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

Ó
Gazeteciler Cemiyeti’nin Özgürlük
için Basın ifade ve basın hürriyetleri ihlalleri raporları Mart 2014’den bu yana düzenli yayınlanmaktadır.
Açık kaynaklardan, medya taramalarından, proje ofisine çeşitli şekilde yapılan
başvuru ve ihbarlardan hazırlanan bu raporlardaki her türlü içeriğin sorumluluğu
tamamıyla Gazeteciler Cemiyeti’ne aittir,
kaynak gösterilerek kısmen veya tamamen
çoğaltılabilir, bilimsel yayınlarda kullanılabilir.
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Gazeteciler Cemiyeti hakkında
Gazeteciler Cemiyeti, 10 Ocak
1946’da gazeteciler Mekki Sait Esen, Niyazi Acun, Aka Gündüz, Bilal Akba, Adil
Akba, Sebahattin Sönmez ve Muvaffak
Menemencioğlu tarafından kuruldu. Cemiyetin kuruluş amacı, basın organlarındaki
gazetecileri bir araya toplamak, mesleki ve
sosyal hakları geliştirmek, mesleğin gerekliliği olan hak ve özgürlükleri savunmak
olarak belirlendi.
Kurucu başkanlığı üstlenerek 19461956 yılları arasında Gazeteciler Cemiyeti
Başkanlığı’nı yürüten Mekki Sait Esen’in
ardından 1956-1957 döneminde eski kontenjan senatörlerinden Ecvet Güresin cemiyet başkanlığını üstlendi.
Kudret gazetesi kurucusu ve sahibi Gazanfer Kurt’un, 1959 yılına kadar Gazeteciler Cemiyeti’ne başkanlık yapmasının ardından bu görevi 1960 yılına kadar Atilla
Bartınlıoğlu üstlendi. CHP’nin eski Milletvekili Altan Öymen, 1960 ve 1961 yıllarında sürdürdüğü Gazeteciler Cemiyeti
Başkanlığı görevini 1961 yılında İbrahim
Cüceoğlu’na bıraktı. Akis dergisi yönetici
ve yazarı Metin Toker ise, 1957 yılında
yedi ay 53 gün hapis yatmasının ardından
1962 yılında Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı’na getirildi.
Ekspres gazetesi kurucu sahipliğini yapan Doğan Kasaroğlu, 1963 - 1968 döneminde Gazeteciler Cemiyeti Başkanı olarak görevi devralmasından sonra TRT Genel Müdürlüğüne atandı.
Yenigün, Ulus, Ankara Telgraf, Ankara
Ekspres, Dünya gazetelerinde yazı işleri
müdürlüğü, yazarlık, başyazarlık ve Genel
Yayın Yönetmenliği yapan Beyhan
Cenkçi, bu süre içerisinde beş yıl boyunca
Gazeteciler Sendikası başkanı olarak görev
aldı. 1960 yılı öncesi bir buçuk yıl hapis cezası alarak bazı meslektaşları ile birlikte
cezaevine giren Cenkçi, 1969 yılında Gazeteciler Cemiyeti başkanı seçildi. 1992 yılına kadar Gazeteciler Cemiyeti Başkanı

olarak görevini sürdürdü. Cenkçi, 24 yıllık
Başkanlığı sırasında Cumhuriyet Senatosu
Kontenjan Senatörlüğü de yaptı.
1971 yılında Son Havadis gazetesinde
mesleğe başlayan Nazmi Bilgin, Güneş gazetesi sahipliği ve Yazı İşleri Müdürlüğü
görevini üstlendi, daha sonra Dünya gazetesinde Haber Müdürü olarak görev yaptı.
Bilgin, Tercüman gazetesinde Parlamento
ve Cumhurbaşkanlığı muhabirliği görevlerini de yürüttü. TRT-2’nin kuruluşunda yer
aldıktan sonra TRT’ye, beş yıl “Uzman Haberci” ve “Genel Müdür Danışmanı” olarak
hizmet verdi. Bilgin 1992 yılında ittifakla
cemiyet Genel Başkanı seçildi. 1996 yılında kuruculuğunu üstlendiği Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nda Genel Başkanlık görevi yapan Bilgin, bu görevi 2009 yılına kadar sürdürdü.
