Cumhuriyet Yazı İşleri Müdürü Olcay Büyüktaş Akça, Spor Müdürü Sami Gürel, Düzeltme Ser-

visi Şefi Rüya Özkalkan, Cumhuriyet Pazar Sorumlusu Hilal Köse, muhabir Tuğba Özer, Muhabir Ece Pi-
roğlu, foto muhabiri Vedat Arık, arşiv sorumlusu Mahmut Gündüz sendikalı gazeteci olarak işten çıkarıldı.56 
TGS, işten çıkarmalar üzerine “Cumhuriyet’teki sekiz üyemizin işten atılması, yönetimin sendika karşıtı 
tutumunu bir kez daha su yüzüne çıkartmıştır. Meslektaşlarımızın işe geri alınması için Cumhuriyet önünde 
buluşuyoruz” çağrısı yaptı.57 

İfade ve Basın Özgürlüğünü Kullanmak İsteyenlere Müdahale 
2 Kasım 2021 
• Zafer Partisi’nin, Ankara Kızılay’daki Güvenpark’ta “Suriyeli mülteciler ülkelerine geri dönmeli” 

kampanyası için imza toplama standı kurmasını polis barikatıyla engellendi ve bu durumu görüntülemek 
isteyen basın mensupları fiziki müdahaleyle karşılaştı. Bu sırada Reuters muhabiri yere düştü.58 Zafer Partisi 
Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ konuyla ilgili Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Suriyelilerin kendi 
ülkelerine gönderilmesi amacıyla tüm Türkiye’de başlattığımız imza kampanyası için Güvenpark’ta 

                                                
48 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-gokhan-bicicinin-cumhurbaskanina-hakaretten-yargilandigi-dava-ertelendi/ 
49 https://www.medyakoridoru.com/gundem/gazeteci-gokhan-bicici-cumhurbaskanina-hakaret-suclamasiyla-hakim-karsisi-26058/ 
50 https://www.mlsaturkey.com/tr/deniz-yucelin-savunmasinin-alinmasi-icin-almanyaya-istinabe-talebi-yazilacak/ 
51 https://www.evrensel.net/haber/448797/savci-gazetecilerin-beraat-kararina-itiraz-etti 
52 https://gazetekarinca.com/gazeteci-sala-hakkinda-12-yil-sonra-roj-tv-davasi/  
53 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-nazan-sala-hakkinda-12-yil-sonra-yeni-bir-dava-acildi/  
54 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/ankarada-gecinemiyoruz-eyleminde-17-gozalti-1888427 
55 https://sendika.org/2021/12/kasim-ayinda-56-kadin-gazeteci-siddete-tehdide-ve-tacize-maruz-kaldi-638978/ 
56 https://t24.com.tr/haber/cumhuriyet-gazetesinde-8-gazeteci-isten-cikarildi,996983 
57 https://twitter.com/TGS_org_tr/status/1465298075732295689?t=OJF-G2BKaCX6O8y8LiTmjQ&s=08 
58 https://odatv4.com/siyaset/suriyeliler-gitsin-diyenlere-polis-mudahalesi-220652 
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kuracağımız imza standına polis izin vermedi. Sayın Süleyman Soylu sadece kaldırıma barikat kurabilirsiniz 
ama Suriyeliler konusunda halkın fikirlerine asla”59 paylaşımında bulundu.60 

• Şanlıurfa Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla yargılanan 96 
yaşındaki “cezai ehliyeti yoktur” raporu bulunan Aliye Yabansu hakkında Siverek 1. Asliye Ceza Mahke-
mesi’nin “en yakın yüksek güvenlikli sağlık kurumunda koruma ve tedavi almasına” ilişkin kararı üzerine 
Yabansu’nun Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edilmesi talimatı verdi. Karara itiraz eden Yabansu’nun avu-
katı Celil Tanış, müvekkilinin “seyahat edemez raporunun” bulunduğuna dikkat çekerek, “80 kilometre 
ötede Diyarbakır var, neden Diyarbakır yerine gerekli sağlık tetkikleri Kayseri’de yapılmak isteniyor. Kendi 
ihtiyacını tek başına karşılamaktan aciz yaşlı bir insana sekiz saat yol çektirilmesi işkenceden farksız ola-
caktır. Hasta yatağında ölümü bekleyen bu yaşlı kadını bilmediği bir şehre göndererek tanımadığı insanların 
eline bırakmak kendisini diri diri mezara göndermekten farkı yok” dedi.61 

3 Kasım 2021 
• Yalova 2. Asliye Ceza Mahkemesi, şair ve yazar Yılmaz Odabaşı hakkında “Cumhurbaşkanı’na 

hakaret” iddiasıyla 11 ay 20 gün hapis cezası verdi ve cezayı ertelemedi.62 Odabaşı, 2018 yılındaki “Türkiye 
sadece Recep Tayyip Erdoğan’ın başka dünyaya ve muhaliflerine ben diktatör değilim, halk iradesiyle se-
çildim diyebilmesini sağlamak için seçime gidiyor. Başka bir nedeni olduğunu düşünmüyorum” paylaşımı 
sebebiyle suçlu bulundu.63 

• Hatay 1. Sulh Ceza Hakimliği, direnisteyiz29.org haber sitesini erişime engelledi.64 
4 Kasım 2021 
• Eski Kültür ve Devlet Bakanı Fikri Sağlar, suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’in iddiası çerçeve-

since Veyis Ateş’e “10 milyon Euro’yu ne yaptın?” sorusunu sorduğu gerekçesiyle İçişleri Bakanı Süley-
man Soylu’ya “hakaret” ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Sağlar, “Sedat Peker, 
şu anda iktidar partisinin başkanvekili olan kişinin ailesi ve kişiyle ilgili uyuşturucu kaçakçılığından kay-
naklanan ifşaatta bulundu. Halen savcılık bir şey yapmıyor ama bana soruşturma açıldı” dedi.65 

• Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde işten atıldıktan sonra farklı şekilde yeniden işe alındıkları için 
hak kaybına uğradıklarını açıklayan 36 işçi hakkında A. Ü. Lojmanları Site Yöneticiliği tarafından disiplin 
soruşturması açıldı. Disiplin soruşturması tutanağında, “İyi Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli ile yap-
mış olduğunuz görüşmeler neticesinde medyaya yansıyan Atatürk Üniversitesi aleyhine haberler yapılması 
ve tarafınızla rektörlük arasında işe iade istemli yargılama devam ederken söz konusu beyanlarda bulunul-
ması iş barışını bozmuştur. Bu sebeple savunmanız istenmektedir” denildi. Cinisli ise “Erzurum Atatürk 
Üniversitesi’nde 36 işçiye disiplin soruşturması açıldı, işten atıyorlar. Suçları Erzurum Milletvekili ile, be-
nimle konuşup, dertlerini anlatmak. Soruşturanlar hiç de utanmıyorlar” dedi.66 

5 Kasım 2021 
• Bursa 23. Asliye Ceza Mahkemesi, Yüksel Üstün adlı vatandaş hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan 

hakkında “Tayyip kendisini Müslüman gösteren bir Yahudi’dir” paylaşımıyla “Cumhurbaşkanı’na hakaret” 
ettiği gerekçesiyle 7.000 TL adli para cezasına karar verdi. Davada Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, 
şikayet dilekçesinde Erdoğan’a yönelik “Yahudi” ifadesi “küçük düşürücü, onur ve saygınlığı zedeleyici” 
olarak değerlendirdi.67 

6 Kasım 2021 
• YÖK’ün 40’ıncı kuruluş yıldönümünde Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi önünde “Kül-

liye Varsa Üniversite Yok” yazılı pankartla YÖK’ü protesto etmek için yaptığı bir saatlik oturma eylemi 
yürüten üç öğrenci gözaltına alındı.68 

                                                
59 https://twitter.com/umitozdag/status/1455527969301086209 
60 https://odatv4.com/siyaset/suriyeliler-gitsin-diyenlere-polis-mudahalesi-220652 
61 https://t24.com.tr/haber/96-yasindaki-cezai-ehliyeti-olmayan-kadina-erdogan-a-hakaretten-dava,990308 
62 https://www.birgun.net/haber/sair-yilmaz-odabasi-na-cumhurbaskani-na-hakaret-ten-11-ay-hapis-364444 
63 https://www.mlsaturkey.com/tr/sair-ve-yazar-yilmaz-odabasina-11-ay-20-gun-hapis-cezasi/ 
64 https://bolgehaberajansi.com.tr/direnisteyiz-org-sitesine-erisim-engeli/ 
65 https://tele1.com.tr/veyis-atesi-soran-fikri-saglara-suleyman-soyluya-hakaret-sorusturmasi-501370/ 
66 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/universite-iscilerine-vekil-ile-konustunuz-is-barisini-bozdunuz-sorusturmasi-6749690/ 
67 https://www.dw.com/tr/erdo%C4%9Fana-yahudi-demek-hakaret-say%C4%B1ld%C4%B1/a-59732662 
68https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/yoku-protesto-ettiler-gozaltina-alindilar-6753147/ 



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

  12 

• Elazığ Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Araştırma Görevlisi 
Hifzullah Kutum sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı.69 Kutum hakkında ayrıca “Şoreşa Îlonê 
hemû Kurdan pîroz be, Bijî Kurdistan - Eylül Devrimi tüm Kürtlere kutlu olsun. Yaşasın Kürdistan” payla-
şımı ve Mele Mustafa Barzani görseli nedeniyle fakülte dekanlığınca soruşturma başlatılarak, kınama cezası 
verildi. Kutum’un uyarı cezasına yaptığı itiraz ise Dekan Vekili Prof. Dr. Kenan Peker tarafından redde-
dildi.70 

7 Kasım 2021 
• Oyuncu Levent Üzümcü, Kadıköy’de 15 Haziran’da Anayasa’nın 64. Maddesine dikkat çekmek 

amacıyla sokakta yaptığı konuşma ve bunu paylaştığı tweet nedeniyle geçen hafta “halkı kin ve nefrete sevk 
etmek” gerekçesiyle ifadeye çağrıldığını duyurdu. Üzümcü, “Bu tweetim ve konuşmam nedeniyle geçen 
hafta ‘halkı kin ve nefrete sevk etmek’ nedeniyle ifade verdim. Bu ifadeyi vermeyi hakkeden o kadar çok 
şahıs olmasına rağmen; ‘adalet’ o şahısların kölesi olduğu için ben ifade verdim. Bir gün gerçek suçluların 
ifade verdiğini de göreceğiz”71 dedi. Üzümcü, “Sahne sanatları yoğun bakımda. Akmehepe -haliyle- anaya-
sanın 64. maddesini uygulamıyor. Türkiye’nin yüzde 60’ını yönetmekle övünenlere çağrımızdır”72 ifadele-
rini kullanmıştı.73 

8 Kasım 2021 
• YÖK’ün 40’ıncı kuruluş yıldönümünü protesto etmek için Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü 

önünde bir araya gelen öğrencileri darp eden polis, 11 öğrenci ile çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Polis, 
gazetecilerce görüntü ve fotoğraf alınmasını da engelledi. Öğrenciler daha sonra serbest bırakıldı.74 

• Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi’nde75  ilki salgın gerekçesiyle ücretsiz izne çıkarılmış editörün 
ardından görevli son editörün de “Artık yayıncılık yapmayacağız” gerekçesiyle işine son verildi.76   

10 Kasım 2021 
• Elazığ Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Araştırma Görevlisi 

Hifzullah Kutum’un Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye edildiğini77 duyurdu.78 
• Brindar Ali sahne isimli Mehmet Ali Basut, söylediği şarkılar ve sosyal medyadaki siyasi payla-

şımları nedeniyle “örgüt propagandası” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” iddialarıyla İstanbul’da gözaltına 
alındıktan sonra nöbetçi mahkemece tutuklandı. Basut, Metris 1 No’lu T Tipi Cezaevi’ne gönderildi.79 

11 Kasım 2021 
• Oyuncular Sendikası, İstanbul’da Fatih Kaymakamlığı’nın “Ölüm Uykudaydı” tiyatro oyununu 

“Sanal tarama neticesinde kamu güvenliği bakımından uygun bulunmadığı” gerekçesiyle yasakladığını du-
yurdu. Açıklamada, “Daha önce pek çok kez sahnelenen ‘Ölüm Uykudaydı’ oyununun sansürlenmesini ka-
bul etmiyoruz. Alınan karara ilişkin ilgili mercilerden bilgi edinmeye çalışacak ve sürecin takipçisi olmaya 
devam edeceğiz” denildi.80 

• İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Mezopotamya Kültür Merkezi’nde (MKM) sahne alan sanatçı 
Veysi Ermiş hakkında seslendirdiği şarkılarda “gerilla” ve “Kürdistan” ifadeleri geçtiği için “örgüt propa-
gandası yapmak” suçlamasıyla bir yıl altı ay 20 gün hapis cezası verdi. Mahkeme Başkanı, “Sicilin temiz 
olduğunu için seni affediyoruz bir seferliğine. Affediyoruz derken cezayı erteliyoruz. Kürtçe şarkılar söyle-
yebilirsin amenna. Ama yok işte gerilla dersen PKK’yi övmüş oluyorsun. Haberin olsun tamam mı? Ha 
şarkı söyle, Kürtçe yasak değil. Hatta TRT ŞEŞ diye bir kanal var. Gerilla, Kürdistan’ı biz Türkiye sınırları 
içinde kabul etmiyoruz. Irak’ta olan yerde söyleyebilirsin. Misakı Milli sınırları içinde yapamazsın. Hadi 
gidebilirsin” sözleriyle cezayı açıkladı.81 

                                                
69 https://www.basnews.com/tr/babat/721806 
70 https://www.rudaw.net/turkish/kurdistan/311020215 
71 https://twitter.com/LeventUzumcu/status/1457278108902510601? 
72 https://twitter.com/LeventUzumcu/status/1404889821718396930 
73 https://tele1.com.tr/levent-uzumcuye-halki-kin-ve-dusmanliga-tahrik-sorusturmasi-504931/ 
74 https://www.evrensel.net/haber/447208/ankara-universitesinde-yok-protestosuna-polis-mudahalesi-ogrenciler-gozaltina-alindi 
75 https://tr.sputniknews.com/20211105/doc-dr-koroglu-su-an-bogazici-universitesi-yayinlari-deposundaki-kitaplardan-olusan-bir-yayinevi-1050515755.html?fbc-
lid=IwAR3X-O04bG7UEGTPqD15AdLXEeuieFnp3lHDIRTXCiK4RMNlaU67XqiXGek 
76https://www.gercekgundem.com/guncel/310620/bogazici-universitesi-yayinevi-kapaniyor-mu 
77 https://twitter.com/MehmetEminAktar/status/1458362930123190273 
78 https://www.rudaw.net/turkish/kurdistan/311020215 
79 https://www.evrensel.net/haber/447425/kurt-sanatci-brindar-ali-tutuklandi 
80 https://www.medyaradar.com/olum-uykudaydi-oyunu-fatihte-yasaklandi-haberi-2064321 
81 https://www.t24.com.tr/haber/sarkidaki-kurdistan-ifadesine-1-yil-6-ay-hapis-cezasi-bir-seferligine-affediyoruz,992543 
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13 Kasım 2021 
• İspanya yapımı “La Casa de Papel” dizisinden esinlenerek sosyal medyada Türkiye’yle ilgili pay-

laşılmakta olan “La Kasa Da Para Yok” görselini WhatsApp durumunda paylaştığı için Hasan Dağlı adlı 
vatandaş, 26 yıldır üst düzey yönetici olarak çalıştığı kamu bankasınca işten atıldı. Hakan Dağlı’nın iş akdi 
“Türkiye Cumhuriyeti ekonomisi ve yönetimini küçük düşürücü, rencide edici paylaşımda bulunduğu” ge-
rekçesiyle feshedildi. Dağlı’nın avukatı Zafer İşeri ise, “İş Kanuna baktığımız zaman kişi davranışından 
ötürü işinden çıkarılıyorsa savunması alınması gerekiyor. Ancak burada böyle bir durum olmadı. Tebligat 
göndererek iş ilişkisi sonlandırıldı. Bu usule uygun bir davranış değil. Mahkeme, usulen dahi eksik olan bu 
işten çıkarma olayıyla ilgili işe iade kararı verirse tekrar görevine dönme imkanına kavuşacak” dedi.82 

14 Kasım 2021 
• Halkevleri Derneği’nin, İstanbul Taksim Meydanı’nda Türk Lirası’nın dolar karşısındaki değer 

kaybını eleştirmek için protesto83 girişimi sırasında altı kişi gözaltına alındı.84 
15 Kasım 2021 
• Ankara’da AKP’li Keçiören Belediyesi, sanatçı Mem Ararat’ın konserini “Kürtçe şarkıları” ge-

rekçesiyle iptal etti.85 Karar, “Konserde Kürtçe şarkı çalınacağını bilmiyorduk, Keçiören Belediyesi olarak 
buna izin veremeyeceğiz ve bu yüzden tek taraflı olarak sözleşmeyi feshediyoruz” sözleriyle duyuruldu.86 

• Diyarbakır’da nöbetçi mahkeme, Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı’nın talebi doğrultusunda hakla-
rındaki gizli tanık beyanları ve çeşitli konulardaki protesto, basın açıklaması etkinliklerine katıldıkları ge-
rekçesiyle87 “örgüt üyeliği” iddiasıyla 14 kişi hakkında tutuklama kararı verdi.88   

16 Kasım 2021 
• İyi Parti Buca İlçe Teşkilatı’nın üye kaydı için kurduğu standı tekmeleyerek, partilere küfreden ve 

kimliği belirsiz şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. İyi Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, “Buca 
İlçe teşkilatımızın kadın yöneticileri, kurdukları üye kayıt standında, iki şehir eşkıyasının küfürleri ve sal-
dırılarına maruz kalmıştır. Güvenlik güçleri olaya müdahale etmişlerdir. Bu menfur saldırıyı şiddetle kını-
yoruz” dedi.89 

17 Kasım 2021 
• İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi, Boğaziçi Üniversitesi kayyum rektörü Melih Bulu’yu pro-

testo eylemlerinde yedi öğrenci hakkında “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağı-
lama” iddiasıyla yargılanmasında dava konusu görseli asan kişiyle ilgili kimlik tespiti yapılması talebini 
reddetti. Mahkeme, öğrenci avukatlarınca dava konusu görselin özel güvenlik görevlileri tarafından asıldı-
ğını gösteren görüntü sunulmasına rağmen kimlik tespitiyle birlikte güvenlik görevlileri hakkında suç du-
yurusunda bulunulması talebini de reddetti. Mahkeme, il emniyet müdürlüğünce dava konusu görselin asıl-
ması nedeniyle açık kaynak araştırması yapılmasına ve olumlu olumsuz tepkileri içeren bir rapor hazırlan-
masını istedi. Dava 9 Şubat 2022’ye ertelendi. Üniversitede Ocak ayında Güney Meydan’da açılan sergide 
üstüne Şahmeran tasviri, etrafına ise LGBTİ+ bayrakları eklenmiş bir Kâbe görseline de yer verilmişti. 
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın hedef aldığı görsel üzerine İs-
tanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da öğrenciler hakkında re’sen soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu da “Boğaziçi Üniversitesi’nde Kâbe-i Muazzama’ya yapılan saygısızlığı gerçek-
leştiren dört LGBT sapkını gözaltına alındı” mesajını paylaşmıştı.90 

• Suriyeli sanatçı Omar Souleyman, “PKK/YPG üyesi olma” suçlamasıyla hakkında yakalama ka-
rarı çıkartıldığı gerekçesiyle Şanlıurfa’da gözaltına alındı.91 2Suriye’deki savaş nedeniyle Akçakale ilçe-
sinde yaşamaya başlayan müzisyen, 2013 Nobel Barış Ödülleri Konseri’nde de sahne almasıyla tanınıyor.92 

                                                
82 https://www.gazeteduvar.com.tr/la-kasa-da-para-yok-paylasimi-yapan-bankaci-isten-cikarildi-haber-1541690 
83 https://twitter.com/Halkevleri/status/1459554606074277888/video/1 
84 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/taksim-meydaninda-dolar-protestosu-1884556 
85 https://www.evrensel.net/haber/447842/sanatci-mem-ararat-kecioren-belediyesi-kurtce-sarki-gerekcesiyle-konserimizi-iptal-etti 
86 https://www.gazeteduvar.com.tr/kecioren-belediyesi-mem-araratin-konserini-kurtce-sarki-gerekcesiyle-iptal-etti-haber-1542001 
87 https://www.gazeteduvar.com.tr/diyarbakirda-14-kisinin-tutuklanmasi-protesto-edildi-haber-1541990 
88 https://m.bianet.org/bianet/siyaset/253373-diyarbakir-da-gozaltina-alinan-19-kisiden-14-u-tutuklandi 
89 https://kisadalga.net/haber/detay/izmirde-iyi-parti-standina-fiziki-saldiri-bir-kisi-gozaltinda_18478#.YZNJZ1QEw_Q.twitter 
90 https://www.diken.com.tr/lgbti-bayrakli-kabe-gorseli-davasi-mahkeme-gorseli-asan-gorevlinin-kimligini-tespit-etmeyecek/ 
91 https://www.reuters.com/world/middle-east/turkey-detains-syrian-singer-omar-souleyman-over-alleged-links-kurdish-militants-2021-11-17/ 
92 https://tr.sputniknews.com/20211117/suriyeli-sanatci-omar-souleyman-teror-orgutu-uyeliginden-gozaltina-alindi--1050905369.html 
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18 Kasım 2021 
• Akademisyen belgesel sinemacı Can Candan, 14 yıllık görevi ardından 16 Temmuz’da işine son 

verildiği Boğaziçi Üniversitesi’ne davetli olduğu derse katılmak için gittiğinde kampüse alınmadı. Candan’ı 
davet eden dersin hocası Dr. Saygun Gökarıksel, böylece öğrencilerin eğitim haklarının bir kez daha ihlal 
edildiğini ifade ederek tutanak tuttuğunu açıkladı. Gökarıksel, “Bu dönem verdiğim Doğu Avrupa dersinde 
Candan’ın Berlin Duvarı’nı, insanları ayrıştıran diğer tüm duvarları anlatan belgeselini göstermek, dene-
yimlerini ve filmini öğrencilerimle birlikte tartışmasını istedim. Fakat Güney Kampüs girişinde bir anda 
çevremizi bir alay sivil polis sardı, polisler tutanak tutmamızı, güvenlik görevlileriyle konuşmamızı seyret-
tiler. Bugün bize kapıda ‘Yukarıdan, üniversite yönetiminden talimat var’ dışında bir gerekçe ya da herhangi 
yazılı bir belge gösterilmedi” dedi.93 