BRT televizyonunun Ankara temsilciliği görevini de yapan Bilgin, Unesco Türkiye Milli Komitesi üyeliği ve Denetçiliği
görevinde de bulundu. Basın İlan Kurumu
Genel Kurul üyeliği, Türk Silahlı Kuvvetleri Elele Vakfı Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu üyeliği ve Reklam Kurulu üyeliği görevlerini de sürdürüyor.
Türkiye’nin çok partili siyasi hayata
geçişiyle, daha açık bir deyimle, çoğulcu
demokrasi dönemiyle yaşıt ve koşut olan
Gazeteciler Cemiyeti, bir avuç gazeteci üye
ile çıktığı yolu, sevgi ve mesleki dayanışma
ile pekiştirmiş, 2000’i aşkın üye sayısı ve
bağımsız mali gücü ile bugün, Türkiye’nin
en eski, en büyük ve saygın meslek kuruluşlarından ve sivil toplum örgütlerinden
birisidir.
Cemiyetimiz, 1946 yılındaki kuruluşundan bu yana her zaman cumhuriyet, çoğulcu demokrasi ile ifade ve basın özgürlüğü başta olmak üzere özgürlüklerin yılmaz bekçisi oldu. Gazeteciler Cemiyeti
üyelerine aşıladığı bu güvenle ülkemizin
mesleki ve diğer önemli kurumları arasında
hak ettiği yeri aldı.
***
Telefon: +90 (312) 427 15 22
Faks: +90 (312) 468 23 84
E-Posta:
info@gazetecilercemiyeti.org.tr
Web Adresi:
www.gazetecilercemiyeti.org.tr
www.pressforfreedom.org
Adres: Üsküp Caddesi (Çevre Sokak)
No:35, Çankaya, Ankara
***

Kapak fotoğrafı: Cosmic Creative
Reklam sektörü için bir prestij olarak
kabul edilen 13’üncü Kırmızı Reklam
ödüllerinin 13’üncüsü 26 Mayıs 2016’da
gerçekleştirildi. Kırmızı Jüri Özel Ödülünü
Cosmic Creative’in hazırladığı “Gazeteciler Cemiyeti-Bir gazeteci neredeyse, aydınlık oradadır” adlı çalışma hak kazandı.
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Gazeteciler Cemiyeti Yayınıdır
Gazeteciler Cemiyeti Özgürlük için Basın Çalışma Grubu tarafından hazırlanmıştır. Bu rapor Gazeteciler Cemiyeti’ne aittir. Kaynak gösterilerek
kısmen veya tamamen çoğaltılabilir, bilimsel yayınlarda kullanılabilir.
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Giriş
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın “Yeni bir anayasayı tartışma vakti geldi” diyerek
Şubat gündemini oluşturması sonrasında Gara Operasyonu’nda verilen 16 şehit, Türkiye’de siyasi tansiyonu
ve tartışmaları alevlendirdi. Anayasa Mahkemesi’nin verdiği hak ihlali kararları ve bu kararlara hem siyasi
zeminde hem de ilk derece mahkemelerinde gösterilen direnç, tartışmaları yoğunlaştırdı.
Muhalefet partileri, Erdoğan’ın Anayasa değişikliği tartışmasını ekonomide, Covid-19 salgınının da
etkisi nedeniyle ağırlaşan ekonomik sorunların gölgelenmesi ve gündem değiştirme girişimi olarak değerlendirdi. İktidardaki AKP (289) ve MHP (48) partilerinin oy sayısının halk oyuna sunulmadan (367) Anayasa değişikliği için yetersiz oluşu, TBMM’de izlenilecek süreci tartışmaya açtı. Bu arada CHP’den istifalar
nedeniyle artan bağımsız milletvekili sayısı, “iktidarın sayı artırma hedefine mi dönük?” sorularını gündeme
getirdi. Muhalefet, “başarısız” olarak yorumladığı Gara operasyonu öncesinde, Erdoğan’ın kamuoyuna
“müjde vereceğim” yönündeki açıklamasını da “davul, zurnayla askeri operasyon düzenlenmez” gibi ifadelerle sert biçimde eleştirdi.
Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anayasa Mahkemesi’ni (AYM) CHP’li
Enis Berberoğlu’na ilişkin “hak ihlali” kararı ile ilgili olarak bir kez daha hedefe aldı. Bu tırmanışa,
AYM Başkanı Zühtü Aslan’ın “idari ve yargısal makamlar, Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamakla
yükümlüdür. Bu mutlak yükümlülük esasen Anayasa’nın öngördüğü hukuk düzeninin ve hukuk devleti olmanın bir gereğidir” açıklaması yol açtı.
AYM’nin ikinci kez hak ihlali kararı aldığı Berberoğlu, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin bu
kez hapis cezası hükmünde direnmemesi ve yeniden yargılama kararı almasıyla milletvekilliğine geri
döndü. Sekiz ay önce 4 Haziran 2020’de milletvekilliği düşürülmüş olan Berberoğlu’nun hakkındaki yeniden yargılama fezlekesinin TBMM Genel Kurulu’nda okunmasıyla İstanbul Milletvekili olması, ilk kez
seçim dışı şekilde milletvekilliğine dönüş olarak tarihe geçti.
Gazeteciler Cemiyeti’nin yürüttüğü Özgürlük için Basın (ÖiB) projesi kapsamındaki aylık raporlarında son dönemde gözlendiği üzere haber ve içerik engelleme kararları Şubat ayında da ağırlıklı yer tuttu.
Şubat’taki kararlarda “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesi ön plana çıktı. Bunun yanı
sıra CHP’li milletvekilleri tarafından yapılan açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarının internet ortamında erişime engellenmesi kararları alınmaya başlandı. Bu durum sadece ifade özgürlüğü açısından değil
“Yasama dokunulmazlığı” ve Türkiye’de muhalefet partilerinin asli görevi olan iktidara yönelik eleştirinin
nasıl yapılacağı sorusunu tetikledi. Hazine ve Maliye önceki bakanı Berat Albayrak’ın görevinden istifa
sürecinin sorgulandığı sosyal medya kampanyası ve bu çerçevede CHP’lilerce yapılan açıklamaların haberlerine de erişim engelleme kararları alındı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak’ın, iktidarın uzay
programına karşı sözleriyle ilgili haberlere yayın yasağı getirildi. Ayrıca CHP’li Sezgin Tanrıkulu’na yönelik tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı haberleştirilen bir şahsın başvurusu üzerine bu haberlere
erişim engeli kararı alınması da göze çarptı. Milletvekilini öldürebileceği yönünde mesaj paylaşan söz konusu şahıs hakkında ise hiçbir işlem henüz yapılmadı.
TMMOB Mimarlar Odası talebiyle, AKP’li Üsküdar Belediyesi aleyhine verilmiş kentsel dönüşüm
planı iptaliyle ilgili habere engel getirildi. İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği bu haber yanı sıra
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin internet sitesini de erişime engelleyerek, bir başka
mahkemece alınmış yargı kararından halkın haberdar olmasını da önledi. Yargı eliyle bir yargı kararı kamuoyundan gizlenmiş oldu.
Şubat ayında, uluslararası hak savunucusu örgütleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın basın
kartı olmadığı gerekçesiyle gazeteci olmadığı iddiası mahkemece kabul edilmiş olan Ayşegül Doğan gibi
medya mensuplarına hapis cezaları verilmemesi için Türkiye’ye çağrılarda bulundu. Ocak ayında 42’si hükümlü ve 36’sı tutuklu olmak üzere toplam 68 gazeteci cezaevinde bulunmaktaydı. Şubat ayı sonu itibariyle
44’ü hükümlü ve 38’i tutuklu olmak üzere toplam 82 gazeteci hapiste. Dolayısıyla cezaevindeki gazeteciler
sayısında yeniden artış eğilimi ortaya çıktı.