• Türk Eğitim Sen İl Başkanı Levent Kuruoğlu, 14 Kasım’da Türk Eğitim-Sen Samsun 1 No’lu 
Şubesi’nin 7. Olağan Kongresi’nin yapılacağı Samsun’daki okulun bahçesinde, yeniden başkan adayı ol-
duğu için saldırıya uğradığını belirterek, sendikadan istifa ettiğini duyurdu.94 

• Tunceli Valiliği, Dersim Yenigün Kadın Dayanışma Derneği’nin, 25 Kasım Kadına Yönelik Şid-
dete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla mahallelerde açmak istediği stantlara salgın gerekçe-
siyle izin vermedi.95 

19 Kasım 2021 
• Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, sosyal medya paylaşımıyla “Cumhurbaşkanı’na suikast 

girişimi” iddiasıyla 61 yaşındaki emekli memur K.M.’nin suikast ve fiili saldırı girişimi nedeniyle müebbet 
hapisle cezalandırılmasının talep edildiği öne sürüldü. 96 Dava 16 Aralık’a ertelendi. K.M.’nin avukatı Ser-
can Aran, “Bu suçu oluşturacak emare yok. Bir varsayım olarak şunu söyleyebilirim. Savcılık Cumhurbaş-
kanı’na hakaret suçu oluşabilecek bir şey bulamamış, ‘Başka ne gerekçelen dava açabilirim’ deyip ortaya 
müebbet hapsi içeren ‘Cumhurbaşkanı’na suikast ve fiili saldırı suçu’nu kapsayan Türk Ceza Kanunu 
Madde 310’u atmış. Oysa ortada TCK 310 ile ilişkilendirilebilecek hiçbir durum yok” dedi. K.M, 27 Mart 
2020’de sosyal medya hesabında, “Mahir Sayın yazdı: Tayyip Erdoğan sürüklendiği çıkmazlardan Korona 
salgını sayesinde çıkabileceğini umuyor, ancak bu hesap tam bir bumeranga benziyor ve kaçınılmaz olarak 
dönüp kafasına çarpacak. Onun kafası kırılırken Türkiye halklarının yaşamadığı acı da kalmayacak gibi 
görünüyor” dediği için CİMER’e ihbar edilmişti.97 

21 Kasım 2021 
• İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nun soruşturması kapsamında, 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Pendik İlçe Müdürü Ramazan Aydoğdu “TÜGVA’ya örgütlü bir plan dahilinde 
verilerin sızdırıldığı ihtimali” iddiasıyla gözaltına alındı. Aydoğdu’nun, başsavcılıkça ifadesinin alınması-
nın ardından, “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” ve “sistemi engelleme, bozma, verileri 
yok etme, değiştirme” suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildiği belir-
tildi.98 

23 Kasım 2021 
• Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci’nin talebiyle 4 Ekim’deki protesto eylemine katılan altı 

öğrenciye “öğrenme ve öğretme hürriyetini engelleyici veya yükseköğretim kurumlarının işleyiş ve huzu-
runu bozucu eylemlerde bulunmak” gerekçesiyle uzaklaştırma cezası verildi. Ceza alan Boğaziçi Üniversi-
tesi Sosyoloji Bölümü birinci sınıf öğrencisi Gizem Sert, “Suç teşkil eden hiçbir şey yapmadık ve bu yaşa-
nılan olay dolayısıyla iki arkadaşımız tutuklu yargılanıyor, benim de içinde bulunduğum 12 kişi adli kontrol 
ve yurtdışı yasağı ile yargılanıyor daha iddianamelerimiz hazırlanmadı bu olaydan” dedi.99 

• Ankara ve İstanbul’da Türk Lirası’nın yabancı para birimleri karşısında değer kaybını “AKP is-
tifa” sloganlarıyla protesto etmek isteyen gruba polis müdahale etti. Bazı yurttaşlar ise balkon ve 

                                                
93 https://m.bianet.org/bianet/egitim/253556-can-candan-davetli-oldugu-ders-icin-gittigi-bogazici-ne-alinmadi 
94 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/istifa-etmedigi-icin-dovulen-sendika-baskani-istifa-etti-6775454/amp?utm_campaign=Bundle&utm_medium=refer-
ral&utm_source=Bundle 
95 https://www.evrensel.net/haber/448081/dersimde-kadin-derneginin-stant-acmasina-valilik-engeli 
96 https://www.birgun.net/haber/yapilan-paylasim-suikast-delili-oldu-366275 
97 https://tele1.com.tr/sosyal-medya-paylasimi-erdogana-suikast-girisimi-sayildi-509957/ 
98 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/son-dakika--tugva-verilerini-sizdirmaktan-gozaltina-alinan-kisi-tutuklandi-1887512 
99 https://www.evrensel.net/haber/448516/bogazici-universitesinde-rektor-naci-incinin-talebiyle-6-ogrenciye-okuldan-uzaklastirma-cezasi-verildi 
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pencerelerinden tencere-tava çalarak protestoculara destek verdi. ODTÜ’de ise Süreyya K. isimli bir öğrenci 
gözaltına alındı.100 

• İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi, Cumartesi Anneleri’nin 700. hafta eyleminde gözaltına alı-
narak haklarında “örgüt propagandası” suçlaması yapılan 46 kişi hakkındaki davada, reddi hakim ve dava-
dan çekilme talepleri yine reddedildi. Mahkeme, duruşmada olmayan bazı sanıklar hakkında zorla getiril-
melerine karar vererek, davayı 23 Mart 2022’ye erteledi.101 

• İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği, İfade Özgürlüğü Derneği’nin, İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi’nin AKP tarafından yönetildiği dönemden kalan borçları nedeniyle belediyenin hesaplarına haciz 
işlemi uygulatan MET-GÜN İnşaat Taahhüt ve Tic. A.Ş.’nin sahibi Metin Güneş ile ilgili birçok haberin 
erişime engellendiğini duyurduğu içeriği102 erişimi de “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.103 

• İzmir Kemalpaşa 1. Asliye Ceza Mahkemesi, belgeselci Oktay İnce hakkında “Cumhurbaşkanı’na 
hakaret” suçlamasıyla, bir yıl iki ay 17 gün hapis cezasına ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına 
karar verdi.104 İnce’ye yöneltilen suçlamaya sosyal medya hesabından 2014-2019 yıllarında yapılan 10 pay-
laşım delil olarak gösterilmişti.105 

24 Kasım 2021 
• Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) verilerini sızdırdığı iddiasıyla gözaltına alınan Gençlik ve Spor 

Bakanlığı Pendik İlçe Müdürü Ramazan A. “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” ve “sis-
temi engelleme, bozma, verileri yok etme, değiştirme” suçlarından Nöbetçi İstanbul sulh ceza hakimliğince 
tutuklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kurucuları arasında yer aldığı TÜGVA da 
bazı kişilerin kimlik bilgilerini veri tabanında tutarak, referanslarla kurumlarda işe girmesine yardım ettiği 
iddia edildi.106  

• Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Baş-
kanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde “döviz kurlarında ger-
çekleşen dalgalanmaları manipüle ederek, halkı kin ve düşmanlığa sevk eden, cebir ve şiddet kullanmak 
için halkı sokağa çağıran içerikler ile manipülatif ve dezenformasyon niteliğinde paylaşımlarda bulunduğu” 
değerlendirilen 271 hesap ile ilgili çalışma başlatıldı. Açıklamada, tespit edilen şahıslar hakkında gerekli 
yasal işlemlerin başlatıldığı duyuruldu.107 

• Tunceli Valiliği, Covid-19 pandemi vaka sayısı en çok artan illerde birinci sırada yer aldığı gerek-
çesiyle kentte yapılacak gösteri, yürüyüş, miting, toplantı, oturma eylemi gibi etkinlikleri 8 Aralık’a kadar 
yasakladı.108 

25 Kasım 2021 
• İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi, tiyatro sanatçısı Genco Erkal’ın “Cumhurbaşkanı’na haka-

ret” iddiasıyla hapis istemiyle yargılandığı davayı 11 Mart 2022’ye erteledi. Erkal ise, “Hiç üzgün değilim 
bana böyle bir fırsat verildiği için mutluyum. Burada bana yapılan suçlamaları savunabiliyorum. Düzenin 
eleştirisine dile getirebiliyorum. Sonraki duruşmalarda daha çok konuşacağım” dedi.109  

• Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgileri Fakültesi öğrencilerinin, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete 
Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ne ilişkin “Bir kişi daha eksilmeye tahammülümüz yok” yazılı pankartı 
asma girişimi özel güvenlik birimi tarafından engellendi. Öğrenciler “İşbirlikçi ÖGB istemiyoruz”, “Kadın, 
yaşam, özgürlük” sloganlarıyla duruma tepki göstererek, “Yaşamımıza kasteden patriyarkaya karşı tüm sıra 
arkadaşımız olan kadınları, maruz bırakıldıkları şiddete karşı çıkmaya, isyan etmeye, dayanışmayla yeni bir 
dünya kurmaya çağırıyoruz. Kadınların katledildiği bir düzene bugün burada söz söylemek için görüştüğü-
müz Dekan Orhan Çelik 2021’de 353 kadının katledilmesini ajitasyon olarak değerlendirmiş ve burada söz 

                                                
100 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/doviz-kurundaki-sert-yukselisin-ardindan-yurttaslar-sokaga-cikti-akp-istifa-1887212 
101 https://t24.com.tr/haber/cumartesi-anneleri-yargilaniyor-bu-dava-bizim-icin-yok-hukmunde,995739 
102 https://ifade.org.tr/engelliweb/ibbye-haciz-uygulatan-met-gun-insaatin-sahibi-ile-ilgili-haberler/ 
103 https://ifade.org.tr/engelliweb/ifade-ozgurlugu-dernegi-web-sitesindeki-icerik-engellendi-9/ 
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271-sosyal-medya-hesabi-icin-islem-baslatildi&utm_medium=web_push&utm_source=insider&webPushId=NDM5MjA= 
108https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/artan-vakalar-sonrasi-coronada-ilk-yasak-karari-geldi-6787924/amp?utm_campaign=Bundle&utm_medium=refer-
ral&utm_source=Bundle 
109 https://t24.com.tr/haber/83-yasindaki-sanatci-genco-erkal-cumhurbaskanina-hakaret-suclamasiyla-bugun-hakim-karsisina-cikacak,995978 
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söyleyişimizin önüne geçmeye çalışmıştır. Biz kadınlar ne Orhan Çelik’in ne de kadın düşmanı bu düzenin 
üzerimizde kurduğu tahakkümü kabul ediyoruz. Orhan Çelik’e sözümüzü yineliyoruz, Susmuyoruz, kork-
muyoruz, itaat etmiyoruz” açıklaması yaptı.110 

26 Kasım 2021 
• İstanbul 38. Asliye Ceza Mahkemesi, Emek Barış ve Demokrasi Güçleri çağrısıyla 2 Şubat’ta 

Kadıköy’de düzenlenen Boğaziçi Üniversitesi direnişine destek eylemine katılan 23 kişi hakkında “2911 
sayılı Kanuna muhalefet” ve “görevi yaptırmamak için direnmek” suçlamalarıyla yargılanmasında adli 
kontrol tedbirlerinin kaldırılması taleplerini reddetti. Dava 25 Şubat 2022’ye ertelendi. Eylemde 94 kişi 
gözaltına alınmış, 23’ü hakkında dava açılmıştı.111  

• Boğaziçi Üniversitesi’ndeki rektör ataması protestoları gerekçesiyle 52 gündür tutuklu öğrenci 
Caner Perit Özen’in avukatları AYM’ye acil inceleme talebiyle başvuruda bulundu. Avukatlar, Anayasa’da 
güvence altına alınan özgürlük ve güvenlik hakkı ile ifade ve örgütlenme özgürlüğü ile AİHS’in ihlal edil-
diğine karar verilmesini ve Özen’in serbest bırakılıp maddi ve manevi tazminat ödenmesini talep etti.112 
Enis Berke Gök ve Caner Perit Özen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bunlar olsa olsa ancak üniversitelerin 
içerisine sızmış teröristlerdir” demesinin ardından Rektör Naci İnci’nin ihbarı ve güvenlik görevlilerince 
yapılan şikayet üzerine tutuklanmıştı.113 

• İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi Davası kapsamında “hükümeti ortadan kaldırmaya te-
şebbüs” suçlamasıyla Silivri Cezaevi’nde tutuklu Osman Kavala’nın tutukluluğunun devam etmesine oy 
çokluğuyla karar verdi. Dava 17 Ocak 2022’ye ertelendi.114 Dava, Beşiktaş taraftar grubu Çarşı üyeleri, 
Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kavala ve eski CIA danışmanı Henri Barkey ile Can Dün-
dar’ın da aralarında bulunduğu 52 sanık hakkında yürütülüyor.115 

27 Kasım 2021 
• İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, Boğaziçi Üniversitesi’nden 52 öğrenciyle ilgili  “2911 sayılı 

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet” ve “kişi hürriyetinden yoksun kılma” suçlamalarıyla 
yargılanmasında beraat talebini reddetti. Mahkeme, savunmasını sözlü tamamlayan öğrencilerin yurt dışı 
çıkış yasağı ve karakola imza adli kontrol şartlarını kaldırarak, davayı 21 Şubat 2022’ye erteledi.116 

 
28 Kasım 2021 
• Ankara’da Çankaya Belediyesi önünde enflasyon artışı nedeniyle “Geçinemiyoruz” sloganlarıyla 

eylem yapmak isteyen gruptan 17 kişiyi gözaltına alındı. Bu kişiler ifadeleri alındıktan sonra serbest bıra-
kıldı.117 

29 Kasım 2021 
• Van Valiliği, suç işlenmesini önlenmek, genel asayiş gerekçesiyle tüm kent genelinde 14 Aralık’a 

kadar her türlü gösteri, yürüyüş ve eylemin yasaklanmasına karar verdi.118 
• Van İl Emniyet Müdürlüğü, Tarihi Eserleri Koruma Araştırma ve Geliştirme Derneği (Çev-Der) 

Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kalçık hakkında Kabahatler Kanunu’na dört ayrı idari para cezası kesti.119 
Kalçık, “İnsanın en temel haklarından birisi, düşüncesini özgür bir biçimde ifade etmektir. Havamız ve 
toprağımız temiz kalsın diyoruz. Tek yaptığımız çalışma, çevrenin korunması için kamuoyunda farkındalık 
yaratmak, yasa koyucuları çevreyi korumak için harekete geçirmek. Fakat bu, yasaklar, yargılamalar ve 
cezalarla engelleniyor” dedi.120 

                                                
110 https://www.evrensel.net/haber/448748/ankara-universitesinde-25-kasim-pankartina-engel 
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RTÜK ile İlgili Gelişmeler 
2 Kasım 2021 
• RTÜK, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle “Medya ve Aile Değerleri Çalıştayı” kap-

samında 12 maddelik sonuç bildirgesi yayımlandı. Bildirgede, “toplumun milli ve manevi değerlerini koru-
yan, Türk aile yapısına saygılı, ailecek izlenebilecek aile dostu yapımların çoğaltılması” istendi.  Bildirgede, 
“Kurgusal senaryolarda aile değerlerine karşı duyarsızlaştıran, Türk örf ve adetlerine aykırı, çarpık ilişkiler, 
entrika ve aile içi şiddet gibi olumsuz konuların işlenmesinde azami hassasiyet gösterilmesi ve yapımcıların 
sorumlu yayıncılık anlayışını ön plana çıkararak içerik üretmesi, medyanın eğitici yönü ön plana çıkarılarak 
eğitici yayınların teşviki ile aile içi eğitimin sağlanması ve toplumda ortak bir sivil bilincin oluşturulması 
önerilmektedir” denildi.121 

3 Kasım 2021 
• RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin başkanlığında üst kurulun, gündüz kuşağı programlarına yönelik 

artan şikayetleri görüşmek için ATV, Kanal D, Fox TV, Beyaz TV, Star TV, TV 8 ve Show TV’nin genel 
müdürleriyle bir araya geldi. Toplantıda yapılan sunumda, gündüz kuşağı programlarında kişisel verilerin 
gizliliğinin ihlal edildiği vurgulandı.122 Daha önce kanal yöneticilerine uyarıcı içerikli mektup gönderdiğini 
açıklayan Şahin, artan şikayetler üzerine yedi televizyonun genel müdürünü Ankara’da toplantıya davet 
etmişti.123 

5 Kasım 2021 
• Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Kanal D’deki “Sadakatsiz” dizisindeki bir sahnede “kurum 

çalışanlarının zan altında bırakıldığı” gerekçesiyle RTÜK’e şikayetçi oldu. Bayındır Memur-Sen de Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.124 

8 Kasım 2021 
• Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu’nda PSV Eind-

hoven’a konuk olduğu maçın TV8’deki yayını sırasında yasa dışı bahis sitelerinin reklamları yer alması 
nedeniyle kanala para cezası kesti. Reklam Kurulu kararında, 26 dakika boyunca yasa dışı bahis sitesi rek-
lamı yaparak kumar oynamaya özendirdiği gerekçesiyle TV8 kanalına 457 bin lira tutarında para cezası 
kesildiği belirtildi.125 

 
10 Kasım 2021 
• RTÜK üyesi İlhan Taşçı, “Fox TV, Halk TV TELE1 ve KRT’yi izleyen RTÜK uzmanlarına fazla 

mesai ödenmeli zira gözlerini ekrandan ayıramıyorlar. Sürekli rapor yazmak zorunda kalıyorlar” dedi.126 
11 Kasım 2021 
• Roman Federasyonu Başkanı Sinan Karaca Öztürk, Show TV’deki “Üç Kuruş” dizisini, Roman 

vatandaşlara karşı ayrımcı ve aşağılayıcı söylemler içerdiği gerekçesiyle RTÜK’e şikayet ettiklerini söyledi. 
Öztürk, “Türkiye’deki hiçbir topluma yapılamayacak, bir Kürt, bir Alevi, bir Çerkez ve diğer vatandaşlara 
yapılamayacak hiçbir şeyin Romanlara yapılamayacağını burada Roman kardeşlerimizle, vekillerimizle be-
raber göstermek için buradayız. Bu dizinin de takipçisi olacağız” dedi.127 CHP İzmir Milletvekili Özcan 
Purçu da, söz konusu dizinin Romanların hayatını ve gerçeğini yansıtmadığını vurgulayarak, “Bu diziyi 
izleyen bir kişi, Romanlar’ın suça yönelmiş, küfürbaz, suç örgütlerine karışan, duyarsız, katil ve hırsız ol-
duklarını düşünerek önyargı besleyecektir. Dizede Roman hakları hiçe sayılmış” diye konuştu.128 

• Televizyon İzleme Araştırmaları Anonim Şirketi’nin (TİAK), Televizyon İzleme Raporu’na göre, 
Türkiye’de geçen yıl kişi başı ortalama televizyon izleme süresi dünya ortalaması üzerinde dört saat 33 
dakika olarak açıklandı. Yıl ortalamasına bakıldığında, en fazla televizyon izlenen saat aralıkları ise 20.00-

                                                
121 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/rtukten-turk-orf-ve-adetlerine-uygun-icerik-uretilmesi-talebi-1881540  
122 https://www.diken.com.tr/rtukten-yedi-kanala-gunduz-kusagi-uyarisi/ 
123 https://www.cnnturk.com/turkiye/rtuk-gunduz-kusagi-programlarini-mercek-altina-aldi 
124 https://www.sozcu.com.tr/hayatim/magazin-haberleri/tapu-ve-kadastro-genel-mudurlugunden-rtuke-sadakatsiz-basvurusu/ 
125 https://www.cumhuriyet.com.tr/yasam/rtukten-sonra-reklam-kurulu-da-acun-ilicalinin-kanalina-ceza-kesti-gerekce-kumari-ozendirme-1883088 
126 https://www.medyafaresi.com/haber/rtuk-uyesi-ilhan-tasci-o-kanallari-izleyenlere-fazla-mesai-odenmeli/974714 
127 https://t24.com.tr/video/uc-kurus-dizisi-roman-vatandaslar-tarafindan-rtuk-e-sikayet-edildi,43323 
128 https://www.cumhuriyet.com.tr/yasam/chpli-ozcan-purcudan-uc-kurus-dizisine-tepki-yayindan-kaldirilmali-1881784 
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23.00 olarak belirlendi. Tüm izlenenler arasında, diziler yüzde 29, çocuk programları ise yüzde 21,1 ile 
toplam izlenme payının en yüksek olduğu program türleri oldu.129 

• RTÜK, İstanbul Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından Can Göktuğ Boz tarafından kılıçla 
katledilen Başak Cengiz’in öldürülmesine ilişkin haberlere “eylemin toplumda infial oluşturabilecek nite-
likte olması” gerekçesiyle yayın yasağı getirildiğini duyurdu. Kararda, “İstanbul Anadolu Sulh Ceza Ha-
kimliği tarafından alınan 11/11/2021 tarihli ve 2021/6780 D. İş sayılı karar ile Cengiz’in kılıçla öldürüldüğü 
olayla ilgili olarak, eylemin toplumda infial oluşturabilecek nitelikte olması nedeniyle, kamu düzenin ko-
runması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla soruşturma  tamamlanıncaya kadar, soruşturma dosyası 
kapsamı hakkında yazılı, görsel, sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü 
haber, röportaj, eleştiri vb. yayınlanamayacağına dair yayın yasağı getirilmiştir” denildi.130 Bir inşaat firma-
sında mimar olarak çalışan ve geçici görevle Ankara’dan İstanbul’da çalışmaya başlayan Cengiz, Ataşe-
hir’de 9 Kasım’da Boz tarafından öldürüldü. Boz’un evinde yapılan aramada 15 kılıç ve bıçak ele geçiril-
mişti. Boz, “Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme” suçundan tutuklandı.131 

17 Kasım 2021  
• RTÜK, Show TV’deki “Üç Kuruş” dizisine CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu ve Roman Der-

nekleri Federasyonu’nun şikayetleri üzerine “kadına şiddet/taciz” ve “karşılıklı şiddet” ile ilgili sahnelerin 
izleyicilerin söz konusu durumları normalleştirmelerine, içselleştirmelerine ve şiddetin gerçek dünyada yer 
bulmasına yol açacak bir etkiye sebep olması nedeniyle kanala idari para cezası verilmesine karar verdi.132 