Öte yandan Anayasa Mahkemesi’nin gazeteci Beyza Kural’ın hak ihlaline uğradığı yönündeki kararında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın “basın kartı yoktur” yazısına rağmen “gazeteci”
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değerlendirmesi meslek örgütlerini sevindirdi. Anayasa Mahkemesi’nin gazetecilik mesleğiyle ilgili devlet/hükümet mekanizmasıyla ilgili kart sahipliğini değil gazetecilik yapılmasını dikkate alması olumlu bulundu. Ayrıca Anayasa Mahkemesi’nin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın AA’nın “faaliyet” ve “örgütlenme ve insan kaynakları yönetimi” üzerindeki denetim yetkisini Anayasa’ya aykırı bularak iptal etmesi
gazeteci örgütlerince AA’nın özerk statüsünü hatırlatan önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.

İletişim Araçlarına ve İletişimcilere Baskı
1 Şubat 2021
● İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhuriyet, T24 ve KRT’de yayımlanan “Burak ve
Bilal Erdoğan’ın arkadaşı Fatih Başçı’ya beş ihale” haberlerine erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle
engelledi.1 Haberlerde, Başcı’nın Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden beş ihale aldığına ilişkin iddialara
yer verilmişti.2
● Muş 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri İdris Sayılğan hakkında “örgüt propagandası suçunu zincirleme bir şekilde işlediği” suçlamasıyla dört yıl hapis cezasına karar verdi.3
Sayılğan’ın avukatı Erselan Aktan, “Söz konusu toplumsal olaylar ana akım medya kurumları tarafından da
benzer şekillerde işlenmiş, haberleştirilmiştir. Bu haberler için ana akım basın kuruluşları hakkında soruşturmalar açılmamıştır. Aynı şekilde gazeteci Sayılğan hakkında da açılmaması, iddianamenin bu ve mükerrer olan yönleri dikkate alınarak reddedilmesi gerekiyordu” dedi.4
2 Şubat 2021
● Boğaziçi Üniversitesi’ne Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör atanmasına karşı Kadıköy’deki protestolarda 20’ye yakın gazeteci, güvenlik güçlerinin kullandığı biber gazı, gaz kapsülleri ve plastik mermiye
maruz kaldı ve olayları izlemeleri engellendi. Belgeselci Kazım Kızıl’ın gözüne gelen plastik mermi yüzünden görme kaybı yaşadığı belirtildi.5 Halk TV muhabiri Erdinç Yılmaz ve kameramanı Murat Erkmen yaralandı.6 Gazeteci Elif Akgül meslektaşları yardımı sayesinde gözaltına alınmadığı bildirildi.7 Cumhuriyet
muhabiri Nagihan Yılkın’a ve Sendika.org muhabiri Murat Bay’a yumruk atıldığı,8 Dokuz8Haber muhabiri
Fatoş Erdoğan’ın kafasına da polis telsizi ile vurulduğu kaydedildi.9 Yılmaz, “Biz yayın için Kadıköy Rıhtımdaydık, her şey bir anda gelişti, olay Kadıköy sokaklarına taştı. Erkmen kamerasını bir an olsun düşürmedi. Ayağında da ciddi bir yaralanma var. Benim dizimin üstünde bir şişlik var ve elimde yara var. Murat’ın ise hem ayağında hem üst baldırında plastik mermi izleri var. Bununla ilgili doktor raporu mevcut.
Sert müdahaleler oldu ve tüm gazeteciler polis müdahalesine maruz kaldı” dedi.10
● İstanbul Bakırköy 6. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde, Demirören Medya tarafından Medya Koridoru İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Canan Kaya’nın da aralarında bulunduğu beş şirket temsilcisi aleyhine 16 Mayıs 2020 tarihli “Demirören Medya’da büyük skandal! Kadın çalışan, yönetim katından
ayakkabılarıyla geçtiği için istifaya zorlandı” haberi nedeniyle tazminat davası açıldı. Mahkeme, taraflara
tanık bildirmeleri için süre tanıyarak davayı 1 Nisan’a erteledi.11 Kaya, İleri Haber, TELE1, Aykırı Haber
ve Ajanspress’in yanı sıra Demirören Medya’da özel güvenlik görevlisi olarak çalışırken işten çıkarılan
Zeynep Tüzer de davacı isimler arasında yer alıyor.12
● Bursa 2. Sulh Ceza Hakimliği, yenidemokrasi12.net haber sitesini “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişime engelledi.13

https://twitter.com/engelliweb/status/1356633807345119233
https://ifade.org.tr/engelliweb/burak-ve-bilal-erdoganin-arkadasinin-aldigi-ihalelerle-ilgili-haberler/
https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/238502-gazeteci-idris-sayilgan-a-4-yil-hapis-cezasi#:~:text=1137%20g%C3%BCn%20cezaevinde%20tutulduktan%20sonra,4%20y%C4%B1l%20hapse%20mahkum%20edildi.
4 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-idris-sayilgana-zincirleme-propaganda-sucundan-4-yil-hapis-cezasi/
5 https://www.birgun.net/haber/bogazici-ne-destek-icin-kadikoy-de-toplananlara-polis-mudahale-etti-104-gozalti-332767
6 https://halktv.com.tr/kadikoyde-polisten-plastik-mermili-mudahale-gozaltilar-var-446404h
7 https://sendika.org/2021/02/polis-mesaisini-boyle-kapatti-dagilan-eylemciye-linc-gazeteciye-yumruk-607402/
8 https://twitter.com/cumhuriyetgzt/status/1356670568926445568
9 https://t24.com.tr/haber/gazeteci-orgutlerinden-kadikoy-deki-eylemi-takip-eden-gazetecilere-yonelik-polis-saldirisini-kinama-gazetecilerin-mesleklerini-yapmalari-sistematik-olarak-engelleniyor,930768
10 https://halktv.com.tr/polis-mudahalesinde-yaralanan-muhabirimiz-anlatti-tum-gazeteciler-polisin-mudahalesine-m-446518h
11 https://medyagozlemveritabani.org/medya-koridoru-internet-sitesi-imtiyaz-sahibi-canan-kaya-hakkinda-acilan-tazminat-davasi/
12 https://www.mlsaturkey.com/tr/demiroren-medyanin-gazeteci-canan-kayaya-actigi-tazminat-davasi-ertelendi/
13 https://ifade.org.tr/engelliweb/milli-guvenlik-ve-kamu-duzeninin-korunmasi-gerekcesiyle-on-haber-sitesi-daha-engellendi/
1
2
3
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● Diyarbakır 3. Sulh Ceza Hakimliği, gazete.alinteri1.org haber sitesini “milli güvenlik ve kamu
düzeninin korunması” gerekçesiyle erişime engelledi.14
3 Şubat 2021
● Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin, gazeteci İsmail Saymaz’ın Sözcü’de yayımlanan “Ceberrut
devlet virüsü” yazısına erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle 17 Aralık tarihli kararıyla engellediği
ortaya çıktı.15 Saymaz, yazıda jandarma güçlerince salgın gerekçeli denetimlerde yaşananları eleştirmişti.16
● Diyarbakır 3. Sulh Ceza Hakimliği, Gazete Alınteri’nin web sitesi gazete.alinteri1.org’a erişimi
engelledi.17
● Adana 5. Sulh Ceza Hakimliği, partizanmlm13.net haber sitesine erişimi “milli güvenlik ve kamu
düzeninin korunması” gerekçesiyle engelledi.18
● Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, ahval.me haber sitesine erişimi “milli güvenlik ve kamu düzeninin
korunması” gerekçesiyle engelledi.19
● Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesi20, gazeteci Alican Uludağ hakkında dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman’ı eleştirdiği sosyal medya paylaşımlarıyla “terörle mücadelede görev almış kişiyi hedef göstermek” iddiasıyla 10 ay hapis cezasına hükmetti.21 Mahkeme, hükmün açıklamasını
erteledi ve Uludağ’ın yurt dışına çıkış yasağını kaldırdı. Uludağ ise, basın ve ifade özgürlüğü kapsamında
değerlendirme yapılmamasına tepki gösterdi.22
● İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, KHK ile kapatılan Özgür Gündem’in23 Nöbetçi Eş Genel Yayın Yönetmenliği Kampanyası ile “PKK’nın propagandasını yaptıkları” iddiasıyla Şebnem Korur Fincancı,
Erol Önderoğlu ve Ahmet Nesin hakkında İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi’nin beraat
kararlarını bozması gerekçesiyle dosyayı Özgür Gündem ana davasıyla birleştirilmesi için İstanbul 23. Ağır
Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Dava 6 Mayıs’a ertelendi. Önderoğlu, dosya açısından hükmün açıklanmasını erteleme kararı kabul etmeyeceğini de belirterek, “Her ne kadar bu uygulamanın sanık lehine olduğu