• RTÜK, FM TV’de yayınlanan “Sorarım” isimli programda geçen bazı ifadelerin “Türkiye Cum-
huriyeti Devleti’nin varlık ve bağımsızlığına, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk 
ilke ve inkılaplarına” aykırı olması gerekçesiyle idari para cezası ve üç kez program durdurma müeyyidesi 
uyguladı. Üst Kurul, ayrıca KAFA Radyo’da yayınlanan “Nihat’la Muhabbet” programında “sorumlu ya-
yıncılık yapılmayarak tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine aykırı hareket edildiği” gerekçesiyle, ya-
yıncı radyoya idari para cezası müeyyidesi uyguladı.  Metro FM’in “Aragaz” programındaki “Yalarım”, “At 
yaprağı yemişiz haberimiz yok”, “La oğlum at yaprağı yedik”, “Benim motoru bozdu ya, bir iki gün cırcır 
oldum”, “At yaprağını önce analarına ve karılarına yedirsinler” ve benzeri ifadelerin kullanılmasıyla nede-
niyle idari para cezası verildi.133 Üst Kurul, “Radyogram”ın “Okan Aslan ile Halkın Sesi” isimli progra-
mında kullanılan argo sözcüğün herhangi bir bipleme veya engelleme olmaksızın açık bir şekilde yayınlan-
masını yasa ihlali olarak değerlendirerek, ilgili yayın kuruluşuna idari para cezası verdi.134 

24 Kasım 2021 
• Millet İttifakı’nı oluşturan CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile DEVA Partisi ve 

Gelecek Partisi genel başkan yardımcılarınca yürütülen “parlamenter sisteme dönüş” çalışmaları kapsa-
mında, “Temel hak ve özgürlükler” başlığı altında RTÜK üyeliklerine mevcut durumdaki gibi siyasi partiler 
tarafından değil “meslek örgütleri ve iletişim sektörü tarafından gösterilecek adaylar arasından” Meclis’te 
seçim yapılması kararı alındı. Toplantıda, TRT, Anadolu Ajansı ve Basın İlan Kurumu’nun yapısı, kadın 
hakları ve sivil toplumu güçlendirmek de ele alındı.135 

28 Kasım 2021 
• RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve Yunus Emre Enstitüsü Başkanı (YEE) Prof. Dr. Şeref Ateş, 

Brüksel’deki “Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe Çalıştayı”nda Türk nüfusu yoğunluğuna sahip 
Avrupa ülkelerinde “dijital çağda medya okuryazarlığı ve Türkçenin kullanımı” konusunda çalıştaylar dü-
zenleyeceklerini açıkladı.136 

30 Kasım 2021 

                                                
129https://www.indyturk.com/node/434741/haber/t%C3%BCrkiyede-televizyon-izleme-s%C3%BCresi-d%C3%BCnya-ortalamas%C4%B1n%C4%B1n-
%C3%BCzerine-%C3%A7%C4%B1kt%C4%B1-45-saati-a%C5%9Ft%C4%B1?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle 
130 https://www.gazeteduvar.com.tr/basak-cengizin-oldurulmesine-iliskin-haberlere-yayin-yasagi-haber-1541703 
131 https://haber.sol.org.tr/haber/rtukten-basak-cengizin-oldurulmesine-iliskin-yayin-yasagi-318169 
132 https://t24.com.tr/haber/rtuk-ten-uc-kurus-dizisine-ceza,994068 
133 https://tr.sputniknews.com/20211117/rtukten-televizyon-ve-radyolara-ceza-1050909538.html 
134 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/rtukten-televizyon-ve-radyolara-ceza-6775110/?utm_source=dahafazla_haber&utm_medium=free&utm_campaign=da-
hafazlahaber 
135 https://www.gazeteduvar.com.tr/6-muhalefet-partisi-rtuk-uyeleri-konusunda-uzlasti-haber-1543013 
136 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/rtuk-ve-yee-dijital-medya-okuryazarligi-ve-turkce-calistaylarini-avrupaya-yayacak/2432731 
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• RTÜK, Gaziantep 1. Sulh Ceza Hakimliği’nce Yunus Göç isimli baba tarafından iki aylık bebeğini 
darp ettiği görüntülere yayın yasağı getirildiğini duyurdu.137 RTÜK’ün açıklamasında, “Gaziantep’te babası 
tarafından şiddete uğrayan bebekle ilgili olarak, eylemin toplumda infial oluşturabilecek nitelikte olması 
nedeniyle, kamu düzenin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla soruşturma tamamlanıncaya 
kadar, soruşturma dosyası kapsamı hakkında yazılı, görsel, sosyal medya ile internet ortamında faaliyet 
gösteren medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri vb. yayınlanamayacağına dair yayın yasağı getirilmiştir” 
denildi.138 

İfade ve Basın Özgürlüğüne Yönelik Yurtiçi ve Yurtdışından Gelen Tepkiler 
1 Kasım 2021 
• Gazeteciler Cemiyeti’nin Demokrasi için Medya/Medya için Demokrasi Projesi kapsamında, “Ha-

berin Bedeli” başlıklı rapor139 projesini yürüten gazeteci Hayri Demir, Ekim’de 34 ayrı duruşma görüldü-
ğünü ve en az 58 medya çalışan hakkında yargılama yapıldığını kaydetti. Gazeteciler hakkında bu yargıla-
malarda bir müebbet hapis cezası ile toplam 272 yıl altı aydan 896 yıl altı ay 15 güne kadar hapis cezası ve 
200 bin lira manevi tazminat talep edildiğini raporlaştırdı. Gazetecilere en fazla Terörle Mücadele Kanunu 
(TMK) kapsamında suçlamaların yöneltildiği bu yargılamalarda gazetecilerin 27’sine “örgüt üyesi olmak”, 
11’ine “örgüt propagandası yapmak”, yedisine “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanuna Muhalefet Etmek”, 
dördüne ise “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlaması yöneltildiği belirtildi. Aynı dönemde dört gazeteci ise 
doğrudan saldırıya uğradı ve tehdit edildi.140 

• Gazetecilikte Kadın Koalisyonu (CFWIJ), Ekim ayı basın özgürlüğü raporuna göre, dünya gene-
linde 40 kadın gazeteci tehdit edildi, şiddet ve tacize maruz kaldı. Türkiye’de 15 kadın gazeteci şiddete 
uğradı. Raporda, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki kayyım rektör protestolarında 12 kadın gazeteciye fiziki en-
gelleme yapıldığı açıklandı. Raporda, Ankara’da polisin Doğrusu Haber internet sitesi muhabiri Büşra Taş-
kıran ve JinNews kadın haber ajansı muhabiri Öznur Değer’in “basın kartları olmadığı” gerekçesiyle engel-
lendiği kaydedildi. Gazeteci Derya Okatan hakkında TSK’nın Afrin’e yönelik başlattığı “Zeytin Dalı Hare-
katı”na ilişkin paylaşımları nedeniyle açılan yargılamaya devam edildi. ETHA muhabiri Pınar Gayıp hak-
kında “terörle mücadelede yer almış kişileri hedef göstermek” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Gayıp, 
Batman’da İpek Er’e saldırıda bulunma suçlamasıyla yargılanan Musa Orhan’a yönelik sosyal medya pay-
laşımları yapmıştı.141 

• Aralarında Göç Araştırmaları Derneği (GAR), İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi (İGAM), İnsan 
Hakları Gündemi Derneği (İHGD) ve İzmir Barosu’nun da içinde bulunduğu 16 kurum, sosyal medyada 
yayımlanan bir sokak röportajında Suriyeli mülteciler konusunda “Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz 
alıyorsunuz” ifadesini kullanmasına tepki gösteren bazı Suriyeliler hakkında muz yeme görüntüleri paylaş-
tıkları için sınır dışı kararı alınmasına tepki gösterildi. Bu örgütler, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne 
aykırı işlem yapıldığını belirterek, “Yıllardır özellikle siyasilerin ve medyanın hedef göstermesi sonucunda 
derinleşen ekonomik krizin tüm sorumlusunun mülteciler olarak görülmesi kutuplaşmayı arttırmıştır. Bir 
arada yaşamaya yönelik bir söylemin hala oluşturulmamış olması ise, bugünkü çatışmaların kaynağını oluş-
turmaktadır. Göç İdaresi Başkanlığı, 27 Ekim 2021 tarihinde yaptığı basın açıklamasında, bu söyleme tepki 
veren kişileri ‘provakatör’ olarak belirtmiş ve yedi kişi hakkında sınır dışı kararı verileceğini duyurmuştur. 
Daha sonra, konuyla ilgili ‘provakatör’ paylaşım yapan 11 kişinin gözaltına alındığına ve bu ‘provakatör’ 
videoları paylaşan 31 kişinin de kimliğinin belirlendiğine dair haberler medyada yer almıştır” açıklaması 
yaptı.142 

2 Kasım 2021 
• Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, “2 Kasım Gazetecilere Karşı Suçlarda 

Cezasızlıkla Mücadele Uluslararası Günü”nde yayımladığı video mesajında geçen yıl 62 gazetecinin görevi 
başında öldürüldüğünü açıkladı. Guterres, son yıllarda yolsuzluk ve insan hakları ihlallerini araştırırken 

                                                
137 https://www.rtuk.gov.tr/Yasak/YasakDetay/991 
138 https://www.yenisafak.com/gundem/rtukten-iki-aylik-bebege-iskence-iceriklerine-yayin-yasagi-3723821  
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öldürülen gazetecilerin sayısının arttığına dikkati çekti. Gazetecilere yönelik işlenen her 10 suçtan dokuzu-
nun cezasız kaldığını da belirten Guterres, gazetecilerin işlerini yaparken kaçırılma, sindirilme ve işkence 
gibi tehditlerle de karşı karşıya olduğuna işaret ederek, ülkelere gazetecilere yönelik suçları soruşturma ve 
cezasız bırakmama çağrısında bulundu.143 

• Avukat Yasemin Öz tarafından hazırlanan Kaos GL’nin 2020 LGBTİ+’ların İnsan Hakları Ra-
poru’nda, 2020 yılına ait LGBTİ+’ların insan haklarına erişimini engelleyen uygulama ve insan hakları 
ihlallerine ilişkin vakalar yayınlandı. Raporda, 2020 yılında da LGBTİ+’lara yönelik hak ihlallerinin fazla 
olduğu kaydedilirken, kamu otoriteleri ve yasa uygulayıcıların faili olduğu ihlal sayısında artış yaşandığı 
ifade edildi. Rapor kapsamında, yargıya veya basına yansıyan veya doğrudan Kaos GL Derneği’ne ulaşan 
başvuru ve bilgiler doğrultusunda 2020 yılında LGBTİ+’ların insan hakları alanında toplam 82 vaka ele 
alındı. Söz konusu vakalarda birden fazla ihlal yaşandı. İncelenen toplam ihlal sayısı ise 103 oldu.144 

3 Kasım 2021 
• Aralarında Association of European Journalists (AEJ), Cartoonists Rights Network International 

(CRNI) ve Committee to Protect Journalists’in (CPJ) bulunduğu dünya çapındaki 54 basın ve ifade özgür-
lüğü kuruluşu “terör örgütü” iddiasıyla iki bin gündür Van Cezaevi’nde tutuklu yargılanan gazeteci Nedim 
Türfent’in “derhal ve koşulsuz” şekilde tahliye edilmesini talep etti. Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) Tür-
kiye Program Koordinatörü Renan Akyavaş, “Bugün, Nedim’in bir gazeteci olarak cesareti için cezalandı-
rıldığı sonu olmayan adaletsizliğin önemli bir dönüm noktasını daha arkamızda bırakıyoruz. Nedim, özgür-
lüğü bekleyerek 2000 günü parmaklıklar arkasında geçirdi. Eleştirel sesleri susturmak için bir silah haline 
getirilmiş yargı tarafından yüzlerce gazeteci aynı şekilde hedef alındı. Anayasa Mahkemesi’ne bu büyük 
adaletsizliği sonlandırmak için Nedim’in başvurusuna öncelik vermesi gerektiğini iki kez ilettik. Bu sefer 
harekete geçeceklerine inanıyoruz” dedi. PEN International Mahpus Yazarlar Komitesi Başkanı Ma 
Thida da, “PEN Topluluğu, Türkiye’de haksız bir şekilde hapsedilmiş tüm yazar ve gazetecilerin ve Ne-
dim’in yanındadır ve her biri serbest bırakılana kadar onların özgürlüğü için mücadele etmeye devam ede-
cektir” ifadelerinde bulundu. Nedim Türfent, dinlenen tanıkların büyük bölümünün ifadelerini işkence al-
tında verdiklerini beyan ettikleri bir yargılama sonucunda sekiz yıl dokuz ay hapse mahkum edilmişti.145 

5 Kasım 2021 
• Toplumsal Hukuk Kadın Grubu’nun, İstanbul Sözleşmesi’nin Türkiye tarafından feshedildiği 5 

Ağustos 2020-1 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılan eylemlerde yaşanan hak ihlalleri ve cezasızlıklarla 
ilgili raporunda, Ankara’daki 18 sokak eyleminden sekizinde kadınlar ve LGBTi+’ların fiziksel polis şid-
detine ve kimyasal gaza maruz bırakıldığı kaydedildi. Avukat Irmak Bakır, bu eylemlerde 108 kadın eylem-
cinin gözaltına alındığını açıkladı.146 

• Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), MİT’in Eski Kontroterör Daire Başkanı Mehmet Eymür’ün 
işkencelere ilişkin T24 Ankara Temsilcisi Gökçer Tahincioğlu’na yaptığı “Başka türlü konuşma imkanı 
yoksa işkence olabilir, çünkü çok inatçı tipler var” açıklamasına yönelik soruşturma başlatılması gerektiğini 
açıkladı. TİHV’in açıklamasında, “İtiraf niteliğindeki açıklamaları nedeniyle Mehmet Eymür ve silsile için-
deki tüm sorumlular/failler hakkında derhal etkili ve bağımsızlığı güvence altına alınan soruşturma başla-
tılmalı ve soruşturma sunucuna dayalı olarak tüm sorumlular cezalandırılmalıdır. İşkence mutlak olarak 
yasaktır. İşkencesiz bir dünya mümkündür. Yeter ki tüm unsurları ile toplum olarak çaba gösterebilelim” 
denildi.147  

• Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF), Türkiye’de halkın muz almaya gücü yetmezken Su-
riyelilerin alabildiğine dair paylaşılan videolarla ilgili mizahi bir haber yapan ve “nefreti kışkırtmak” suçla-
masıyla tutuklanarak, Türkiye’den ayrılması konusunda kendine zorla belge imzalatıldığı söyleyen Orient 
News muhabiri Majed Shama148 hakkında çağrı yaptı. RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, uluslararası 
hukuktaki hiçbir mültecinin hayatının tehlikede olduğu bir ülkeye geri gönderilemeyeceğine yönelik ilkeyi 

                                                
143 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/bm-gecen-yil-62-gazeteci-gorevi-basinda-olduruldu/2410078 
144 https://yesilgazete.org/2020-lgbtilarin-insan-haklari-raporu-kamu-otoritelerinin-hak-ihlallerinde-artis/ 
145 https://m.bianet.org/bianet/hukuk/252798-54-ifade-ozgurlugu-kurulusundan-nedim-turfent-icin-tahliye-cagrisi 
146 https://www.evrensel.net/haber/447019/istanbul-sozlesmesi-eylemleri-raporu-ankarada-108-kadin-gozaltina-alindi 
147https://t24.com.tr/amp/haber/turkiye-insan-haklari-vakfi-ndan-eski-mit-yoneticisi-eymur-un-iskence-aciklamalari-icin-sorusturma-cagrisi-tum-sorumlular-ceza-
landirilmali,991119 
148 https://www.reuters.com/world/turkey-deciding-whether-deport-syrian-journalist-over-bananas-video-2021-11-04/ 
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işaret ederek, “Bir Suriye vatandaşın Türkiye’den sınır dışı edilmesinin geri göndermeme ilkesini ihlal ede-
ceğine dikkat çekiyoruz” dedi.149 

6 Kasım 2021 
• Şanlıurfa Barosu, Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü araştırma 

görevlisi Hifzullah Kutum’un “Kürdistan” ifadesini içeren paylaşımı nedeniyle görevden uzaklaştırılarak 
gözaltına alınmasına tepki gösterdi.150 Açıklamada, “Düşünce ve ifade özgürlüğünün kalbi olması gereken 
bir üniversitenin, hiçbir suç unsuru içermeyen paylaşımları nedeniyle kendi akademisyenini görevden alıp 
emniyete ihbar etmesi tam anlamıyla korkunçtur. Gözaltındaki H. Kutum derhal serbest bırakılmalı ve gö-
revine dönmelidir” denildi.151 

7 Kasım 2021 
• Hollanda Lahey’de adaleti sağlamak, cezasızlıklara dikkat çekmek ve devletlerin sorumluluklarını 

hatırlatmak için FPU, CPJ ve RSF’nin öncülüğünde “Gazetecilerin Cinayetine Dair Halk Mahkemesi” baş-
ladı. RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, Lahey’deki girişimin hukuki bir yaptırımı olmasa da hukuksal 
tüm prosedürler dikkate alınarak gazeteci cinayetlerinde cezasızlığa giden yolun, soruşturma ve kovuşturma 
evrelerindeki usulsüzlük veya türlü manevralarla nasıl döşendiğini tüm kamuoylarına göstermeyi amaçla-
dığını söyledi.152 

8 Kasım 2021 
• CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Çağdaş Gazeteciler Derneği Zonguldak Şubesi’ndeki 

“Yerelden Ulusala Basın” panelde, AKP’nin iktidara geldiğinde Türkiye’nin basın özgürlüğü sıralamasında 
99. sırada olduğunu ve şimdi ise 180 ülke arasında 153. sıraya gerilediğini kaydetti. Torun, “Basın demok-
rasinin en önemli unsuru. Yasama, yürütme, yargıdan sonra dördüncü ayağı ve bu ayak o kadar etkili, o 
kadar güçlü olmalı ki demokrasi çalışsın, işlesin ve kazanımlarımız artsın” dedi.153 

10 Kasım 2021 
• Gazeteciler Cemiyeti M4D Projesi kapsamında yayımladığı Medya İzleme Raporu’na göre, 

2021’in üçüncü çeyreğinde, en az 48 gazeteci saldırıya uğradı, 15 gazeteci gözaltına alındı. 2021’in ilk 
dokuz ayında saldırıya uğrayan gazeteci sayısı 103 oldu. Temmuz ayında, 49 gazeteci yargılanırken gazeteci 
Cem Şimşek’e “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. Bir gazeteci hak-
kında soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet’e bir milyon TL tazminat istemiyle dava açıldı. Ağustos ayında ise 
sekiz gazeteci hakkında soruşturma başlatıldı, dört gazeteciye dava açıldı, iki gazeteciye hapis cezası verildi. 
Eylül ayında da 49 gazeteci yargılandı, altı gazeteciye hapis cezası verildi, dört gazeteci hakkında yeni dava 
açıldı, altı gazeteci haklarında başlatılan soruşturmalar nedeniyle ifadeye çağrıldı. İki ay 27 günlük hapis 
cezası kesinleşen gazeteci Şükrü Sak cezaevine kondu.154 Ayrıca RTÜK 2021’in ilk altı ayında, Halk TV, 
TELE1, KRT ve Fox TV’ye toplam 22 ceza verdi. Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde TELE1’e 10 kez, Halk 
TV’ye biri üç kez program durdurma ve aylık gelirinin yüzde üçü kadar para cezası olmak üzere yedi kez, 
KRT’ye beş kez ceza kesildi. Fox TV’ye çoğu haberler nedeniyle olmak üzere dört kez ceza veren RTÜK, 
belediye başkanının sözleri nedeniyle TR35 TV’ye de ceza verdi. Habertürk TV, Show TV, Bloomberg TV 
ve TV 100’e de para cezaları verildi.155 

11 Kasım 2021 
• ABD’deki California Berkeley Üniversitesi’nde Berkeley İfade Özgürlüğü Hareketi yürütücüsü 

Prof. Dr. Edward Frenkel, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci’nin şikayetiyle tutuklanan öğ-
renciler Enis Berke Gök ve Caner Perit Özen’in “serbest bırakılmaları” ve eğitimlerine dönmeleri konu-
sunda çağrıda bulundu. Frenkel, öğrencilere “ilaç ve ders kitapları verilmediğini” aktardı.156 

                                                
149 https://rsf.org/en/news/syrian-journalist-would-face-deadly-reprisals-if-deported-rsf-warns-turkey 
150https://twitter.com/Diyarbakirbaro/status/1457027310750679041?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetem-
bed%7Ctwterm%5E1457027310750679041%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsusma24.com%2Fsosyal-medya-paylasimlari-nede-
niyle-akademisyene-ceza%2F 
151 https://www.rudaw.net/turkish/kurdistan/061120212 
152 https://www.evrensel.net/haber/447110/gazetecilerin-cinayetine-dair-halk-mahkemesi-laheyde-basladi 
153 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/chpli-seyit-torundan-iktidara-basin-ozgurlugu-tepkisi-1882816  
154 https://ankahaber.net/haber/detay/gazeteciler_cemiyeti_gazetelerin_yillik_tiraj_toplami_ilk_kez_1_milyar_adedin_altina_indi_61730#.YYujM6pMzEg.twitter 
155 https://ankahaber.net/haber/detay/gazeteciler_cemiyeti_gazetelerin_yillik_tiraj_toplami_ilk_kez_1_milyar_adedin_altina_indi_61730#.YYujM6pMzEg.twitter 
156 https://t24.com.tr/haber/berkeley-profesorunden-bogazicili-ogrencilerin-derhal-serbest-birakilmasi-icin-cagri,992405  
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• Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Danıştay’ın, “Ses ve Görüntü Kaydı Alınması” baş-
lıklı, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Mehmet Aktaş imzalı 27 Nisan tarihli genelgenin yürü-
tülmesini “haberleşme ve basın hürriyetini kısıtladığı” gerekçesiyle durdurmasına157 ilişkin adaletin er ya 
da geç tecelli edeceğine inandıklarını söyledi. Danıştay’a kendilerince de dava açılmış olduğunu ve benzer 
şekilde Antalya Barosu’nun başvurusuna ilişkin yürütmeyi durdurma kararı alınmasından mutluluk duyul-
duğunu vurguladı.158 Bu dava başvuruları doğrultusunda EGM’nin genelgesinin tümüyle kaldırılmasını bek-
lediklerini belirten Bilgin, “Basın özgürlüğünü engelleyici tutumlar maalesef devam ediyor. Hapiste halen 
gazeteciler var. Ülke üzerindeki korku atmosferi halen eksilmedi ancak Cumhuriyet’e, demokrasiye ve ada-
letin er ya da geç tecelli edeceğine olan inancımızı dün kaybetmedik, bugün de kaybetmedik. Cemiyet olarak 
biz de dünya basın özgürlüğü standartlarına aykırı bu genelge aleyhine biz de dava açmıştık. Bu karar birinci 
aşamada ancak ikinci aşamada da dava açanlar lehine genelge iptalini bekliyoruz. Gazetecileri engelleyerek, 
görüntü ve ses almaları engellenerek gerçeklerin üstü örtülemez. Gazeteciler her ne şartta olursa olsun ka-
muoyunu aydınlatmaya devam edecekler, biz de bunun mücadelesini yürüteceğiz” dedi.159 