iddia edilse de bunun fikir işi yürütenler açısından sakıncalı olduğunu ve oto sansüre yol açıyor” dedi. Şebnem Korur Fincancı ise, “Beraat kararını bozma TTB Merkez Konseyi Başkanlığı’na seçilmem sonrasına
denk getirildi. TTB salgına karşı kamuoyunu bilinçlendirme çalışması içindeydi. Bir terör örgütünden
TTB’nin başına geçmişim gibi algı yaratıldı. Bu nedenle bozma kararının zamanlaması manidardır” savunmasını yaptı.24
● Bursa 2. Sulh Ceza Hakimliği, CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya’nın, Zehra Vakfı ile ilgili
bir tweet paylaşımına erişimi25, “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.26
4 Şubat 2021
● Artvin Sulh Ceza Hakimliği, Cumhuriyet’in “FETÖ bağlantılarını Cumhuriyet’e anlatan gazi, emniyete çağrıldı: Yegin’e soruşturma” haberini “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle erişime engelledi.27 Haberde, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla ile
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı eleştirdiği için 15 Temmuz Hakkaniyet Ocakları Genel Başkanı Ufuk
Yegin’in ifadeye çağırılması anlatılıyordu.28
● Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesi, İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin basın açıklaması yaptıkları
gerekçesiyle Ankara Kadın Platformu üyesi kadınlar ve haber takibindeki MA muhabiri Eylem Akdağ hakkındaki iddianameyi kabul etti. Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) üyesi avukat Arzu Kurt,
https://ifade.org.tr/engelliweb/milli-guvenlik-ve-kamu-duzeninin-korunmasi-gerekcesiyle-on-haber-sitesi-daha-engellendi/
https://twitter.com/engelliweb/status/1356978004006739971
https://ifade.org.tr/engelliweb/ismail-saymazin-jandarma-uygulamasini-elestirdigi-yazisi/
17 https://artigercek.com/haberler/alinteri-nin-internet-sitesi-erisime-engellendi
18 https://ifade.org.tr/engelliweb/milli-guvenlik-ve-kamu-duzeninin-korunmasi-gerekcesiyle-on-haber-sitesi-daha-engellendi/
19 https://ifade.org.tr/engelliweb/milli-guvenlik-ve-kamu-duzeninin-korunmasi-gerekcesiyle-on-haber-sitesi-daha-engellendi/
20 http://www.diken.com.tr/gazeteci-alican-uludaga-10-ay-hapis-cezasi/
21 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202102031043721274-gazeteci-alican-uludaga-10-ay-hapis-cezasi/
22 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-alican-uludaga-10-ay-hapis-cezasi/
23 https://www.dw.com/tr/%C3%B6zg%C3%BCr-g%C3%BCndem-davas%C4%B1-yeniden-ba%C5%9Flad%C4%B1/a-56445065
24 https://www.mlsaturkey.com/tr/ozgur-gundem-nobetci-yayin-yonetmenligi-davasi-yeniden-basladi/
25 https://twitter.com/alyrlmz/status/1353336327987736576
26 https://ifade.org.tr/engelliweb/zehra-vakfi-ile-ilgili-bir-tweet/
27 https://twitter.com/engelliweb/status/1357400586849816576
28 https://ifade.org.tr/engelliweb/feto-baglantilarini-aciklayan-gazinin-ifadeye-cagrilmasi-haberi/
14
15
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Toplumsal Hukuk Grubu’ndan avukat Sevinç Hocaoğulları, Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk ve
Akdağ’ın da aralarında bulunduğu 33 kadın hakkında “2911 sayılı gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet”
gerekçesiyle hapis cezası talep ediliyor. İddianamede, Ankara Kadın Platformu “yasal kuruluşu olmayan