12 Kasım 2021 
• CHP’nin Adalet Komisyonu Sözcüsü Zeynel Emre “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla 

mahkum edilenlerce AİHM’e yapılan başvurular üzerine Türkiye aleyhinde tazminat cezaları kararları alın-
maya başladıklarını belirterek, söz konusu cezaları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 100 bin liraya çıkarttığı ma-
aşından ödemesi gerektiğini söyledi. TCK’nın “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçunu düzenleyen 299’uncu 
maddesinin ‘tarafsız Cumhurbaşkanlığı’nı esas aldığını vurgulayan Emre, Erdoğan’ın AKP’li taraflı bir si-
yasetçi olduğunu işaret etti.160 

• ÇGD’nin hazırladığı Ekim ayı medya izleme raporuna göre, 30 gazeteci 20 davada hakim karşı-
sına çıktı. Davaların büyük çoğunluğu ileri bir tarihe ertelendi, bir gazeteci 11 ay 20 gün hapse mahkum 
edildi. Raporda, 37 yayın organında yayınlanan 19 haber konusuna erişim engeli konuldu, RTÜK, Fox 
TV’deki ‘İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat’ programını, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın 
eşi Başak Demirtaş’ın konuk olması sonrasında incelemeye aldı, Halk TV ve TELE 1’e cezalar verdi. Gaze-
teciler haber takibi sırasında fiziksel şiddete uğradı, ölüm tehdidi aldı. Tehditlerden biri 10 Ekim Ankara 
Gar Katliamı anması sırasında yaşandı. ANKA Haber Ajansı Muhabiri Tamer Arda Erşin, işi anma sırasında 
güvenlik tedbiri almak olan bir emniyet mensubu tarafından küfürlere maruz kaldı ve “dörde bölünmekle” 
tehdit edildi.161 

13 Kasım 2021 
• Aralarında Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF), Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Tür-

kiye Gazeteciler Sendikası’nın (TGS) yer aldığı basın meslek örgütleri, Danıştay’ın, Emniyet Genel Mü-
dürlüğü’nün 27 Nisan tarihli kamusal alanda polis memurlarıyla ilgili ses ve görüntü almasını engelleyen 
genelgesiyle ilgili Danıştay’ın yürütmesini durdurması kararını yerinde buldu. RSF Türkiye Temsilcisi Erol 
Önderoğlu, “Hem olumlu bir karar hem de güvenlik politikalarıyla gazetecilik haklarını ezmek isteyenlere 
yönelik yüreklendirici bir mesajdır” derken TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş “Umarız iktidar sonraki uy-
gulamalarında bu kararı dikkate alır, halkın haber alma hakkını engelleme girişimlerinden vazgeçer” dedi. 
TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş da kararın mücadele sonucu oybirliği ile alındığını belirterek, “Basının 
sansür edilmesi asla kabul edilemez” dedi. Meslek örgütleri genelgenin yayınlandığı ilk günden itibaren, 
genelgenin geri çekilmesi için mücadele ediyordu.162 

• PEN Yazarlar Derneği, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Yazarlar Sendikası, Türkiye Ya-
yıncılar Birliği, Çağdaş Gazeteciler Derneği İstanbul Temsilciliği’nden “15 Kasım Dünya Hapisteki Yazar-
lar Günü” öncesinde yapılan açıklamada, “Bugün halen ‘Türkiye’de hapiste gazeteci, yazar yok’; ‘Onlar 
gazeteci, yazar değil, terörist ya da vatan haini’ diyebilen yetkililer var” denildi. Açıklamada, “İlhan Sami 
Çomak 27 yıldır tutuklu yargılanıyor. İlhan Sami Çomak iki ay sonra 50 yaşında ve 28 yıldır hapiste yatan 

                                                
157 https://www.dw.com/tr/dan%C4%B1%C5%9Ftay-emniyet-genelgesinin-y%C3%BCr%C3%BCtmesini-durdurdu/a-59790457 
158 https://www.amerikaninsesi.com/a/gazetciler-engellenerek-gerceklerin-ustu-ortulmez/6309452.html 
159 https://www.amerikaninsesi.com/a/danistay-emniyetin-goruntu-genelgesini-durdurdu/6309062.html 
160 https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/zeynel-emre-aihmin-tck-299dan-verdigi-tazminatlari-erdogan-maasindan-odesin-1884240 
161 https://www.evrensel.net/haber/447551/cgd-ekim-ayi-medya-izleme-raporu-yargilama-saldiri-ceza 
162 https://www.evrensel.net/haber/447599/meslek-orgutleri-karar-gazetecilerin-mucadelesinin-bir-sonucu 
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bir şair olacak. Biz buna razı değiliz, hiçbir yazar ve gazetecinin hapsedilmesine razı değiliz, hapisliği öm-
ründen uzun İlhan Sami'nin daha fazla hapiste yatmasına hiç razı değiliz” denildi.163 

15 Kasım 2021 
• Trabzon Gazeteciler Cemiyeti tarafından İçişleri Bakanlığı desteğiyle “81 İl Gazeteciler Cemiyeti 

Başkanı Trabzon’da Buluşuyor” projesi kapsamında, 81 ilde görev yapan cemiyet başkanlarınca Trab-
zon’daki buluşmada basın meslek yasası talep edildi.164 Türkiye Gazeteciler Konfederasyon Başkanı Nuri 
Kolaylı, “Yaklaşık 45 yıllık meslek yaşantımda sorunlar ile karşılaşsam ilk yanıt özgürlük olmuştur. Ülke-
mizde darbe yıllarından bu yana değişmeyen basın özgürlüğünü kısıtlayan maddeler vardır. Özgürlük, de-
mokrasinin olmazsa olmazıdır. AB uyum süreci ile başlayan yargı reformuyla 15 yılık süreçte temel kanun-
larda değişiklik yapılsa da bu kapsamda değişiklikler dilediğimiz düzeyde olmamıştır. Basın özgürlüğü so-
rununun bir nedeni de basın meslek yasasının olmamasıdır. Bu yasaya ihtiyaç duyulmaktadır. Dileyen her-
kes gazeteciyim diyerek mesleğe başlayabilmektedir. Hiçbir kaydı olmayan internet siteleri gazeteci istih-
dam edebiliyor. Her türlü istismara açık hale geliyor. Şantaj ve tehdit aracı olarak kullanılabiliyor. Bu mes-
leği kimlerin yapabileceğini düzenleyen meslek yasasının günümüz koşullarına uygun olarak yeniden çıka-
rılmalıdır. Geniş bir katılımla meslek yasası ülkemize kazandırılabilir. Elektronik ortamda yapılan haberci-
likte sorun yaşanıyor” dedi.165 Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun (TGK) 23. Başkanlar Kurulu So-
nuç Bildirgesi’nde, basın özgürlüğü, gazetecilik meslek yasası, internet yasası ve sosyal medya düzenle-
mesi, gazetecilerin çalışma koşulları, televizyon yayıncılığı ve sorunları, Covid-19’un basına etkileri ve 
Basın İlan Kurumu destekleri konusunda görüş bildirildi.166 Bildirgede, “Yasal kaydı olmayan ‘sözde basın 
kuruluşları’, aynı şekilde çalıştırılan internet haber siteleri, yoldan geçen herhangi birini, eline bir fotoğraf 
makinesi vererek istihdam edebilmektedir. Bu durum, basın mesleğini her türlü istismara açık hale getir-
mekte, daha da üzücüsü habercilik, tehdit ve şantaj aracı olarak kullanılabilmektedir. Bu durumun üzücü 
örneklerine birçok şehrimizde tanık olmakta, sözde gazetecilerin tehdit ve şantaj suçuyla gözaltına alındığını 
haber yapmaktayız.167 Gazetecilik Meslek Yasası, teknolojik gelişmeler de göz önüne alınarak günümüz 
koşullarına uygun olarak mutlaka çıkarılmalıdır. Yıllardır beklenen, ancak detaylarına ilişkin açıklama ya-
pılmayan İnternet Yasası, son dönemde gündeme gelen sosyal medya düzenlemesinin gölgesinde kalma-
malı, internet ortamında faaliyet gösteren basın kuruluşlarının ve bu kurumlarda görev yapan meslektaşla-
rımızın sorunları zaman geçirilmeden çözümlenmelidir” denildi.168 

• Sosyal Haklar Derneği, “Eşit bir yurttaşlık, sosyal bir anayasa” çağrısında169 bulunarak, Tür-
kiye’de demokratikleşmenin ancak temel hakları vurgulayan yeni anayasa ile mümkün olacağı açıklandı.170 

• IPI Türkiye Program Koordinatörü Kenan Akyavaş, Danıştay’ın EGM genelgesiyle ilgili kararına 
ilişkin, “Gazeteciler, halk protestolarını haber yapmak için hem hak hem de birincil sorumluluğa sahiptir. 
Gazetecilerin halka açık olayları haber yapmasını engellemek, temel gazetecilik faaliyetlerini engellemek 
demektir. Danıştay’ın gazetecilerin sahip olduğu bu hakkın kaybını tersine çevirme kararını memnuniyetle 
karşılıyoruz” dedi.171 

• KESK, Diyarbakır merkezli beş farklı ildeki operasyonla gözaltına alınan çoğunluğu siyasetçi ve 
sendika yöneticisi 14 kişi hakkında tutuklama kararı verilmesine tepki göstererek serbest bırakılmalarını 
talep etti.172 Açıklamada, “Bağlı sendikalarımızın Diyarbakır şubeleri üye ve yöneticisi çok sayıda arkada-
şımız düşünce ve ifade özgürlüğü hiçe sayılarak hukuksuz bir şekilde tutuklandı. Sendikal faaliyetlerin kri-
minalize edilmesi kabul edilemez! Tutuklanan KESK'liler bir an önce serbest bırakılmalıdır!” denildi.173 

• ÇGD Bursa Şubesi, Reşat Oyal Kültürparkı içerisindeki 32 yıllık idari ve sosyal tesis hakkında 
AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yıkım kararı vermesine “Aynı alanda pek çok restoran ve kafe, 

                                                
163 https://m.bianet.org/bianet/medya/253286-turkiye-yazar-ve-gazeteciler-acisindan-en-riskli-ulke 
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168 https://www.sabah.com.tr/bursa/2021/11/13/tgk-baskanlar-kurulu-trabzonda-yapildi 
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172 https://www.habereguven.com/kesk-tutuklanan-keskliler-bir-an-once-serbest-birakilmalidir/ 
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idari birim bulunurken, yıkım gerekçesi yalnızca ÇGD Bursa Şubesi’ne uygulanıyor. İktidarın Bursa’daki 
temsilcisi, susturamadığı gazetecilerin evine gözünü dikmiştir. Yersiz, yurtsuz bırakmak istemektedir” de-
nildi. Şube Başkanı Rabia Deniz, “Bunun adı; mesleğin ilkelerini hayatının anayasası bilen gazetecilere yeni 
bir baskı aracı oluşturmaktır. Bu tavır aynı zamanda gazetecilerin örgütlü gücüne ve bilincine yöneliktir” 
dedi.174 

16 Kasım 2021 
• Aralarında Sovtna, Cemre, Ayna, Atayurt, Samandağ gazetelerindeki yerel basın emekçilerince 

yayınlanan Sovtna imtiyaz sahibi Ali Arslan Dadük’e hapis cezası verilmesiyle ilgili açıklamada, “Biz özgür 
basın emekçileri olarak halkın haber alma özgürlüğü için yılmadan, usanmadan, bıkmadan, korkmadan, itaat 
etmeden halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz” denildi. Ayrıca “Ne yazık ki bu, mesleğimize, meslek-
taşlarımıza yönelik ilk baskı ve ilk yıldırma girişimi değildir ve muhtemelen son da olmayacaktır. Çünkü 
yapılan araştırmalarda Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde Türkiye ne yazık ki 180 ülke arasında 157’nci 
sırada yer almaktadır. Bugün bu utançla yaşamakla beraber Türkiye’de doğru, ilkeli, tarafsız, halkçı gaze-
tecilik yapabilmenin zorluklarını yaşıyoruz” ifadeleri kullanıldı.175 

• Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Genel Başkanı Gani Kaplan, basında Alevilere yönelik 
ayrıştırmanın ve hedef gösterme dilinin bilinçli, ideolojik bir zeminde üretildiğini belirterek, geçtiğimiz ay-
larda Diyanet İşleri Başkanlığı’nı eleştirdiği konuşmasıyla ilgili çarpıtma yapıldığını hatırlattı. Kaplan, “Ba-
şıma somut olarak Isparta’da gelen bir olay var. Bizim yaşadığımız olay farklı, Akit’in kamuoyuna yansıttığı 
çok farklı. Basında bir kesim Alevilere yönelik bilinçli olarak böyle haberler yapıyor. Alevi örgütleri ve 
yöneticileri bilinçli olarak hedef gösteriliyor. Korku salıyorlar. Ama nedense bizim tüm müracaatlarımızda, 
dilekçelerimizde, suç duyurularımızda bize verilen yanıt şu: ‘Mahallenin delisi.’ Yani bu ülkenin tüm deli-
leri işi gücü bırakmış, Alevilerin kapısını işaretliyor. Öyle bir imaj veriyor devlet. Basında veya sosyal med-
yada çıkan hakaretlerle ilgili de suç duyurusunda bulunduğumuzda ‘Sizin isminiz yoktur, kişiye yönelik 
değil’ diyerek savcılık reddediyor” ifadelerini kullandı.176 

18 Kasım 2021 
• İHD Hatay Şubesi, aralarında gazeteciler Ali Arslan Dadük ve Can Bedros Çapar’ın da olduğu 

sekiz kişiye 10’ar ay hapis cezası verilmesine tepki gösterdi. İHD Hatay Şubesi Eşbaşkanı Mürsel Tonguç 
Salmanoğlu, “Gazetecilik faaliyeti suç değildir. Baskıya maruz bırakılan gazetecilerle dayanışmaktan vaz-
geçmeyeceğiz” dedi.177 

• Sivil toplum girişimi olan Hakikat Adalet Hafıza Merkezi’nin “1990’lı Yıllardaki Ağır İnsan Hak-
ları İhlallerinde Cezasızlık Sorunu: Kovuşturma Süreci” başlıklı raporunda, Türkiye’nin AB’ye üyelik ve 
çözüm sürecine denk gelen zaman diliminde 2009-2014 yılları arasında açılan 12 ceza davasının kovuş-
turma süreci izlenilerek 10’unda delil yetersizliği veya zaman aşımı nedeniyle suçlamaların düşürüldüğüne 
dikkat çekildi. Raporda, Ankara Davası, JİTEM, Musa Anter, Ayten Öztürk, Cizre, Görümlü, Derik, Kızıl-
tepe, Dargeçit, Lice, Kulp, Altınova, Kızılağaç ve Yüksekova davaları değerlendirildi.178 

• UNESCO’nun dünya geneline ilişkin “İfade Özgürlüğü ve Medya Gelişiminde Dünya Trendleri” 
raporuna göre, dünya nüfusunun yüzde 85’i son beş yılda yaşadığı ülkede basın özgürlüğüne yönelik kısıt-
lamalar olduğunu belirtildi. Rapora göre, 2016- 2020 yılları döneminde 400 gazeteci cinayete kurban gitti. 
2020 yılında 274 gazeteci hakkında tutuklama kararı verilmesi ise bunun son 30 yıldır en yüksek sayı olduğu 
bildirildi.179 

19 Kasım 2021 
• Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), evlerine yapılan operasyonla JinNews Van muhabiri Hik-

met Tunç ve MA muhabiri Emrullah Acar’ın gözaltına alınmasıyla ilgili “Gazeteciden suçlu devşirme çabası 
iktidarlar tarafından on yıllardır denenen ancak sonuç alınamayan bir yaklaşım” tepkisini gösterdi. Açıkla-
mada, “Basın mensuplarının haber yapma hakkı, düşünce ve ifade özgürlüğü konularının detaylı bir biçimde 
tartışıldığı, bu konularda her ay onlarca kurumun raporlar hazırlayıp sunduğu bir dönemde, bu raporlara her 
                                                
174 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/cgd-akpli-baskana-istenmeyen-adam-odulu-verecek-6770497/ 
175 https://bianet.org/bianet/medya/253379-samandag-da-gazeteciler-meslektaslarina-hapis-cezasini-protesto-etti 
176 https://www.mlsaturkey.com/tr/alevilerin-medya-ile-mucadelesi-yok-sayilma-ayrimcilik-ve-hedef-gosterilme/ 
177 https://jiyanhaber.com/gazetecilik-faaliyeti-suc-degildir/ 
178https://www.dw.com/tr/haf%C4%B1za-merkezi-90l%C4%B1-y%C4%B1llarla-y%C3%BCzle%C5%9Fme-imkan%C4%B1-ortadan-kalkt%C4%B1/a-59869877 
179 https://www.dw.com/tr/be%C5%9F-y%C4%B1lda-400-gazeteci-cinayete-kurban-gitti/a-59857096 
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geçen gün bir gazetecinin daha eklenmesi üzücü. Biz gazeteciler bu uygulamalarınızı kabul etmediğimiz 
gibi, bu yönelimlerden de korkmadığımızı belirtmek isteriz. Ve yine hatırlatmak isteriz ki; gazetecilik halkın 
haber alma hakkını savunan onurlu bir meslektir, yani gazetecilik suç değildir” denildi.180 

• İHD Diyarbakır Şubesi, 20 Kasım BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin yıl dönümü nedeniyle ya-
yınladığı “2011-2021 Tarihleri Arası Silahlı Çatışma Ortamında Çocuklara Yönelik Yaşam Hakkı İhlalleri” 
raporunda, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 10 yılda 228 çocuğun yaşamını yitirdiğini açıkladı.181 

20 Kasım 2021 
• Dicle Fırat Gazeteciler (DFG) Derneği, MA muhabiri Emrullah Acar için sosyal medyada #Em-

rullahAcarıSerbestBırakın çağrısıyla kampanya başlattı. Gazeteciler, milletvekilleri, adalet arayışını sürdü-
ren Şenyaşar ailesi, Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) ve daha birçok kişi kampanyaya destek ve-
rerek, Acar’ın serbest bırakılmasını istedi.182 DİSK Basın-İş Sendikası, “Üyemiz Acar, iki gündür gözal-
tında. Habere de gazetecilere de özgürlük” paylaşımında bulundu.183 MLSA, “Gazetecilik; baskın, gözaltı, 
tutuklama ve tehditler ile engellenemez” ifadelerinde bulundu. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Ger-
gerlioğlu da “Dün gözaltına alınarak Malatya’ya götürülen MA Şanlıurfa muhabiri Acar gazetecidir, mesle-
ğini yapmasından dolayı mağdur edildi, serbest bırakın” dedi.184 

22 Kasım 2021 
• RSF, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ve Musa Anter’in öldürülmelerine ilişkin185 Türk yetkilileri, 

cinayetlere fail, planlayıcı veya azmettirici sıfatıyla karışan herkesin adalete teslim edilmesi ve cezasızlığa 
son verecek adımların atılması konusunda çağrıda bulundu. RSF Türkiye temsilcisi Erol Önderoğlu, “Ka-
şıkçı cinayeti davası Suudi Arabistan Veliaht Prensi’ne yönelmediği için, Musa Anter davası da zamanaşı-
mına dayandığı için adalet bakımından endişeliyiz” dedi.186 Önderoğlu, “RSF, devam eden yargılamaları 
Türk yargısı tarafından atılmış olumlu bir adımı olarak görmektedir. Ancak, savcılık ve mahkemenin cina-
yeti Suudi Veliaht Prensi ile ilişkilendiren olası izleri henüz takip etmemiş olması, adaletin tecelli etmesi 
açısından endişe vericidir ve Türk yargısının siyasi etkiden uzak biçimde adaleti gerçekten sağlayıp sağla-
yamayacağı sorusunu gündeme getirmektedir” ifadelerini kullandı.187 

• Sanatçı Metin Akpınar, Haber Global’de yayınlanan “Candaş Tolga Işık’la Az Önce Konuştum” 
programında “Cumhurbaşkanı’na alenen hakaret” gerekçesiyle beraat ettiği davaya değinerek,188 “Basın so-
ruşturmasına gidiyorduk, yolda karar değişti teröre gittik” dedi.189 

23 Kasım 2021 
• TGS Adana Şubesi, şube başkan yardımcısı gazeteci Murat Yıldız’ın kimliği belirsiz şahıs tara-

fından telefonla aranarak CHP’li Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ile ilgili yazıları nedeniyle tehdit 
edilmesine “Gazetecilere yönelik tehdidi reddediyor, savcıları soruşturmaya çağırıyoruz” tepkisini gösterdi. 
Açıklamada, “Görevi kamuoyunu bilgilendirmek olan gazetecilere yönelik yapılan baskılar asla kabul edi-
lemez. Gazetecileri tehdit etmekten, düşüncelerini açıklamayı engellemekten, hedef göstermekten vazgeçin. 
Meslektaşımız ve üyemiz Yıldız tehdit olayını yargıya taşımış, TGS de yargı sürecinin takipçisidir, özellikle 
yerel gazetecilerin zor şartlarda yürüttükleri mesleki faaliyetlerden dolayı hedef gösterilmesini ve tehdit 
edilmesini kınıyor, savcıları etkin soruşturma yapmaya çağırıyoruz” denildi.190 

25 Kasım 2021 
• DİSK Basın-İş Sendikası Ankara Bölge Temsilcisi Turgut Dedeoğlu, Danıştay 10. Dairesi’nin 

kamusal alanda görüntü ve ses alınmasını engelleyen Emniyet Genel Müdürlüğü genelgesini anayasaya ay-
kırı bulmasına rağmen uygulamaya devam edilmesine tepki gösterdi. Dedeoğlu, “Polisler iptal kararını 

                                                
180 https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/253610-dfg-bu-yonelimlerle-gazetecileri-korkutamazsiniz 
181 https://tr.sputniknews.com/20211119/insan-haklari-dernegi-dogu-ve-guneydoguda-10-yilda-228-cocuk-yasamini-yitirdi-1050966147.html 
182 https://twitter.com/DFGDernegi/status/1462103369280106500/photo/1 
183 https://twitter.com/Disk_Basin_is/status/1462103451375063054 
184 https://www.evrensel.net/haber/448330/gazeteci-emrullah-acar-icin-sosyal-medya-kampanyasi-derhal-serbest-birakin 
185 https://www.evrensel.net/haber/448461/rsfden-cemal-kasikci-ve-musa-anter-icin-adalet-cagrisi 
186 https://twitter.com/RSF_tr/status/1462824940185530380?ref_src=twsrc%5Etfw 
187 https://rsf.org/en/news/trials-jamal-khashoggi-and-musa-anter-murder-cases-continue-turkey-challenge-providing-justice 
188 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/akpinar-ve-gezenin-yargilandigi-hakaret-davasinda-beraat-kararina-erdoganin-avukati-itiraz-etti-1829741 
189 https://tr.sputniknews.com/20211122/metin-akpinar-basin-sorusturmasina-gidiyorduk-yolda-karar-degisti-terore-gittik-1051048206.html 
190 https://www.evrensel.net/haber/447548/tgs-adana-subesi-gazeteci-murat-yildiza-yonelik-tehdide-tepki-gosterdi 
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tanımıyorlar. Çünkü bu bir keyfiyet. Baskıcı bir rejim var ve bunu bir araç olarak kullanıyor. O eylemin 
yapılmasını istemediği gibi çekilmesini de görüntülenmesini de istemiyor” dedi.191 

26 Kasım 2021 
• Avrupa Parlamentosu Türkiye Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Sergey Lagodinsky ile 

Almanya Hükümeti İnsan Hakları ve İnsani Yardım Sorumlusu Barbel Kofler, Gezi Davası kapsamında 
Osman Kavala’nın dört yıldan fazladır süren tutukluluk halinin devamına ilişkin karara tepki gösterdi. La-
godinsky, “Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, özellikle de yeni Alman hükümeti açısından yeni bir başlangıç 
için kaçırılmış bir fırsattır” derken Kofler de Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yayımlanan açıkla-
masında “İstanbul’daki mahkemenin bugünkü kararı ile maalesef Türkiye, AİHM’in Osman Kavala’nın 
derhal serbest bırakılması için neredeyse iki yıldır yanıtsız bırakılan talebini yerine getirmedi. Bunu esefle 
karşılıyorum” dedi.192 

• İstanbul Silivri Cezaevi’nde tutuklu Osman Kavala’nın eşi Prof. Dr. Ayşe Buğra Kavala, “Hangi 
somut eylemlerle suç işlemiştir diye soruyor. Ancak buraya kadar suç tanımı ile de karşılaşmadık. Böylece 
devam ediyor. Bu normal bir şey değil. Benim endişem, büyük endişem bu durumun kanıksanmış olmasıdır. 
Normalleşmeye başlanmasıdır. Ancak bunun normal olarak kabul edilmemesi gerektiğini belirtmek istiyo-
rum” dedi.193 

27 Kasım 2021 
• İHD, Çanakkale’de Mümtaz Pirinççiler Meydanı’nda erken seçim talebini dile getirmek için top-

landıkları için gözaltına alınan 14 kişi arasından bazılarınca polis tarafından “tecavüz tehdidi” ve “cinsel 
saldırı”ya maruz kaldıkları açık girişimine iddialarında bulunduklarını belirterek, iddialarla ilgili hukuki 
süreç başlattıklarını duyurdu. İHD açıklamasında, “Gözaltına alınanlar arasında bulunan bir kadın avukat, 
gözaltı aracındayken, kendisinin avukat olduğunu ifade etmesi üzerinde, bir polis memurunun kendisine 
tecavüz tehdidinde bulunduğunu, bir diğer kadın da aynı polisin, vücuduna temas ederek cinsel saldırıda 
bulunduğunu ifade etmiş, her iki kadın da bu konuda gerekli hukuki süreci başlatmıştır” denildi.194 

29 Kasım 2021 
• Antalya Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, korona virüsü salgınıyla birlikte döviz kurundaki 

dalgalanma nedeniyle yerel gazetelerdeki masrafların ikiye katlandığını belirterek, basın için acil önlem 
çağrısında bulundu. Açıklamada, “Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar, basın sektörünü derinden sar-
maktadır. Başta yerel gazeteler olmak üzere basın yayın işletmeleri artan maliyetleri karşılamakta zorlan-
maktadır. Temmuz 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde yer alan tasarruf tedbirleri kapsamında 
başta belediyeler olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının gazetelere abone olmasına, reklam ve ilan 
vermesine büyük kısıtlamalar getiren düzenlemenin bir an önce geri alınması bir zarurettir. Vergi yüzsüzleri 
listesinin gazetelerde yayınlanması uygulamasına son veren kanun teklifinin TBMM’den geri çekilmiş ol-
masına rağmen, İcra İflas Kanunu’nda yapılacak düzenlemelerle icra ilanlarının gazetelerde yayınlanmasına 
kısıtlama getirme planlarının artık bir daha inmemek üzere rafa kaldırılmasını diliyoruz. Yaşanan sıkıntılar, 
maliyetlerde yaşanan inanılmaz artışlar, basın yayın kuruluşlarının kapılarına kilit vurmasına ya da yayın-
larını sürdürmekte zorlanmalarına neden olmaktadır. Daha da önemlisi, zor şartlarda yayınını sürdüren basın 
yayın kuruluşlarında çalışan onlarca basın emekçisi her geçen gün işsiz kalma riski ile karşı karşıya kal-
makta, işine devam edenler ise ya az maaşa razı olmakta ya da maaşlarını zamanında alamamaktadır. Hü-
kümetin artık basın yayın kuruluşlarının gelirlerini azaltıcı değil, gelir kayıplarını önleyici, gelirlerini iyi-
leştirici düzenlemeler yapmasını beklemekteyiz” denildi.195 

• İstanbul Silivri Cezaevi’ndeki Osman Kavala, dört yıldır tutuklu yargılanmasıyla ilgili “Sadece 
casusluk suçlaması değil, bütün tutuklama süreci de sivil toplum aktivistlerine yönelik bir uyarı olarak ni-
telendirilebilir. AİHM kararından sonra tutukluluğumu sürdürmek için bana yöneltilmiş casusluk suçlama-
sının çarpıcı özelliği, yasalardaki casusluk faaliyeti tanımına bağlı kalmadan kurgulanmış olması” dedi.196 

30 Kasım 2021 
                                                
191 https://www.pirha.net/disk-basin-is-baskani-dedeoglu-polisin-gorev-yaptigi-alan-kamusaldir-ozel-hayat-olmaz-video-298374.html/25/11/2021/ 
192 https://tr.sputniknews.com/20211126/abd-ve-avrupa-birliginden-turkiyeye-osman-kavala-tepkisi-1051192182.html 
193 https://politikahaber.org/avukatlardan-kavala-kararina-tepki/ 
194 http://www.canakkaleolay.com/IHD-quot-Gozaltinda-taciz-iddialari-yarg-55287 
195 https://www.akdenizmanset.com.tr/agc-den-basin-icin-acil-onlem-cagrisi/188443/ 
196 https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/osman-kavaladan-aciklamalar-tutuklama-surecim-sivil-topluma-uyari-1888528 
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• Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Fransa Strasburg’daki toplantıda, AİHM’in Türkiye’de zorunlu 
din dersleri uygulaması ve cem evlerine uygulanan ayrımcılıkla ilgili kararlarına uyulması çağrısında bulu-
nuldu. AİHM’in zorunlu din derslerine karşı 12 kişi ve cem evleriyle ilgili 203 kişi tarafından yapılan baş-
vuruları inceleyerek, Türkiye hükümetinin, zorunlu din dersleri uygulaması ve cem evlerine uygulanan ay-
rımcılık ile Alevi haklarının ihlal edildiğine hükmetmişti. AB Bakanlar Komitesi ise, 3-5 Aralık 2019 tarih-
lerindeki toplantısında da Aleviler lehine verilen AİHM kararlarının uygulanması için Türkiye’yi uyar-
mıştı.197 

• TGS yönetimi ile birlikte Cumhuriyet önünde yapılan açıklamada, gazeteciler “ekonomik gerek-
çeler” savını kabul etmediklerini belirterek, “Cumhuriyet’i yönetme yetisine ve ilkelerine sahip olmayan 
Alev Coşkun, Işık Kansu, Adnan Arslan ve Osman Özer’i derhal istifaya” davet etti. Açıklama öncesinde 
gazete yönetimince binaya polis çağırıldığı belirtildi. Emekçileri adına Cumhuriyet Haber Koordinatörü 
Serkan Ozan, “29 Kasım 2021 günü Cumhuriyet tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Bu lekenin mimar-
ları, Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun, Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri Işık Kansu ve atanmış 
şirket yönetim kurulu üyeleri Osman Özer ve Adnan Arslan’dır. Emeği yüce değer olarak gören gazetemize 
büyük zarar veren bu isimler, Cumhuriyet’in simge ismi İlhan Selçuk’un öğrencilerini, çocuklarını gazete-
den kovma kararı almışlardır. Bu kararı tanımıyoruz” dedi.198 

Diğer Gelişmeler  
1 Kasım 2021 
• Sağlık Bakanı Fahrettin Koca199 korona virüsü salgınında son 24 saatte 217 can kaybı yaşanma-

sıyla toplam can kaybını 69.368 ve 28.678 yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısını 7.677.641 olarak 
açıkladı.200  

• Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, İskoçya Glasgow’daki İklim Zirvesi’ne koruma talebi kabul edilme-
diği için katılmadığı ortaya çıktı. Reuters’daki haberde üst düzey Türk yetkili, Birleşik Krallık’ın (İngiltere) 
için “Cumhurbaşkanı güvenliği için araç sayıları gibi taleplerimiz tamamen karşılanmadı” ifadesini kul-
landı.201 

2 Kasım 2021 
• Malatya Emniyet Müdürlüğü, haber takibi sırasında saldırıya uğrayan gazeteci Burhan Karadu-

man’ın dövülmesiyle ilgili beş şüpheliyi yakaladığını duyurdu. Nöbetçi mahkeme kararıyla U.H., D.A isimli 
şüpheliler ile 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen bir şüpheli olmak üzere üç kişi tutuklandı. Karaduman’a 
yönelik saldırının planlı olarak yapıldığı ortaya çıktı.202 

4 Kasım 2021 
• AYM, KHK ile kamudan ihraç edildikten sonra eylem yaptıkları için tutuklanan Nuriye Gülmen 

ve Semih Özakça’nın “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı” ve “adil yargılanma hakkı” ile “kötü muamele 
yasağı ihlali” çerçevesindeki başvurularını reddetti. Özakça ve Gülmen, 22 Haziran 2017’de AYM’ye yap-
tıkları bireysel başvuruda203, “devam eden bir soruşturma kapsamında adli kontrol tedbirine uymalarına 
rağmen, başka bir soruşturma kapsamında yakalanıp gözaltına alınmaları ve haklarında tutuklama kararı 
verilmesi” nedeniyle “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildi” kaydetmişti.204 

• Sosyal medyada Suriyelilerce muz yeme görüntü paylaşımlarını haberleştirdiği için Orient TV ça-
lışanı Suriyeli gazeteci Majed Shamaa, Gaziantep Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildi. Shamaa, daha 
sonra serbest bırakıldı.205 Ancak Shamaa yeniden bu merkeze gönderildi. Müvekkiline zorla “gönüllü geri 
dönüş formu” imzalatıldığını aktaran Avukat Mehmet Ali Hartavi, Shamaa’nın sınır dışı edilirse Suriye’de 
infaz edilme olasılığı bulunduğunu söyledi.206 
                                                
197 https://www.birgun.net/haber/alevilerin-haklari-derhal-iade-edilsin-367672 
198 https://www.evrensel.net/haber/449065/isten-atilan-cumhuriyet-gazetesi-calisanlari-ekonomik-gerekceler-savini-kabul-etmiyoruz?utm_so-
urce=rss_feed&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_syndication 
199 https://www.ntv.com.tr/turkiye/1-kasim-2021-corona-virus-tablosu-217-can-kaybi-28-bin-678-yeni-vaka,LNc_um0AHka4Et3Lg2LFuA 
200 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html 
201https://www.sozcu.com.tr/2021/dunya/erdoganin-iklim-konferansina-neden-katilmadigi-ortaya-cikti-6741678/?utm_source=dahafazla_haber&utm_me-
dium=free&utm_campaign=dahafazlahaber 
202 https://malatyahaber.com/haber/413205/ 
203 https://www.birgun.net/haber/aym-nuriye-gulmen-ve-semih-ozakca-nin-hak-ihlali-basvurularini-reddetti-364558 
204 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2017/27678 
205 https://t24.com.tr/haber/rsf-turkce-gazeteci-majed-shamaa-sinirdisi-edilme-tehlikesiyle-karsi-karsiya,990825 
206 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-majed-shamaaya-zorla-gonullu-geri-donus-formu-imzalatildi/ 
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5 Kasım 2021 
• Kırıkkale’de noter olarak çalışan Avukat Hacı Ali Özhan, aşı, maske ve zorunlu PCR testi karşıtı 

mücadele vermeyi amaçlayacak olan Dayatmasız Yaşam Partisi’nin (DYP) kuruluş dilekçesini İçişleri Ba-
kanlığı’na vereceğini açıkladı. Özhan, “Hiçbir siyasi hesapla çalışma yapmayacağız. Partimiz pandemi mü-
cadelesi ile sınırlı tek bir amaç için çalışacak, görev tamamlanınca kendini feshedecek” dedi. Aşı karşıtları 
11 Eylül’de İstanbul Maltepe’de “Büyük Uyanış” adıyla açık hava mitingi yapmıştı. Geçtiğimiz günlerde 
Mecidiyeköy’deki Dünya Sağlık Örgütü Acil Durum Ofisi’nin önünde protesto gösterisi düzenlemişlerdi.207 

• Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeşilay Danışmanlık Merkezleri açılış töreninde, “Günümüzde inter-
nete erişimin kolaylaşması ve sosyal medya platformlarını kontrolsüz yaygınlaşması eskiden beri bilinen 
bağımlılıklara yenilerini ekledi. Bilgisayardan cep telefonuna, oyun konsollarından televizyona kadar uza-
nan teknoloji tabanlı bu yeni bağımlılık türüyle mücadele Yeşilay’ın sorumluluk alanına giriyor” dedi.208 

• Emniyet Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağlığı hakkında Twitter üzerinden “öl-
müş” etiketini kullanarak paylaşım yaptıkları gerekçesiyle209 30 kişi hakkında “dezenformasyon ve mani-
pülatif” içerik paylaşmaları sebebiyle kovuşturma başlattı.210 Şüpheliler hakkında ayrıca “Cumhurbaş-
kanı’na hakaret” veya “yanlış tanıtıcı” içerik yaymaktan da soruşturma başlatıldı.211 

• Eskişehir’de Gezi protestoları sırasında öldürülen Ali İsmail Korkmaz’ın anısına kurulan Ali İs-
mail Korkmaz Vakfı’nın (ALİKEV), bu yılki İstanbul Maratonu’na dijital veya kitlesel bağış kampanyaları 
için valilik tarafından verilmesi gerekli “yardım toplama izni” başvurusuna yanıt verilmemesi nedeniyle 
katılmayacağını duyurdu. Açıklamada, “İzin süreci tamamlanmadan gerçekleştireceğimiz bağış kampanyası 
sonucunda toplanan bağışlara el konulma riski ile karşı karşıya olmamız, bizim için çok daha önemli olan 
destekçilerimizle kurduğumuz güven ilişkisini zedeleyeceğini düşünerek, her sene gençlerin eğitim hayatına 
devam edebilmesi için başlattığımız İstanbul Maratonu kampanyasını, ALİKEV olarak bu sene yapmama 
kararı aldık” denildi.212   

6 Kasım 2021 
• HDP, AYM’den “demokrasiyi destekleyecek” şekilde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şa-

hin’in parti kapatma talepleri iddianamesine karşılık hukuken ret kararı vermesini beklediklerini açıkladı. 
Parti adına AYM’ye 173 sayfalık savunma metni sunuldu. HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu’ndan 
Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcı Ümit Dede, “Türkiye demokrasisi açısından bir şansımız olduğunu bir 
kez daha ifade etmek istiyoruz. AYM’nin hiçbir üyesi şu anda bir kapatma davasına imza atmış değil. Ör-
gütlenme özgürlüğü ve birçok hakkın ihlali niteliğinde olan bu kapatma davasında AYM’nin, Avrupa hukuk 
sistemi ile hukuk sistemimizin içtihat birliğine yol açacak ve demokrasinin önünü açacak yeni bir yol aça-
cağına inanıyoruz; ki bu yol AKP’ye ilişkin açılan davada başlamıştı, orada bir ret kararı verilmişti. O gün-
den bu yana da AYM herhangi bir kapatma kararı vermedi” diye konuştu.213 

• Danıştay 10. Dairesi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin (ÇYDD) İstanbul Sözleşmesi’nden 
çekilmeye yönelik Cumhurbaşkanlığı kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali için açtığı davada, iti-
razları ikiye karşı üç oyla reddetti. ÇYDD’den yapılan açıklamada, red kararına ilişkin Danıştay Dava Dai-
releri Kurulu’na itiraz başvurusu yapacaklarını bildirerek, “Ülkemizin ve hukuk sistemimizin içinde bulun-
duğu durum karşısında sonuç olumsuz da olsa ümit vericidir. Doğru bildiğimiz yolda tüzüğümüz ve çalışma 
ilkelerimiz doğrultusunda sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz” tepkisini gösterdi.214 

7 Kasım 2021 
• İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e sosyal medya 

üzerinden hakaret-küfreden ancak şehit yakını olduğu belirtilen bir kişiye Bingöl programı sırasında küfür 

                                                
207 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/asi-karsitlari-parti-kuruyor-1882226 
208https://www.sozcu.com.tr/2021/teknoloji/cumhurbaskani-erdogandan-internet-ve-sosyal-medya-uyarisi-6751977/?utm_source=anasayfa&utm_me-
dium=free&utm_campaign=sol_surmanset 
209 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/sosyal-medyada-cumhurbaskani-erdogan-hakkinda-manipulatif-paylasim-yapan-30-kisiye-yasal-islem/2410850 
210 https://www.bbc.com/news/world-europe-59162469 
211 https://www.euronews.com/2021/11/03/turkey-prosecutes-30-people-for-sharing-tweets-on-president-erdogan-s-health 
212 https://www.diken.com.tr/alikevin-izin-basvurusu-sonuclanmadi-istanbul-maratonunda-bagis-toplayamayacak/ 
213 https://www.amerikaninsesi.com/a/hdp-anayasa-mahkemesi-davayi-reddetmeli/6302668.html 
214 https://www.birgun.net/haber/danistay-istanbul-sozlesmesi-icin-acilan-davayi-reddetti-364849 
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ettiği için özür açıklaması yayınladı.215 Türkkan, “Meral Akşener’in talebi üzerine” ibaresiyle grup başkan-
vekilliği görevinden istifa ettiğini duyurdu.216 

8 Kasım 2021 
• Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Şanlıurfa’da “İnsanlar bilinçli olarak dinden uzaklaştırılıyor. 