Ankara Kadın Meclisi organizesi” olarak lanse edildi, ilk duruşma ise 7 Haziran’da görülecek.29
● KRT TV’de “Kent ve Yaşam” programının sunucusu Osman Güdü, ofisinden çıkıp arabasına binerken saldırıya uğradı.30 Güdü’nün kafasına sert bir cisimle defalarca vuran saldırganın hakaret ettiği belirtildi.31 Güdü’nün kafasının iki bölgesinde oluşan yarıklara dikiş atıldığı belirtildi.32 Güdü’nün, programda
Bayburt’a ilişkin sarf ettiği “Bölgede tarikat ve cemaatler cirit atıyor” sözleri tepkilere yol açmıştı.33 Güdü
ise, “Hiçbir şekilde aklı selim bir Bayburtlunun böyle bir şeye kalkışacağına inanmıyorum. Bana gelen tehdit mesajlarında belirli bir zümreden insanların bunu örgütlediğini ve arkasında başka güçlerin olduğunu
görüyorum. Hepsi elimde belgeleriyle var zaten. Son dönemde muhalefetin üzerinde bir baskı oluşturulmak
isteniyor. KRT TV’deki arkadaşlar da bu şekilde saldırıya maruz kaldı” dedi.34
● İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Serhat Albayrak’ın “Ticari itibarının zedelendiği” iddiasıyla Evrensel35 yazarı ve Galatasaray Üniversitesi
öğretim üyesi Ceren Sözeri hakkındaki tazminat davasında, vefat eden Evrensel İmtiyaz Sahibi Cemal Dursun’un mirasçılarına tebligatta bulunulmasına karar verdi. Evrensel’in avukatı Devrim Avcı Özkurt’nun
dava reddi talebi ise kabul edilmedi. Sözeri’nin davaya konu olan 7 Nisan 2019’daki, “AKP’ye kim oy
kaybettirdi” yazısı dolayısıyla Albayrak tarafından 200.000 lira manevi tazminat talep ediliyor. Dava 14
Temmuz’a ertelendi.36
● Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 Ocak’tan beri Antalya L Tipi Cezaevi’nde “örgüt üyeliği”
gerekçesiyle tutuklu MA muhabiri Mehmet Aslan hakkında Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunduğu
iddianamede, haberler suç delili olarak yer aldı.37 Mahkeme ise, suça konu olan yerin İstanbul olduğu gerekçesiyle dosyada yetkisizlik kararı vererek dosyayı İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.38
● Birleşik Mücadele Güçleri’nin İstanbul’daki eylemini takip eden Özgür Gelecek muhabiri Taylan
Öztaş ve MA muhabiri Rojin Altay gözaltına alındı.39 Öztaş, 8 Şubat’ta İstanbul Adliyesi’nde ifadesinin
alınması sonrasında 18 kişi ile birlikte adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.40 Altay da savcılık ifadesinin
ardından serbest bırakılmıştı.41
5 Şubat 2021
● Karikatürist Erdil Yaşaroğlu‘nun karikatürleriyle ilgili İleri Haber ve Yeni Akit’te yer alan haberler, Telifport Şirketi’nin karikatürlerle ilgili telif hakları kapsamında yaptığı şikayet sonucu Google arama
motorundan çıkarıldı.42 İleri Haber’deki içerikte, Yaşaroğlu’nun “Komikaze” karikatürlerinin Hz. Muhammed’e hakaret gerekçesiyle Turkcell’in Dergilik uygulamasından kaldırdığından bahsediyordu. Yeni Akit’in
haberinde de Yaşaroğlu’nun karikatürlerinde Hz. Muhammed’i ve İslami değerleri aşağıladığı öne sürülüyordu.43
● İstanbul Bakırköy 3. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhuriyet’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğulları
Burak ve Bilal Erdoğan’ın arkadaşı Fatih Başcı’nın Gaziantep Belediyesi’nden beş ihale almasına ilişkin
haberine erişim engeli uygulandığına ilişkin haberine de erişim engeli uyguladı. Mahkeme, aynı konuda