Tarihte görülmediği kadar sosyal medya ve iletişim kanalları ile gençlerimize, çocuklarımıza sürekli dinsiz-
lik aşılanıyor. Uyarıcılık görevimizi yapmamız lazım” ifadesini kullandı.217 

• İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, yazar Orhan Pamuk’un Veba Geceleri kitabında “Mustafa Kemal 
Atatürk’e” ve “Türk bayrağına hakaret” iddialarıyla ilgili soruşturma dosyasını İstanbul Cumhuriyet Baş-
savcılığı’na gönderildi. İzmir Barosu’na kayıtlı avukat Tarcan Ülük, Pamuk’un kitabında, Atatürk’e hakaret 
ederek, halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiğini iddia ederek suç duyurusunda bulunmuştu.218 

• Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin “Falcı, medyum, astrolog ve ben-
zerleri tarafından verilen hizmet reklamları ile yasa dışı bahis ve kumar oyunlarının reklamları hiçbir şekilde 
yapılamaz” hükmüne aykırılık nedeniyle  Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. hakkında 114.326 lira 
idari para cezası ve anılan reklamları durdurma kararı verdi.219 

• Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Masumiyet Karinesi ve Lekelenmeme Hakkı Sempozyumu”nda 
sosyal medyayla ilgili düzenleme hazırlığı konusunda, “Soyut ve temelsiz suçlamalarla, hiç kimse bırakın 
dava açılmasını, herhangi bir soruşturma işlemine muhatabı bile olmamalıdır. İnternette de fiziki alemde ne 
suçsa; sanal alemde de o suçtur. Yargı, hukuk sanal dünyaya karşı sanal bir tavır takınamaz elbette” dedi.220 

• MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin danışmanı Yıldıray Çiçek, komedyen Cem Yılmaz’ı Se-
lahattin Demirtaş ve Osman Kavala ile ilgili açıklaması nedeniyle hedef aldı ve “Sen ve senin gibi sanatçılar, 
PKK’lı terörist Selahattin Demirtaş’ı, PKK destekçisi Osman Kavala’yı savunuyorsa bu milletin size ka-
zandırdığı paralar haram olsun” dedi. Rüstem Batum’un YouTube kanalına konuk olan Cem Yılmaz, “Ka-
vala ve Demirtaş hakkında ne düşündüğü, hissiyatının ne olduğuna” ilişkin soruya “Evrensel standartlarda 
bir ülkede böyle şeylerin olmaması gerektiğini düşünüyorum” cevabını vermişti.221 

• Gazeteci Lûbe Ayar, eski MİT mensubu Mehmet Eymür’ün kendisine, “Eski MİT müsteşar yar-
dımcısı Mikdat Alpay, Fatih Altaylı’yı Ankara’ya çağırmış ve senin kovulmanı bizzat istemiş” dediğini 
söyleyerek, MİT’in medya sorumlusu Mikdat Alpay’ın talimatıyla Habertürk’ten kovulduğunu açıkladı. 
Ayar, Eymür’ün “MİT’in olur vermediği gazetecinin önemli görevlere gelmesi imkansız” dediğini de ak-
tardı. Altaylı ise bu iddiayı reddederek, “Deli saçması. Niye ayrıldığını bile bilmiyorum” dedi.222 

9 Kasım 2021 
• Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, Halkın Kurtuluş Partisi’nin (HKP) Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 

üniversite diploması hakkında yaptığı bilgi edinme hakkı kapsamında 28 Nisan’da yaptığı başvurusunu red-
detti. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, “Üniversitemizde kayıtlı, ilişiği kesilmiş ve tabi olduğu 
müfredat programını tamamlayarak mezun olan öğrencilerimize ait bilgiler, kişisel verilerin gizliliği kapsa-
mında olduğundan, reşit olan kişinin bilgisi, rızası ve onayı dışında yakın akrabası olsa dahi üçüncü kişilerle 
paylaşılmamaktır. ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ uyarınca ilgi tarihli dilekçede talep edilen belgeler 
ve bilgiler hakkında herhangi bir işlem yapılmamıştır” yazılı yanıtını verdi.223 

• İyi Parti üyesi Hüseyin Tarık Arda, “şehit yakınına küfrettiği” suçlamasıyla İstanbul’da gözaltına 
alındı. Arda, nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.224 

• Hürriyet, köşe yazarı Ertuğrul Özkök’ü işten çıkardı. Özkök, son olarak Ekim ayında sanatçı Ah-
met Güneştekin’in Diyarbakır’da açtığı sergi vesilesiyle düzenlenen gecede çekilen “halay” görüntüsüyle 
gündeme gelmişti. Özkök, 6 Kasım Cumartesi günkü yazısında, “Bu sayfada 1988 yılından beri neredeyse 
                                                
215 https://ozgurifade.com.tr/gundem/erdogandan-lutfu-turkkanin-istifasiyla-ilgili-aciklama-157617/ 
216 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/erdogandan-lutfu-turkkanin-istifasiyla-ilgili-aciklama-6755357/ 
217 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/diyanet-isleri-baskani-erbas-dinsizlik-asilaniyor-deyip-sosyal-medyayi-hedef-aldi-6755721/?utm_source=ana-
sayfa&utm_medium=free&utm_campaign=alt_surmanset 
218 https://tr.sputniknews.com/20211108/orhan-pamuka-veba-geceleri-sorusturmasi-1050575817.html 
219 https://www.milliyet.com.tr/gundem/googlea-falci-cezasi-6636931 
220https://www.indyturk.com/node/433446/haber/bakan-g%C3%BCl-biz-yapal%C4%B1m-hukuk-arkadan-gelsin-de%C4%9Fil-hukuk-%C3%B6nden-
y%C3%BCr%C3%BCs%C3%BCn-biz-ona-g%C3%B6re?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle 
221 https://www.indyturk.com/node/433441/haber/bah%C3%A7elinin-dan%C4%B1%C5%9Fman%C4%B1ndan-cem-y%C4%B1lmaza-bu-ihanete-destek-kampan-
yas%C4%B1ndaki-rol%C3%BCn-asla?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle 
222 https://www.evrensel.net/haber/447200/l-be-ayar-haberturkten-kovulma-surecini-anlatti-mit-fatih-altayliya-talimat-vermis 
223 https://haber.sol.org.tr/haber/marmara-universitesi-erdoganin-diplomasi-talebini-reddetti-yakin-akrabasi-olsa-dahi-317982 
224 https://haber.sol.org.tr/haber/gozaltina-alinan-iyip-uyesi-serbest-birakildi-317983 
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hiç tatil yapmadan farklı konularda yazıyorum. Geçirdiğim COVID sırasında farkına vardım ki biraz yorul-
muşum. Kafamda İzmir’in 60’lı yıllarından başlayan bir kitap senaryo projesi var. Kitaba bir türlü başlaya-
mıyordum. Yine biliyorum ki başlarsam bitireceğim. O nedenle bir ay izin istiyorum. Bir ay sonra kitabıma 
başlamanın moraliyle, yepyeni magazin konularıyla dönmek üzere izin istiyorum” diyerek izin duyurusu 
yapmıştı. Hacettepe Üniversitesi’nde öğretim üyeliğinden 1986’da geçiş yaptığı Hürriyet gazetesinde Mos-
kova Temsilciliği’ni üstlenmiş, sonra Ankara Temsilciliği görevine getirilmiş Özkök, 1989 yılında Genel 
Yayın Yönetmenliği’ne atanmıştı. Özkök, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Doğan Holding 
ile girdiği çatışma sürecinin ardından Aralık 2009’da Genel Yayın Yönetmenliği görevinden alınmıştı. Son-
rasında Hürriyet’in de aralarında bulunduğu Doğan Medya Grubu, Demirören Holding’e satılmıştı.225 

• NTV, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçmişte şehit yakın-
larını ve farklı kesimleri hedef aldığı açıklamalarını içeren videoyu izlettirdiği grup toplantısındaki canlı 
yayını kesti.226  

10 Kasım 2021 
• Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, bazı belediye görevlilerince “zimmet” suçu işlediğini tes-

pit etmesi üzerine şikayetçi taraf olmasına karşın yaşanan süreçte hakkında görevden alma kararına imza 
atan İçişleri Bakanlığı’na “göreve iade” başvurusunda bulundu. Salman, “Bakanlık, soruşturma ve davayı 
gerekçe göstererek beni görevden uzaklaştırmıştı. Geçen süre zarfında belirli aralıklarla görevden uzaklaş-
tırılmam uzatıldı. Ancak yapılan tüm duruşmalarda görüldü ki suçu ortaya çıkartıp gerekli yerlere şikayet 
eden benim söz konusu suçlamalarla hiç bir ilişkim yok. Yine mahkemeye sunulan ve uzmanlar tarafından 
hazırlanan bilirkişi raporu da bizim masumiyetimizi kanıtlıyor” dedi. Bursa 2. Bölge İdare Mahkemesi’nde 
yeni bir yürütmeyi durdurma davası açtıklarını da belirten Salman, “Eğer buradan bir yürütmeyi durdurma 
kararı çıkmazsa konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşımanın da yollarını araştırıyoruz. Burada ciddi bir hak 
ihlali var ve bu konuda tüm hukuksal mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Kendim için değil, Yalova 
halkının gasp edilen hakkını geri almak için mücadele veriyoruz” diye konuştu.227 

• Türkiye’de yayın yapan Fransa merkezli uluslararası medya kuruluşu Euronews’in, Atatürk’ün 
83. ölüm yıldönümünde yayımladığı “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tam 
82 yıl önce 10 Kasım 1938’de alkole bağlı sirozdan dolayı hayata veda etti. Peki Ata, hangi hastalıkları 
geçirdi?” haberi tepki gördü. Euronews Türkçe, tepkiler üzerine söz konusu Twitter paylaşımını sildi ve 
haberi yayından kaldırdı.228 Euronews Türkçe, haber için özür açıklaması yayınlayarak, “Türkiye Cumhuri-
yeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşamı boyunca geçirdiği hastalıkları konu alan haberimiz, 
83’üncü ölüm yıl dönümünde, sosyal medyada maksadı aşan ifadeler ile paylaşılmıştır. Söz konusu haberin, 
Atatürk’e saygısızlık anlamına gelebilecek biçimde paylaşılmış olmasıyla ilgili inceleme başlatılmıştır. Eu-
ronews Türkçe olarak, ölümünün 83’üncü yılında Atatürk’ü saygıyla anıyoruz. Özür dileriz” dedi.229 

• Basın İlan Kurumu (BİK), Yeni Akit’te yer alan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk aley-
hindeki “Olmasaydı olurduk” ilanına “ceza verilmesine mahal olmadığına” karar vererek ilanı “basın öz-
gürlüğü” kapsamında değerlendirdi. BİK kararında, Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul 
kararının 1’inci maddesini ve aynı maddenin bir bendini ihlal etmediğinden anılan Gazete hakkında 195 
sayılı Kanun’un 49’uncu maddesinin a bendine göre müeyyide uygulanmasına mahal olmadığına hükmetti. 
2013 yılının 10 Kasım’ında bir şirket tarafından medyada yayınlanan “Olmasaydı olmazdık” ilanına karşı-
lık, Sancaktar Grubu tarafından verilen “Olmasaydı olurduk” ilanı Yeni Akit’te tam sayfa yayınlanmıştı. 
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal o dönem, “Başkalarının önem verdiği, değer verdiği, sevdiği, say-
dığı bir ulusal kahramanın ölüm yıldönümünde, böyle bir ilanın yer alması açık ve net bir şekilde saygısızlık 
ve kışkırtıcılıktır" diyerek Yeni Akit’i BİK’e şikayet etmişti.230 

11 Kasım 2021 
• Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak 

Demirtaş hakkında öğretmenlik yaptığı dönemde “gerçeğe aykırı şekilde sağlık raporu aldığı” iddiasıyla iki 

                                                
225 https://t24.com.tr/haber/hurriyet-ertugrul-ozkok-le-yollarini-ayirdi,992100 
226 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/ntvden-meral-aksener-sansuru-erdogan-videosunu-gostermemek-icin-canli-yayini-kesti-485720h.htm 
227 https://t24.com.tr/haber/vefa-salman-goreve-iadesi-icin-icisleri-bakanligi-na-basvurdu,992132 
228 https://www.star.com.tr/medya/euronews-turkcenin-10-kasim-paylasimina-tepki-yagdi-haber-1666467/ 
229 https://www.gazeteduvar.com.tr/euronews-turkce-ataturk-paylasimi-icin-ozur-diledi-haber-1541386 
230 https://odatv4.com/guncel/her-seye-ceza-kesen-kurum-akit-i-pas-gecti-221290  
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yıl altı ay hapis cezasına karar verdi. Düşük yaptıktan sonra sağlık sorunları yaşayan Demirtaş’ın, 4 Kasım 
ile 9 Aralık 2015 tarihleri arasında dokuz defa hastanede muayene olup tedavi altına alındığını belirtilmesine 
rağmen hapis cezası verildi. Demirtaş’ın avukatları, “Müvekkilimiz bu süreçte iki ayrı operasyon geçirdiği, 
verilen son sağlık raporunda düzenlenme tarihi yanlış yazılmış ancak poliklinik kayıt defterinde doğru tarih 
yazılmasına rağmen mahkeme bu defteri görmeden, okula sunulmuş olan yanlış tarihli nüshaya göre karar 
verdi” açıklamasında bulundu.231 

12 Kasım 2021 
• İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Danıştay’ın Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 27 Nisan tarihli ka-

musal alanda polis memurlarıyla ilgili ses ve görüntü almasını engelleyen genelgesiyle ilgili yürütmesini 
durdurma kararı verilmesine ilişkin “Danıştay’ın dikkat çektiği hassasiyet doğru bir hassasiyet. Basın öz-
gürlüğü konusu, bu hassasiyete dikkat çekilmesi konusunda bir irade koydu. Ama orada esas meselenin ana 
amacını taşıyan noktada bir eksiklik söz konusu değil. Bu hassasiyet değerlendirilecek ve aynı şekilde Da-
nıştay’ın da arzu ettiği şekilde bir düzenleme ile devam edilecek diye düşünüyorum” dedi.232 

• MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “AYM ne-
rede bir hain varsa onlarla yan yanadır. Terörist Demirtaş’ın yanında duran bu mahkemedir. SOROS’çu 
Kavala’nın yanında duran bu mahkemedir. AYM kapanmasın da hak ve hukukun itibarı mı kaybolsun?”233 
ifadelerine destek vererek, “AYM, seçilmiş organlar üzerinde tahakküm kuran’ kürsüden yasa yapan mah-
keme konumuna düşmektedir” dedi. Yıldız, AYM’nin terör örgütü propagandasını ifade özgürlüğü olarak 
görmeye devam ettiğini söyledi.234 

• Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi, 14 Mart 2020’den itibaren salgın gerekçesiyle cezaevle-
rinde açık görüşlerin durdurulması kararını, insan hakkı ihlali olarak nitelendirdi. Salgın gerekçesiyle açık 
görüşlerin yasaklanması ile hükümlü ve tutukluları yaklaşık 20 aydır dış dünya ve yakınlarıyla irtibatsız 
bırakılmasını hak ihlali olarak vurgulayan açıklamada, “Gerekli tedbir ve önlemler alınarak ulaşılabilecek 
olan sonuca açık görüşlerin tamamen yasaklanmasıyla erişmeye çalışmak, insan hakkı ihlallerine sebep ol-
makla birlikte avukatların mesleğinin gereği gibi ifa etmelerinin önünde de engel oluşturmaktadır” de-
nildi.235 

• Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetme-
likte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, “çıplak arama” ifa-
desi yerine “detaylı arama” ifadesi getirildi. Çıplak arama yapılması için “makul ve ciddi emarelerin varlığı” 
şartına, “bunun başka bir suretle tespitinin olanaksız olması” şartı da eklendi. “Detaylı arama, hükümlünün 
utanma duygusunu ihlal etmeyecek şekilde ve görevli dışında kimsenin görmemesini sağlayacak tedbirler 
alınarak gerçekleştirilir” ve “arama sırasında hükümlüye tek kullanımlık giyim önlüğü verilmesi” şartları 
getirildi. Arama sırasında, “görevli tarafından eldiven kullanılması” koşulu getirildi. İşlemi tutağa bağlama 
kuralı da getirildi. Bununla ilgili “tutanakta arama yapan görevliler ile hükümlünün imzasının bulunması ve 
hükümlünün imzadan kaçınması halinde bu durumun tutanağa geçirilmesi” düzenlemesi yapıldı. Ayrıca 
cezaevlerinde “vejetaryen beslenme tercihi” ile ilgili düzenleme de yapıldı.236 

• Göç İdaresi Başkanlığı, sosyal medyada muz yeme paylaşımı yaptıkları için 45 yabancı uyruklu 
kişiyi adli işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezleri’ne sevk ettiklerini bil-
dirdi.237 

                                                
231https://www.bbc.com/turkce/live/haberler-turkiye-59244079?ns_mchannel=social&ns_source=twitter&ns_campaign=bbc_live&ns_link-
name=618d24d11b17f0262dc3ea5f%26Ba%C5%9Fak+Demirta%C5%9F%E2%80%99a+2+y%C4%B1l+6+ay+y%C4%B1l+hapis+cezas%C4%B1%262021-11-
11T14%3A12%3A33.914Z&ns_fee=0&pinned_post_locator=urn%3Aasset%3A21cc054e-0c45-4ddb-92d1-3859901b8f6c&pinned_post_as-
set_id=618d24d11b17f0262dc3ea5f&pinned_post_type=share&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_medium=custom7&at_custom3=BBC+Turkce&at_cus-
tom2=twitter&at_custom4=1890131E-42FA-11EC-BC43-81D996E8478F&at_campaign=64 
232 https://www.sha.com.tr/politika/bakan-soylu-basin-ozgurlugu-danistayin-hassasiyeti-dogru-bir-hassasiyet-h95653.html 
233 https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/son-dakika-devlet-bahceli-anayasa-mahkemesini-hedef-aldi-1879745 
234 https://www.turkgun.com/mhpli-feti-yildiz-aym-teror-orgutu-propagandasini-ifade-ozgurlugu-olarak-gormeye-devam-ediyor-haber-166913 
235 https://www.dw.com/tr/ankara-barosu-cezaevlerinde-a%C3%A7%C4%B1k-g%C3%B6r%C3%BC%C5%9Flerin-durdurulmas%C4%B1-insan-hakk%C4%B1-
ihlalidir/a-59805609 
236 https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/yonetmelik-degisikligi-ciplak-arama-gitti-detayli-arama-geldi-1884146 
237https://www.ntv.com.tr/amp/turkiye/son-dakika-haberi-muz-paylasimlariyla-ilgili-yeni-gelisme,ovW6deG21kWwSZnGou029Q?utm_campa-
ign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle 
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• Ankara’da yaşayan 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz, işi gereği gittiği İstanbul’da psikolojisi 
bozuk olduğu ileri sürülen Can Göktuğ Boz’un (27) samuray kılıçlı saldırısı sonucu katledilerek öldü-
rüldü.238 

13 Kasım 2021 
• İsrailli Natali Oknin ve Mody Oknin adlı evli çift, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 

Çamlıca Kulesi’nde görevli bir personelce “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Üsküdar’daki konutunun fotoğraf-
larını çektikleri ve birbirlerine gösterdikleri” ihbarda bulunulması gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra 
nöbetçi mahkemece tutuklandı. “Siyasal ve askeri casusluk” suçlamasıyla tutuklanan çift ile ilgili İsrail Dı-
şişleri Bakanlığı, hem çiftin ailesi hem de Türk yetkililerle temasta bulunulduğunu duyurdu.239 

15 Kasım 2021 
• Avrupa Parlamentosu (AP) İnsan Hakları Komitesi Başkanı Marie Arena, Turkey Tribunal’in Ko-

ordinatörü Johan Vande Lanotte konuştuğu oturumda,240 “İnsan hakları ile ilgili Türkiye’deki durum alarm 
verici bir seviyede. Parlamento olarak, biz keyfi tutuklamaları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan iktidarının uy-
gulamalarını eleştiriyoruz” dedi.241 

• TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı, AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, sosyal 
medya düzenlemesine ilişkin “Yok öyle bir şey. Niye kapatalım. Twitter’ı da Facebook’u da Instagram’ı da 
TikTok’u da kapatmıyoruz. Biz yasaklarla savaşan bir partiyiz” dedi.242  

• AKP Ankara Milletvekili Naci Bostancı, AKP Grup Başkanlığı görevinden istifa etti.  Bos-
tancı’nın danışman olarak genel merkezde seçim hazırlıklarının koordinasyonunda görev alacağı iddia 
edildi. 243  Bostancı’nın yerine TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz’ın göreve getiri-
leceği öğrenildi.244 

• ABD’nin eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) 
etkinliğindeki konuşmasında, Türkiye olmadan Suriye’de bir çözüm olamayacağını belirterek, “Bu da ABD 
ile Türkiye’nin iş birliğini zorunlu hale getiriyor” dedi.245 

• NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Türkiye’nin ittifakın demokratik standartlarına uyma-
masına rağmen nasıl üye kaldığına” ilişkin soruya, “Türkiye, NATO’nun en sorunlu çocuğu haline geldi” 
yanıtını verdi. Stoltenberg, “Seçim yapıyorlar. Muhalefet İstanbul’u kazandı. Ama bildiğiniz gibi çeşitli 
müttefikler Türkiye ile ilgili endişelerini dile getirdi. NATO müttefiklerinin sert itirazlarına rağmen, Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, Ruslardan büyük bir hava savunma sistemi satın almakta ısrar etti. NATO’nun 'de-
mokratik değerlere' bağlılığıyla alay eden Erdoğan, yargıya müdahale ediyor, siyasi düşmanlarını hapse 
atıyor ve seçimleri tekrarlıyor” ifadelerini kullandı.246 

• İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Gerçek Gündem muhabiri gazeteci Fırat Fıstık’ı İstanbul Üskü-
dar’da aracına almayarak “kafana sıkarım” diye tehdit eden sürücünün taksi şoförlüğü kartını süresiz iptal 
etti.247 İBB Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, 34 TBP 61 plakalı taksi şoförünün Sinan K. 
olduğu tespit edildi ve kart iptali yanı sıra 1.339 lira idari para cezası uygulandı.248 Altunizade’de taksiye 
binmek isteyen Fıstık, taksi şoförünce kendisine küfredilerek “kafana sıkarım” dediği görüntüleri Twitter’da 
paylaşmıştı.249 

• Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Üsküdar’daki evinin fotoğraflarını çektikleri iddiasıyla tutuklu İsrailli 
çift Natali ve Mordy Oknin’i, diplomat Rina Djerassi’nin ziyaret etmesine izin verildi. İsrail Dışişleri Bakanı 
Yair Lapid, çiftin İsrail için casusluk yaptığı iddialarını reddetti.250 

16 Kasım 2021 
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• Avrupa Komisyon Başkanı Joseph Borell, Brüksel’de AB Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda 
KKTC’deki Maraş bölgesini ele aldıklarını ama Türkiye’yle ilgili bu toplantıda herhangi bir karar çıkmadı-
ğını belirtti. Borell, “Aralık ayında yapılacak AB Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında ele alınmak 
üzere konuya ilişkin bir çalışma yapılacak ve rapor sunulacak” dedi.251 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Tem-
muz’da KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte Maraş’ın bir kısmını kullanıma açacaklarını belirte-
rek, adada iki devletli çözüm önerisini bir kez daha tekrarlamıştı.252 

• Nobel Edebiyat Ödülü’nü belirleyicisi İsveç Akademisi, Veba Geceleri romanında “Mustafa Ke-
mal Atatürk” ve “Türk bayrağına hakaret ettiği” gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan yazar Orhan 
Pamuk’a destek açıklamasında bulundu. Akademi, Türkiye’nin Avrupa Konseyi üyesi olarak Avrupa Söz-
leşmesi’ne taraf olduğunu ve Avrupa Adalet Divanı içtihatlarıyla bağlı olduğunu da belirterek, Türkiye’nin 
uluslararası yükümlülüklerine saygı duyması gerektiğini açıkladı. Konuyla ilgili Türkiye Yayıncılar Birliği, 
Yapı Kredi Yayınları’nın da aralarında bulunduğu birçok kurum ve kişi Pamuk’a destek verdi.253 

• İstanbul Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi,254 analizmerkezi.com sitesi yayın yönetmeni 
Fatih Tezcan hakkında  Atatürk’e yönelik “İngiliz’e hilafeti satan Yahudi” paylaşımı nedeniyle “Atatürk’ün 
hatırasına alenen hakaret” gerekçesiyle yargılandığı davada, “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret ettiğini, 
paylaşımın ifade hürriyetinin ve eleştiri haklarının da ötesinde açıkça suç teşkil ettiğini ve hakaret suçunun 
maddi ve manevi unsurlarının oluştuğu” gerekçesiyle bir buçuk yıl hapis cezasına karar verdi.255 

17 Kasım 2021 
• DEVA Partisi Muş İl Başkanı Elif Çelik Yolcu, parti binasında düzenlediği basın toplantısında il 

ve ilçe yönetimindeki 45 partiliyle birlikte istifa ettiklerin duyurdu. Yolcu, partide kadın varlığına tahammül 
edilemediğini söyledi.256 

• Dışişleri Bakanlığı, UNESCO’nun 41. Genel Konferansı’nda, 2017-2021 döneminde UNESCO 
Yürütme Kurulu üyeliğini yürüten Türkiye’nin 2021-2025 dönemi için bir kez daha bu göreve seçildiğini 
açıkladı.257 

18 Kasım 2021 
• Gazete Pencere yazarı Lube Ayar, Habertürk yazarı Fatih Altaylı’nın kendisine tazminat davası 

açtığını duyurdu. Ayar, “Mahkeme de malvarlığımın tespiti için karakola yazı yazmış… Eski yayın yönet-
menimi hayal kırıklığına uğratacağım için üzgünüm ama… Evim de yok arabam da param da… Her gaze-
tecinin kendisi gibi Maserati’si var sanıyor herhalde” dedi.258 

• CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk canlı yayınında, “Eskiden siyasi parti liderleri 
televizyonda özgürce tartışırlardı. Bu kaldırıldı, demokratik standartlarda aşınma var, Türkiye’de demokrasi 
yok, insan hakları ihlalleri fena boyutta” dedi.259   

• Danıştay 10. Dairesi, aralarında CHP ve İyi Parti’nin bulunduğu siyasi partiler ile çok sayıda sivil 
toplum kuruluşu tarafından İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmeyle ilgili Cumhurbaşkanlığı kararının iptali ve 
yürütmenin durdurulmasına ilişkin verdiği ret kararıyla ilgili tüm itirazları oy çokluğuyla reddetti.260 Ka-
rarda, İstanbul Sözleşmesi’nin 80’inci maddesinin yürütme organına yani Cumhurbaşkanı’na fesih yetkisi 
verdiği ve Anayasa’nın 104’üncü maddesine göre uluslararası anlaşmaların onaylama yetkisinin Cumhur-
başkanı’na ait olduğu belirtilerek, “Cumhurbaşkanı değişen ve yeni koşullar itibarıyla anlaşmanın onaylan-
masını erteleyeceği gibi onaylamaktan tamamen de vazgeçebilecektir” denildi.261  

19 Kasım 2021 
• HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM’nin Wi-Fi ağında Netflix ve Blutv’ye 

erişim yasaklı iken ancak Exxen’e erişim sağlanabildiğini açıkladı. Gergerlioğlu, TBMM Başkanı Mustafa 
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Şentop’un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, “Exxen’e erişim izni verilmesi konusunda Cum-
hur İttifakının Acun Medya ile iyi ilişkilerinin olmasının etkili olduğu iddiası doğru mudur?” diye sordu. 
Gergerlioğlu, ayrıca “Netflix’de yayınlanan How to Become a Tyrant? (Zorba Nasıl Olunur?) dizinin ve 
buna benze dizilerin izlenmesini engellemek için yasak getirildiği iddiası doğru mudur? İletişim özgürlüğü-
nün teminatı olması gereken TBMM’yi bu tarz yasak anlayışlarından çıkarabilmek için hangi çalışmalar 
yapılması planlanmaktadır” sorularını sordu.262 

• Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla 
yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı için 56 internet sitesine erişimi engelleme sürecini başlattı.263 

• CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin “helalleşme” süreci başlatması gerektiğine 
ilişkin açıklamasıyla ilgili “Helalleşme ile hukuku karıştırdılar. Helalleşme kucaklaşma, sevgiyi egemen 
kılmadır. Böyle bakmamız gerekiyor” dedi.264  

• Almanya’da yaşadığı dönemde verdiği bir konserde Abdullah Öcalan’ı övücü konuşma yaptığı 
iddiasıyla “PKK/YPG üyesi olma” suçundan, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınan 
ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu ünlü sanatçı Omar Souleyman 
lakaplı Omar Almasikh, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.265 

21 Kasım 2021 
• Eski AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Twitter’da “Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçda-

roğlu’na açtığı 17 davayı geri çekti” haberini alıntılayarak Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak hakkın-
daki davaların acilen geri çekilmesi gerektiğini söyledi. Metiner paylaşımında, “Reis’imden ve partimden 
ricamdır: Lütfen Abdurrahman Dilipak hakkında açılan davalar acilen geri çekilsin! Dilipak her şeye rağ-
men bizim değerimizdir. Kendi aramızda helalleşmeyi sağlayacak ahlaka ve olgunluğa sahip olduğumuzu 
gösterme günüdür”266 ifadelerinde bulundu. Dilipak, İstanbul Sözleşmesi’ni savunan kadınlar için “AKP’nin 
papatyaları” ve “fahişe” ifadelerini kullanmıştı.267 

• Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın “Bölgede 
karşı karşıya olduğumuz birçok zorluğun ortak paydası, komşumuz Türkiye”268 açıklamasına karşı “Bir 
yandan diyalog derken, diğer yandan her gün Türkiye hakkında hasmane ve tahrikkar açıklamalar yapan 
Yunanistan’ı aklıselime, dürüstlüğe ve samimiyete davet ediyoruz” karşılığını verdi.269 

23 Kasım 2021 
• AİHM, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası KHK ile görevlerinden alınan ve “terör örgütü üyesi” 

oldukları gerekçesiyle tutuklanan 427 hakim ve savcı hakkında “özgürlük” ve “güvenlik” haklarının ihlal 
edildiğine hükmetti. Türkiye’nin başvuruculara ayrı ayrı 5.000Euro tazminat ödemesine karar verdi.270 

• Van Büyükşehir Belediyesi, Hatuniye Mahallesi’ndeki Yüksel Sokak’a corona virüsü nedeniyle 
ölen gazeteci Hikmet Bakan’ın ismini verdi.271 

• Elektrik enerjisi tüketici faturalarındaki TRT payını kaldırılması düzenlemesini de içeren AKP’nin 
“Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kay-
naklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda kabul edildi.272 

• Diyarbakır Barosu, sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığı açıklamada, Diyarbakır T Tipi 2 No’lu Ka-
palı Cezaevi’ndeki hükümlü Mehmet Kaya’nın işkenceye uğradığını belirterek, bunun aydınlatılmasını is-
tedi.273 

24 Kasım 2021 
• AYM, yerel mahkeme ile Yargıtay arasındaki yedi kez git-gel süreci sonunda kamu görevlileri 

aleyhindeki Pamukova tren kazası davası nedeniyle “yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine” 

                                                
262 https://tele1.com.tr/mecliste-exxene-erisim-var-netflix-ve-blutvye-yok-510603/ 
263 https://tele1.com.tr/56-internet-sitesi-icin-kapatma-talebi-509797/ 
264 https://www.evrensel.net/haber/448155/kilicdaroglundan-helallesme-aciklamasi-barisa-sevgiye-hosgoruye-cagri-yapan-bir-kavram 
265 https://tr.sputniknews.com/20211119/pkk-uyesi-olma-suclamasiyla-gozaltina-alinan-omar-souleyman-serbest-birakildi-1050948935.html 
266 https://twitter.com/MetinerBasin/status/1461984683709841412 
267 https://www.birgun.net/haber/akp-li-metiner-den-abdurrahman-dilipak-icin-erdogan-a-cagri-366571 
268https://www.yenisafak.com/dunya/yunan-bakan-dendiastan-turkiye-aciklamasi-komsu-bizi-zorluyor-3722378 
269https://www.aa.com.tr/tr/gundem/turkiyeden-yunanistan-disisleri-bakani-dendiasin-turkiyeye-iliskin-aciklamalarina-tepki/2426378 
270 https://tr.euronews.com/2021/11/23/aihm-darbe-girisimi-sonras-gozalt-na-al-nan-427-yarg-mensubu-icin-turkiye-ye-tazminat-ceza 
271 https://www.haberturk.com/van-haberleri/92386957-vanda-gazeteci-hikmet-bakanin-ismi-sokaga-verildi 
272 https://www.dunya.com/ekonomi/elektrikte-trt-payini-kaldiran-yasa-teklifi-komisyondan-gecti-haberi-640693 
273 http://mezopotamyaajansi35.com/GUNCEL/content/view/153332 
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hükmetti.274 AYM, Yargıtay’ın bozma kararları içerikleri dikkate alındığında davanın sürüncemede bırakıl-
mış olduğu kanısına vardığını açıkladı. AYM, H.T. isimli başvurucuya 50.000 lira manevi tazminat öden-
mesine karar verdi.275 

• Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Muhammet Faruk Özcan, MA ve Hafıza Merkezi 
adına gazeteciler Ömer Çelik ve Deniz Tekin’in, 20 yaşındaki kağıt işçisi Recep Hantaş’ın polis kurşunuyla 
öldürülmesi iddiası nedeniyle polis memuru K.B.’nin yargılanmasını izlemelerine izin vermediği için Ha-
kim ve Savcılar Kuruluna (HSK) şikayet edildi. Hantaş ailesi avukatı Mehmet Öner ile İHD adına avukatlar 
Ercan Yılmaz ve Yakup Güven, Özcan hakkında HSK’ya şikayet dilekçesi sundu. Dilekçede, Özcan’ın, 
gazeteciler Çelik ve Tekin’in, aleniyet ilkesine aykırı şekilde duruşmaya almaması ve avukatlarca buna ya-
pılan itirazı tutanağa geçirmediği ifade edildi.276  

• Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren tutuklamaya itiraza asliye ceza 
mahkemesi hakimlerinin bakacağını duyurdu. Gül, ayrıca “15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra yar-
gıda yeni bir inşa süreci başlamıştır. Bugün itibarıyla karara bağlanan dosya sayısı 288 olmuştur. Bu darbe 
teşebbüsünün içinde, ardında, yanında yöresinde kim varsa yargı önünde hesap vermiştir, verecektir” 
dedi.277  

• Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak hakkında açılan dava-
ları geri çekmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ricasını geri çektiğini açıkladı. Metiner,278 “Dilipak hala 
FETÖ’cüleri ve bilumum Reis düşmanlarını memnun edecek yazılar yazmaya devam ediyor... Buna rağmen 
doğrudan kendilerinden dilemem gereken ricayı Reis’ten/partiden dilemem uygun düşmedi. Bu da benim 
özeleştirim olsun. O yüzden özrümü de ricamı da kendilerine yapıyorum buradan” diye yazdı.279 

• Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Bolu Büyükşehir Belediyesi’nin belediyeye ait salonda 
nikah kıyılması için yabancı uyruklulardan 100.000 TL alınması kararı inceleme başlattı.280 

• Ankara 4. İdare Mahkemesi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü öğre-
tim üyesiyken Nisan ayında sözleşmesi yenilenmeyerek işten atılmasıyla ilgili davada,281 Doç. Dr. Meltem 
Kayıran’ın görevine döndürülmesi gerektiğine hükmetti.282 Kararda “Doktor öğretim üyesi kadrolarına ya-
pılacak yeniden atamalarda, adayın ilk atamada aranılan koşulları taşıyıp taşımadığının değil, görevinde 
başarılı olup olmadığının araştırılması, başarısız ise başarısızlığının tespit edilerek buna göre işlem tesis 
edilmesi gerekmektedir”  denildi.283 

25 Kasım 2021 
• Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kadına yönelik şiddetin insan hakkı ihlali olduğunu belirterek, 

“Şiddeti önlemek ve ortadan kaldırmak insanlık borcudur” dedi.284 Gül, ‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı 
Uluslararası Mücadele Günü’ nedeniyle yaptığı paylaşımında, “Sadece şiddete değil, şiddeti meşru göster-
meye çalışan her davranışa, her reflekse de en güçlü şekilde birlikte ‘dur’ diyelim” dedi.285 

26 Kasım 2021 
• İstanbul Cumhuriyet Savcısı Fatmagül Yörük, metroda kadınları bıçakla tehdit ettiği için saldırgan 

Emrah Yılmaz’ın tutuklanmasını talep ettiği sevk yazısında, “yerleşik sosyal kabul ile şüphelinin eyleminin 
yalnızca tartıştığı müştekilere yönelik değil o anda trende ve platformda bulunan yolcuların, hatta tüm ka-
dınların özgürce yaşama, sokakta bulunma ve hayatlarına devam etme haklarına saldırıdır” ifadesini kul-
landı Yörük, “Kadınların yaşam hakkına sahip çıkmak ve kız çocuklarına güvenli bir gelecek bırakmak tüm 
toplumun asli görevidir” dedi.286 

                                                
274 https://www.anayasa.gov.tr/tr/mahkeme-gundemi/birinci-bolum/23-kasim-2021-bolum-toplantisi-gundemi-ve-sonuclari/ 
275 https://www.cnnturk.com/turkiye/aymden-pamukova-davasinda-ihlal-karari 
276 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazetecileri-durusma-salonuna-almayan-mahkeme-baskani-hskye-sikayet-edildi/ 
277https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/adalet-bakani-abdulhamit-gulden-tutuklamaya-itiraz-aciklamasi-6786903/?utm_source=dahafazla_haber&utm_me-
dium=free&utm_campaign=dahafazlahaber 
278 https://www.yenisafak.com/yazarlar/mehmet-metiner/sizinkisi-helallesme-degil-yeni-siyasi-ikna-odalari-acmak-kemal-bey-2060235 
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280https://www.yenicaggazetesi.com.tr/anayasa-mahkemesi-paylastigi-haber-nedeniyle-ceza-alan-ogrenciyi-hakli-buldu-tazminat-verilmesine-hukmetti-
488846h.htm 
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283 https://www.gazeteduvar.com.tr/doc-dr-meltem-kayiran-bir-kez-daha-kazandi-goreve-donecek-haber-1543040 
284 https://www.trthaber.com/haber/gundem/bakan-gul-kadina-yonelik-siddet-insan-hakki-ihlali-629752.html 
285 https://twitter.com/abdulhamitgul/status/1463791286650032129? 
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• Adalet Bakan Yardımcısı ve 27 Mayıs 1960 Askeri Darbe Mağdurlarının Zararlarının Tazmini 
Amacıyla Kurulan Komisyon Başkanı Zekeriya Birkan, 370 zarar gören kişiyle ilgili 1457 başvurunun 7248 
sayılı kanun kapsamında olduğunun anlaşıldığını ve bu kapsamda manevi tazminat kararlarına hükmedildi-
ğini söyledi.287 

• Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2022 yılı bütçesi 
görüşmelerinde, Türkiye’nin basın özgürlüğü sıralamasına ilişkin “Aynı değerlendirmeyi biz onlar için ya-
palım, onlar kaçıncı sırada olacak acaba?” dedi. Oktay, “Merkezleri batılı ülkelerde bulunan, ifade ve basın 
özgürlüğüne ilişkin faaliyet gösteren uluslararası sivil toplum kuruluşları, evrensel olduğunu iddia ettiği 
değerler ve yine objektif olduğunu ileri sürdükleri kriterler temelinde tüm ülkelerin basın ve ifade özgürlüğü 
alanındaki konumlarına ilişkin birtakım değerlendirmeler yapmaktadır. Bu kuruluşların oluşturduğu basın 
özgürlüğü endekslerinde toplumsal, kültürel ve siyasal değerler göz ardı edilmekte, düşünce ve ifade alında 
belirlenen öznel kriterler ekseninde ülkeler eleştirilmektedir. Bahse konu endekslerde halen karışıklık, savaş 
yaşanan, demokratik yönetimleri ve insan hakları uygulamaları sorgulanan, basın yönünden oldukça geride 
pek çok ülkenin, Türkiye’nin önünde yer almasının, objektif verilere dayanmadığı aşikar. Bu tür listelere 
dayanarak ülkemize basın özgürlüğü eleştirisi getirmenin doğru olmadığını düşünüyoruz” diye konuştu.288 

• DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyesi, savunma analisti Metin Gürcan, Ankara Cumhuriyet Baş-
savcılığı’nın soruşturması kapsamında “askeri ve siyasi casusluk” suçlamasıyla İstanbul’da gözaltına alındı. 
Gürcan, “Siyasi casusluk suçlaması ile göz altına alınıyorum. Polisler evde…Arama yapıyorlar. Şok oldum. 
Desteğinizi istiyorum” paylaşımı yaptı.289 DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise, “Partimizin kuru-
cularından Gürcan’ın ikametinde Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği’nin kararı üzerine ev araması yapıldı ve 
kendisi şu anda gözaltında. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2020 yılındaki bir soruşturmasına dayana-
rak bu işlemin yapıldığı bilgisini aldık. Söz konusu soruşturmayla alakalı bizim hukukçu arkadaşlarımız 
konuyu çok yakından takip ediyor. Bu sürecin tamamen hukuki bir mecrada ilerlemesi gerektiğinin son 
derece önemli olduğunu burada özellikle altını çizmek istiyorum. Bugünkü gelişme eğer siyasi bir geliş-
meyse, eğer hedef partimize yönelik bir tutumsa veya hedef ülkenin bu ağır ekonomik kriz gündeminin 
üzerini örtmekse şunu ifade etmek istiyorum ki bu tür olaylar, bu tür girişimler DEVA kadrolarını asla 
yıldıramaz” dedi.290  

29 Kasım 2021 
• Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca “siyasi casusluk” gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatı-

lan DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan, tutuklandı. Gürcan’ın Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle 
Mücadele Şubesi’ndeki ifadesinde, “Bu görüşmelerde, Türkiye ve Orta Doğu üzerine hazırladığım ülkeler-
deki haftalık gelişmeleri içeren çizelge ve analizleri paylaştım. Ancak casusluk iddialarını kesinlikle kabul 
etmiyorum. Hiçbir diplomatla gizlilik derecelerinde resmi bilgi ve belgeyi paylaşmadım. 2019 yılından iti-
baren kişi ve kurumlara tamamen açık şekilde danışmanlık hizmeti veriyorum. Karşılığında bana ödeme 
yapılıyor. Türkiye, Suriye, Irak, İran, Ukrayna, Afganistan ve Libya gibi ülkelerdeki gelişmeleri herkesin 
erişimine açık kaynaklardan derledim” dedi.291 Gürcan’ın bir yılı aşkın süredir takip edildiği, telefonlarının 
dinlendiği, sorguda kendisine yabancı gazeteciler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle yaptığı konuş-
maların sorulduğu belirtildi. DEVA Partisi avukatları, Gürcan’ın sorgulamasında, suçlamayı destekleyici 
unsur olarak sorulan her şeyin açık kaynaklarda var olan, kendisinin de açıkça dile getirdiği şeyler olduğunu 
söylemişti.292 

30 Kasım 2021 
• Sağlık Bakanı,293 son 24 saatte 207 can kaybı yaşanmasıyla toplam can kaybını 65.946 ve 25 bin 

216 yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısını 8.797.558 olarak açıkladı.294 
• HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede, Van’daki ceza ve tevkif evlerinde yaşanan hak ihlallerinin 

tespiti, işkence ve kötü muamele iddialarının soruşturulması talebiyle Meclis’e araştırma önergesi sundu. 
                                                
287 https://tr.sputniknews.com/20211126/27-mayis-darbesi-magdurlarina-manevi-tazminat-odenecek-1051178075.html 
288 https://www.aa.com.tr/tr/politika/cumhurbaskani-yardimcisi-oktay-ekonomimizin-2022-yilinda-yuzde-5-buyuyecegini-ongoruyoruz/2431905 
289 https://www.indyturk.com/node/440256/haber/deva-partili-metin-g%C3%BCrcan%E2%80%99-g%C3%B6zalt%C4%B1 
290 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/deva-partili-metin-gurcan-istanbulda-gozaltina-alindi-41947755 
291 https://tr.sputniknews.com/20211129/deva-partili-metin-gurcan-tutuklandi-1051269359.html 
292 https://www.indyturk.com/node/440256/haber/deva-partili-metin-g%C3%BCrcan%E2%80%99-g%C3%B6zalt%C4%B1 
293 https://www.haberturk.com/son-dakika-bugunku-koronavirus-tablosu-aciklaniyor-30-kasim-2021-korona-virus-vaka-vefat-ve-test-sayisi-3268959 
294 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html 
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Dede, “Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Van 
F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda insan hakları kuruluşları ve baroların yaptıkları incelemeler sonucunda 
bahse konu kurumlarda bulunan mahpuslara yönelik fiziki saldırılar, tehdit, darp, çıplak arama, baskın hücre 
aramaları yoluyla işkence ve kötü muamele yapıldığı, sağlık ve tedavi haklarının ihlal edildiği yine mah-
puslara yönelik keyfi yasak ve uygulamaların var olduğu raporlanmış ve kamuoyuyla paylaşılmıştır. Ceza-
evi yönetiminin genel olarak mahpuslara yönelik baskı, zorlama tarzında bir yaklaşımlarının bulunduğu bu 
minvalde koğuşların sıklıkla arandığı, tv ve radyolara el konulduğu, kantinde satın alınan eşyalara koğuş-
larda el konulduğu, sohbet haklarının uygulanmadığı, spor haklarından yoksun bırakıldığı ve bazı gazete-
kitapların mahpuslara verilmediği kamuoyuna yansıyan bilgiler arasındadır. Devletlerin, kişileri özgürlü-
ğünden mahrum bıraktığı her yerde, insan onurunu koruyacak koşulları oluşturmak için gerekli önlemleri 
alması gerekmektedir” dedi.295 

• AYM Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan, “Bireysel başvuru bir temyiz yolu değildir. AYM’de 
bireysel başvuru yoluyla adli veya idari uyuşmazlıkların temyiz incelemesini yapan bir merci değildir. Bi-
reysel başvuru, kamu gücünün neden olduğu hak ihlali iddiasının incelendiği bir hak arama ve anayasallık 
denetim kuruludur” dedi.296 

• CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, diğer yasal bahis sitelerine erişim engeli uygulanırken, 
Demirören Medya Grubu’nun satın almasıyla canlı şans oyunları oynanmakta olan Milli Piyango’nun site-
sine TBMM’de erişim sağlanamadığını açıkladı.297 

Olumlu Gelişmeler 
2 Kasım 2021 
• İzmir Selçuk Asliye Ceza Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “tımarhane müdürü” diyerek 

paylaşım yapan Nesin Matematik Köyü’nün kurucusu Prof. Dr. Ali Nesin’e “Cumhurbaşkanı’na hakaret” 
suçlamasıyla yargılandığı davada, beraat kararı verdi. Avukat Ergin Cinmen, “Müvekkilimiz Nesin’i bir 
vatandaş CİMER üzerinden ihbar etmiş. Bunun üzerine açılan davada bizde savunma yaptık ve ifade özgür-
lüğü kapsamında değerlendirilmesini istedik. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), Cumhurbaş-
kanına hakaret diye bir suçun olmamasıyla ilgili kararını hatırlattık. Yaptığımız savunma sonrasında mü-
vekkilimiz Nesin hakkında beraat kararı verildi” dedi.298 

5 Kasım 2021 
• Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti, 60’ıncı kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında İHA’ya dört ödül ve-

rildiğini duyurdu. Cihan Hayırsevener Ödülü gazeteci Ömer Kantarlıoğlu’na, Otağ Fırıncıoğulları Özel 
Ödülü gazeteci Miraç Kaya’ya, Reşit Kıpçak Özel Ödülü gazeteci Emrah Doğan’a, Ekrem Balıbek Özel 
Ödülü gazeteci Mahmut Acargöz’e, Nejat Akpınar Özel Ödülü gazeteci Ümit Ulus’a, Ahmet Aydemir Özel 
Ödülü gazeteci Ş. Tarık Sürmelioğlu’na, Hasan Basri Atılganer Özel Ödülü gazeteci Tufan Dalgıç’a, Emrah 
Sağdıç Özel Ödülü gazeteci Emrah Elmas’a ve Cevdet Demiray Özel Ödülü gazeteci Suat Salgın’a verildi. 
Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir, “Anadolu basını desteklenmeli ve teşvik edilmeli” 
çağrısında bulundu.299  

9 Kasım 2021 
• Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Ayşe Kara hakkında “örgüt üyeliği” suçlamasıyla 

yargılanmasında, isnat edilen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmadığına hükmederek, beraat ka-
rarı verdi.300 Kara, 26 Haziran 2020’de gözaltına alınıp, adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Diyarbakır 
Cumhuriyet Savcılığı’nın iddianamesinde, Demokratik Toplum Kongresi’nde delege kartı bulunması ve 
KHK ile kapatılan Özgür Gazeteciler Cemiyeti (ÖGC) üyesi olması “örgüt üyeliği” suçlamasına delil olarak 
gösterilmişti. İddianamede, Kongreya Jinên Azad (KJA) üyesi olduğu ileri sürülen Kara’nın, yine 2016 
yılında Mardin’de gazeteci olarak takip ettiği bir yürüyüşe “eylemci” olarak katıldığı öne sürülmüştü.301 

11 Kasım 2021 
                                                
295 https://www.yuksekovahaber.com.tr/haber/sait-dede-vanda-cezaevlerindeki-hak-ihlalleri-arastirilsin-246769.htm 
296 https://www.dha.com.tr/yurt/aym-baskanvekili-gokcan-bireysel-basvuru-bir-temyiz-yolu-degildir/haber-1863423 
297 https://www.gazeteduvar.com.tr/meclisten-demirorenin-milli-piyangosuna-erisim-engellendi-yanlis-siniflandirilmis-haber-1543622 
298 https://www.birgun.net/haber/prof-dr-ali-nesin-cumhurbaskanina-hakaret-davasindan-beraat-etti-364264 
299 https://www.sha.com.tr/genel/balikesir-gazeteciler-cemiyetinden-ihaya-4-odul-h94235.html 
300 https://politikahaber.org/gazeteci-ayse-karaya-beraat/ 
301 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-ayse-kara-beraat-etti/  
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• TMMOB Şehir Plancıları Odası, Kent Planlama Basın Ödülü’ne bu yıl SoL Haber muhabiri Aslı 
İnanmışık’a layık görüldü. Açıklamada, “Kent Planlama Basın Ödülleri, her yıl düzenlenen 8 Kasım Dünya 
Şehircilik Günü Kolokyumu kapsamında, yaptıkları haber veya yayınlarla kentsel sorunları ve kamusal 
alanlara dair müdahaleleri gündemleştirmeleri, kent kültürüne ve kentlilik bilincine yaptıkları katkıların yanı 
sıra, Şehir ve Bölge Planlama bilimi ile mesleğin bilimsel ve teknik görüşlerine duyarlılık gösterdikleri 
düşünülen basın kuruluşlarına ve/veya basın mensuplarına verilmektedir. Şubelerimizden gelen öneriler 
doğrultusunda Yönetim Kurulumuz tarafından aşağıda isimleri belirtilen basın kuruluşlarına/mensuplarına 
2021 Yılı Kent Planlama Basın Ödülü verilmesi uygun görülmüştür. Kent planlama bilimine gösterdikleri 
duyarlılıktan dolayı bir kez daha teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz” denildi.302 

12 Kasım 2021 
• Danıştay 10. Dairesi, kamuya açık alandaki olaylarda görüntü yasağı uygulanması gerektiğine 

ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 27 Nisan tarihli genelgesini, temel hak ve hürriyetler kapsamındaki 
“haberleşme hürriyeti”ne aykırı olarak değerlendirdi. Daire, genelgeyle EGM’nin “basın hürriyetine kural 
ve sınırlamalar getirdiğini” belirterek, hukuka uyarlık ilkesine uygun bulmayarak oy çokluğu ile yürütme-
sini durdurdu.303 Daire, aldığı kararda “Söz konusu genelge ile getirilen düzenlemelerin temel hak ve hürri-
yetlerden olan haberleşme hürriyeti ile basın hürriyetine yönelik kural ve sınırlamalar getirildiği anlaşılmış-
tır. Bu haliyle yasa organının tasarrufu niteliğindeki kanun yerine yürütme organına dahil Emniyet Genel 
Müdürlüğü tarafından genelge niteliğinde bir düzenleme ile temel hak ve hürriyetlere sınırlama getirilme-
sinde Anayasa’ya uyarlılık bulunmamaktadır” ifadelerine yer verdi.304    

13 Kasım 2021 
• Uluslararası Yayıncılık Derneği (AIB) tarafından ilk kez verilen Basın Özgürlüğü Ödülü Ame-

rika’nın Sesi’ne (VOA) verildi. VOA’nın ödülü almasında, Türkiye’de AKP iktidarı boyunca basın özgürlü-
ğündeki gerilemeyi incelendiği “Turkey: Breaking the Silence” belgeseli, “Afganistan’da Özgür Basın Ha-
yatta Kalacak mı?” başlıklı seri yazı ve Myanmar’da askeri darbeden bu yana özgür basına uygulanan bas-
kılarla ilgili yayınlar etkili oldu. VOA Genel Müdür Vekili Yolanda Lopez, “VOA dünyada basın özgürlü-
ğünün korunması ilkesine bağlı bir kurum. Ancak VOA’de çalışan birçok gazeteci, ifade özgürlüğünün ve 
bağımsız gazeteciliğin kısıtlandığı ülkelerde çalışıyor. AIB’in ödül jürisinin, VOA’in bu konunun öne çıka-
rılmasına verdiği önemi ve çabalarını görmüş olması çok memnun edici” dedi.305 

15 Kasım 2021 
• Ankara 9. İdare Mahkemesi, Avukat Dursun Küçük’ün hem Zonguldak Belediyesi’nin hem de 

AKP’li Belediye Başkanı Ömer Çelim Alan’ın Twitter hesaplarına erişimine yönelik engelleme yapılma-
sıyla ilgili Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun ayrımcılık ihlali olmadığı yönündeki kararının 
iptaline hükmetti. Mahkeme, kararında “Zonguldak Belediyesi’nin Twitter hesabının bilgiler bölümünde 
‘Zonguldak Belediyesi Resmi Twitter Hesabı’ ifadesine yer verilmesi ve hesaptan Zonguldak Belediyesi’ne 
ilişkin kamusal duyurular yapılması birlikte değerlendirilerek, bu hesabın kamusal nitelik taşıdığı ve vatan-
daşların kamu hizmetlerine katılmaları ve bu hizmetlerden haberdar olma aracı niteliği taşıdığı sonucuna 
varıldı” denildi. Küçük, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan’ın İçişleri Bakanı Soylu’nun istifa-
sını Erdoğan’un kabul etmemesi üzerine “Emrindeyiz Sayın Bakanım” paylaşımı yapmasını eleştirmesi 
üzerine Zonguldak Belediyesi’nin resmi Twitter hesabını takip etmesi engellenmişti.306 

 
16 Kasım 2021 
• TGS ile Cumhuriyet’i de bünyesinde bulunduran Yenigün Haber Ajansı arasında toplu iş sözleş-

mesi (TİS) imzalandı. Mali ve sosyal hakları belirleyen iki yıllık sözleşmeye göre çalışanlar ilk yıl için 
yüzde 14, ikinci yıl için ise enflasyon oranında zam yapılacak. Ayrıca tüm çalışanlara ayda 685 lira yemek 
ücreti ve bayramlarda 250 lira verilmesi kararlaştırıldı. Cumhuriyet’te 18 yıl aradan sonra imzalanan TİS’e 

                                                
302 https://haber.sol.org.tr/haber/sehir-plancilari-odasindan-sola-basin-odulu-318056 
303 https://www.ntv.com.tr/turkiye/emmiyetin-goruntu-kaydi-genelgesi-danistaydan-dondu,X-m2M-W67Eml925zAMeQaQ 
304 evrensel.net/haber/447489/danistay-polis-mudahalesinde-goruntu-cekme-yasagini-oy-birligiyle-durdurdu 
305 https://www.amerikaninsesi.com/a/amerika-sesi-voa-basin-ozgurlugu-odul/6312030.html 
306 http://www.pusulagazetesi.com.tr/omer-selim-alanin-twitter-engeline-yargi-ayrimcilik-dedi-191404-haberler.html 
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TGS adına genel başkan Gökhan Durmuş, Yenigün Haber Ajansı adına yönetim kurulu üyesi Osman Özer 
imza attı.307 

17 Kasım 2021 
• Erzurum 3. Ağır Ceza Mahkemesi, MA muhabiri Dindar Karataş’ın “örgüt üyeliği” suçlamasında 

isnat edilen suçu işlediğine dair yeterli delil bulunmadığını belirterek beraatına hükmetti. Karataş, cezaev-
lerine ilişkin yaptığı haberler nedeniyle yargılanıyordu.308 

18 Kasım 2021 
• Ankara 4. Asliye Hukuk Mahkemesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, OdaTV Ankara Haber 

Müdürü Müyesser Yıldız’a bir liralık tazminat ödemesine karar verdi.309 Mahkeme, davalı Soylu’nun “PKK 
sevicisi” olarak suçladığı Yıldız’a 18 Mayıs 2020 tarihinden itibaren yasal faizi ile tazminat ödenmesi ge-
rektiğine hükmetti.310 Yıldız, kazandığı tazminatı “çerçeveletip, duvarına asacağını” söyledi. 

19 Kasım 2021 
• Tekirdağ Şarköy Asliye Ceza Mahkemesi, Şarköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Adnan Sevim’in 

şikayeti üzerine Şarköy’ün Sesi Yazı İşleri Müdürü Yakup Önal’ın “kişisel bilgileri yaymak” iddiasıyla 
yargılanmasında beraat kararı verdi. Gazeteci Önal, Sevim’in yaşadığı site önündeki sahile taş döşenmesini 
Aralık 2019’da haberleştirmesi nedeniyle yargılanıyordu.311 

• AİHM, Edirne Cezaevi’nde “Atılım” gazetesine izin verilmemesi nedeniyle Mehmet Çiftçi’nin baş-
vurusu kapsamında “ifade özgürlüğü ihlali” yaşandığını belirterek, Türkiye’nin 1.000 Euro manevi tazminat 
ödemesine karar verdi.312 Çiftçi, ihlal başvurusunu reddeden AYM’nin önceki kararlarıyla tezat bir karar 
verdiğini belirterek, AİHM’e başvurmuştu.313 

• Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Oktay Candemir’in “örgüt propagandası yapmak” iddia-
sıyla yargılandığı davada, suçun işlendiğine yönelik yasal unsurların oluşmadığını belirterek beraatına karar 
verdi.314 Candemir, sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlar nedeniyle yargılanıyordu.315 

20 Kasım 2021 
• Gazetecileri Koruma Komitesi’nin (CPJ) 2021 Basın Özgürlüğü Ödülleri New York’ta düzenle-

nen törenle bu yıl Belarus’tan Katsiaryna Barysevich, Guatemala’dan Anastasia Mejía, Mozambik’ten 
Matías Guente ve Myanmar’dan Aye Chan Naing verildi. Gwen Ifill Basın Özgürlüğü Ödülü’nün sahibiyse 
Çinli gazeteci Jimmy Lai oldu.316 

• KKTC’de Basın Emekçileri Sendikası’nın bu yıl ifade özgürlüğü temasıyla 20’ncisini gerçekleş-
tirdiği Kutlu Adalı Basın Ödülleri’nde, Kıbrıs Postası Dijital Yayınlar Koordinatörü Canan Onurer’e Basın 
Emekçisi Ödülü ve Kıbrıs Postası muhabirlerinden Mustafa Baflı’ya Genç Basın Çalışanı Ödülü verildi.317 

23 Kasım 2021 
• Ankara Bölge İdare Mahkemesi (istinaf), Ankara 12. İdare Mahkemesi’nin Mayıs 2021’de gaze-

teci Mustafa Sönmez’in 32 yıllık “sürekli basın kartını” yenilememesi nedeniyle Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanlığı aleyhine verdiği kararı onadı. Mahkeme, Sönmez’e “sürekli basın kartı”nın teslim edilmesi ge-
rektiğine karar verdi. Sönmez, “Sarı basın kartımın üstüne yatmaya yeltenen pergolacı Fako’nun İletişim 
Başkanlığı’yla ilgili idare mahkemesine açtığım davayı kazanmış, kartımı almıştım. Fakolar hazmedemedi, 
istinaf mahkemesine gittiler. Ama istinaf, kararı onadı. Fako’nun eli boş kaldı. Benzer mağduriyet yaşayan-
lar, ileri” paylaşımını yaptı.318 

24 Kasım 2021 

                                                
307 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/tgs-ile-cumhuriyet-arasinda-sozlesme-imzalandi-1885066 
308 https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/253463-gazeteci-dindar-karatas-a-orgut-uyeligi-nden-beraat 
309 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/mahkemeden-suleyman-soyluya-kotu-haber-1885778 
310 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/mahkemeden-suleyman-soyluya-kotu-haber-1885778 
311 https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/253585-baskan-yardimcisinin-huzurumuz-kacti-diye-actigi-davada-gazeteciye-beraat 
312 https://www.mlsaturkey.com/tr/aihm-atilim-gazetesinin-cezaevine-sokulmamasi-ifade-ozgurlugunun-ihlalidir/ 
313 https://m.bianet.org/1/19/253428-aihm-atilim-gazetesinin-cezaevine-sokulmamasi-hak-ihlali 
314 https://www.mlsaturkey.com/tr/oktay-candemir-orgut-propagandasi-ile-yargilandigi-davada-beraat-etti/ 
315 https://kronos34.news/tr/gazeteci-oktay-candemir-orgut-propogantasi-davasinda-beraat-etti 
316 https://www.amerikaninsesi.com/a/cpj-2021-basin-ozgurlugu--odulleri-sahiplerini-buldu/6320567.html 
317 https://www.kibrispostasi.com/c35-KIBRIS_HABERLERI/n400866-kutlu-adali-basin-odulleri-kapsaminda-canan-onurer-ve-mustafa-bafli-odullerini-aldi 
318 https://www.gercekgundem.com/medya/314197/iletisim-baskanligi-istinafa-goturmustu-basin-karti-davasinda-zafer-gazetecinin 
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• AYM, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ahmet Batur’a Fa-
cebook’ta paylaştığı “Yıldız Teknik Üniversitesi’ni Menzilciler mi yönetiyor” haberi nedeniyle okul yöne-
timince disiplin soruşturması ve bir hafta okuldan uzaklaştırma cezası verilmesini “eğitim” hakkı ihlali ola-
rak kabul etti. AYM, ihlal sonuçlarını ortadan kaldırmak üzere yeniden yargılama yapılması için kararı idare 
mahkemesine göndermeye Batur’a 5.000 lira manevi tazminat ödenmesine oybirliğiyle karar verdi.319 İs-
tanbul Bölge İdare Mahkemesi 7. İdare Dava Dairesi, rektörlükçe verilen disiplin cezasında hukuka aykırılık 
olmadığına karar vermişti. Batur ise, 2018 yılında AYM’ye başvurmuştu. Batur, 10 Ekim 2016 günü Fa-
cebook’taki kişisel hesabında SoL Haber portalında söz konusu haberi yayınlamıştı.320 AYM kararında ise, 
“Kuşku yok ki eğitim kurumunun disiplininin sağlanması meşru bir amaç olmakla birlikte söz konusu amacı 
gerçekleştirmek amacıyla bireyin ifade özgürlüğünü ortadan kaldıracak yahut kullanılmasını aşırı zorlaştı-
racak müdahaleler kabul edilemez. Hukuka aykırı olması nedeniyle haberi yapan kişilerin sorumlulukları 
yoluna gitmek mümkünken haberin yayımlanmasından sorumlu olmayan kişilerin haberi paylaşmaları ne-
deniyle sorumlulukları açıklanmadan cezalandırılmaları kamuyu ilgilendiren konularda serbest ve açık tar-
tışmaların önlenmesi sonucunu doğuracaktır. Aksinin kabulü bilgi ve haberin paylaşılmasını zorlaştıracak, 
bir ülkede demokrasinin varlığı konusunda turnusol kağıdı işlevi gören ifade özgürlüğünün varlığını tartışı-
lır hale getirecektir” değerlendirmelerinde bulundu.321 

• AİHM, Ahmet Şık’ın Cumhuriyet muhabirliği döneminde “terör örgütü propagandası” ve “örgüte 
yardım” suçlamalarıyla hukuki dayanağı olmadan bir buçuk yıl süreyle tutuklu yargılanmasını AİHS’e ay-
kırı buldu. AİHM, Türkiye’yi 16.000 Euro tazminata mahkum etti. Mahkeme, AİHS’nin 5. ve 10. maddeleri 
uyarınca Şık’ın tutukluğuyla özgürlüğünün ve aynı zamanda ifade özürlüğünün ihlal edildiğine hükmede-
rek, Şık’ın yaptığı haberlerin gazetecilik faaliyetleri içinde olduğuna dikkat çekti.322 

25 Kasım 2021 
• Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi, KHK ile kapatılan DİHA’nın muhabiri Fatih Gönül’ün “silahlı 

terör örgütüne üye olma” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamalarıyla yargılanmasında, isnat 
edilen suçların unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatına karar verdi.323 

28 Kasım 2021 
• İzmir Gazeteciler Cemiyeti, 30 Kasım’da Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik ve Gazetecilik 

Teşvik Yarışması Ödül Töreni’nde verilecek olan Basın Özgürlüğü Ödülü’nün bu yılki sahibinin Sözcü 
yazarı Çiğdem Toker olacağını açıklandı.324  

                                                
319 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2018/20182 
320https://www.yenicaggazetesi.com.tr/anayasa-mahkemesi-paylastigi-haber-nedeniyle-ceza-alan-ogrenciyi-hakli-buldu-tazminat-verilmesine-hukmetti-
488846h.htm 
321 https://t24.com.tr/haber/paylastigi-haber-yuzunden-ceza-alan-ogrenci-tazminat-kazandi,995649 
322 https://www.dw.com/tr/aihmdeki-ahmet-%C5%9F%C4%B1k-davas%C4%B1nda-hak-ihlali-karar%C4%B1/a-55713355 
323 https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/253915-diha-eski-calisani-fatih-gonul-e-beraat 
324 https://www.haberizlenim.com/yilin-basin-ozgurlugu-odulu-cigdem-tokere-25299h.htm 
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Derneği 
CHP: Cumhuriyet Halk Partisi 
CKD: Cumhuriyet Kadın Derneği 
CNN: Cable News Network (Kablolu Haber 

Ağı) 
CPJ: Committee to Protect Journalists (Gazete-

cileri Koruma Komitesi) 
ÇGD: Çağdaş Gazeteciler Derneği 
ÇHD: Çağdaş Hukukçular Derneği 
DBP: Demokratik Bölgeler Partisi 
DEAŞ: Devlet'ül Irak ve'ş Şam 
DEDEF: Dersim Dernekleri Federasyonu 
DHA: Demirören Haber Ajansı (daha önce Do-

ğan Haber Ajansı) 
DHKP-C: Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cep-

hesi 
DİHA: Dicle Haber Ajansı 
DİSK: Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Kon-

federasyonu 
DJU: Deutscher Journalistenverband (Alman 

Gazeteciler Birliği) 
DMD: Diplomasi Muhabirleri Derneği 
DW: Deutsche Welle 
EBU: The European Broadcasting Union (Av-

rupa Yayın Birliği) 
ECOSOC: United Nations Economic and So-

cial Council (Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal 
Konseyi) 

EFJ: European Federation of Journalists (Av-
rupa Gazeteciler Federasyonu) 

EJ: European Journalists Association 
EMD: Ekonomi Muhabirleri Derneği 
EMEP: Emek Partisi 
EMO: Elektrik Mühendisleri Odası 
ESB: Erişim Sağlayıcıları Birliği 
ESP: Ezilenlerin Sosyalist Partisi 
ETHA: Etkin Haber Ajansı 

FETÖ: Fetullahçı Terör Örgütü 
FKF: Fikir Kulüpleri Federasyonu 
FNST: Friedrich Naumann Foundation (Özgür-

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

leme Örgütü) 
HSYK: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 
IFJ: International Federation of Journalists 

(Uluslararası Gazeteciler Federasyonu) 
ILO: International Labour Organization (Ulus-

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

Vakfı 
ITUC: International Trade Union Confederation 

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

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

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

Topluluklar Birliği) 
KESK: Kamu Emekçileri Sendikası Konfede-

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

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

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

(Kuzey Atlantik Anlaşma Örgütü) 
NPC: National Press Club (Ulusal Basın Ku-

lübü) 
ODTÜ: Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
OIS: Open Society Institute (Açık Toplum Ens-

titüsü) 
ÖGC: Özgür Gazeteciler Cemiyeti 
ÖGİ: Özgür Gazeteciler İnisiyatifi 
OHAL: Olağanüstü Hal 
ÖDP: Özgürlük ve Dayanışma Partisi 
ÖHP: Özgürlükçü Hukukçular Platformu 
ÖİB: Özgürlük için Basın 
ONO: Organization of News Ombudsmen and 

Standards Editors (Uluslararası Haber Ombudsman-
ları Örgütü) 

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

Playwrights, Editors, Essayists and Novelists (Ulus-
lararası Yazarlar Birliği) 

PKK: Partiya Karkerên Kurdistanê (Kürdistan 
İşçi Partisi) 

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

Birlik Partisi) 
RSF: Reporters Without Borders (Sınır Tanıma-

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

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

keti) 
TKP: Türkiye Komünist Partisi 
TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları 

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

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

VakfI 
TYB: Türkiye Yayıncılar Birliği 
TYS: Türkiye Yazarlar Sendikası 
UAÖ: Uluslararası Af Örgütü 
UMED: Uluslararası Medya Enformasyon Der-

neği 
UNESCO: BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü 
UNICEF: BM Çocuklara Yardım Fonu 
USOM: Ulusal Siber Olaylara Müdahale Mer-

kezi 
VP: Vatan Partisi 
VPN: Virtual Private Network (Sosyal Özel Ağ) 
YARSAV: Yargıçlar ve Savcılar Birliği 
YSK: Yüksek Seçim Kurulu 
YÖK: Yükseköğretim Kurulu 
YPG: Yekîneyên Parastina Gel (Halk Koruma 

Birlikleri) 