yapılan yeni haberleri de44 “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle45 erişime engelledi.46
https://yeni1mecra.com/istanbul-sozlesmesi-yasatir-diyen-kadinlara-dava/
https://www.evrensel.net/haber/425267/krt-tv-programcisi-ve-mimar-osman-guduye-sopali-saldiri
31 https://www.indyturk.com/node/311146/medya/krt-tv-programc%C4%B1s%C4%B1-osman-g%C3%BCd%C3%BCye-arac%C4%B1na-bindi%C4%9Fis%C4%B1rada-sald%C4%B1r%C4%B1
32 http://www.krttv.com.tr/gundem/krt-tv-programcisina-saldiri-h63208.html
33 https://t24.com.tr/haber/krt-tv-programcisi-osman-gudu-ye-saldiri-kafasina-9-dikis-atildi,931099
34 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/saldiriya-ugrayan-krt-tv-sunucusu-osman-gudu-arkasinda-baska-guclerin-oldugunu-goruyorum-1811504
35 https://www.evrensel.net/haber/425117/turkuvaz-medya-grubu-tarafindan-yazarimiz-ceren-sozeriye-acilan-dava-ertelendi
36 https://www.mlsaturkey.com/tr/turkuvaz-medyanin-ceren-sozeriye-actigi-tazminat-davasi-ertelendi/
37 https://gazetekarinca.com/2021/02/gazeteci-aslana-isnat-edilen-suc-kiskirtici-haber-yapmak/
38 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-mehmet-aslanin-avukati-polis-fezlekesi-iddianameye-donusturulmus/
39 https://susma24.com/birlesik-mucadele-guclerinin-eyleminde-iki-gazeteci-gozaltina-alindi/
40 https://www.evrensel.net/haber/425237/birlesik-mucadele-guclerinin-aciklamasinda-polis-cok-sayida-kisiyi-gozaltina-aldi
41 https://t24.com.tr/haber/kadikoy-de-iki-gazeteci-gozaltina-alindi,931075
42 https://ifade.org.tr/engelliweb/karikaturist-erdil-yasaroglu-ile-ilgili-haberler/
43 https://twitter.com/engelliweb/status/1357621198084059138
44 https://twitter.com/engelliweb/status/1356633807345119233
45 https://www.birgun.net/haber/bilal-erdogan-in-arkadasinin-aldigi-ihalelerle-ilgili-habere-erisim-engeli-333104
46 https://ifade.org.tr/engelliweb/burak-ve-bilal-erdoganin-arkadasinin-aldigi-ihalelerle-ilgili-haberler-2/
29
30
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● Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Oda TV Haber Müdürü Müyesser Yıldız ve TELE1 Ankara
Temsilcisi İsmail Dükel’in “devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etmek” ve “devletin güvenliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama” suçlamasıyla yargılandıkları davada, “gazetecilere bilgi
sızdırmakla” suçlanan Astsubay Erdal Baran’ın tutukluluğunun devamına, Yıldız ve Dükel hakkında adli
kontrol uygulamasının devamına karar verdi. Dava, 8 Mart’a erteledi.47 Savcılık mütalaasında Dükel ve
Yıldız’ın gazetecilik sınırlarını aşarak bu bilgileri kamuoyuna açıkladıkları iddia edildi. Yıldız’ın avukatı
Naci Uğur, suçlamaya dayanak yapılan telefon tapelerinde gizli bilgi olmadığını, tapelere konu konuşmalarla ilgili bazı askeri yazışmaların Baran’ın olduğu tugaya gönderilmediğini ve bazı konularla ilgili Milli
Savunma Bakanlığı’nda herhangi bir yazışma dahi olmadığını belirtti.48 Astsubay Baran ise, bipolar rahatsızlığından kaynaklı git gelli bir ruh halinde olduğunu kimi zaman intihara meyilli olurken kimi zaman da
dünyanın kendi etrafında döndüğünü hissettiğini söyledi.49
● Osmaniye 1. Sulh Ceza Hakimliği, nuceciwan69.com haber sitesini “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişime engelledi.50
6 Şubat 2021
● ABC Gazetesi, editörler Büşra İlaslan, Doğukan Devrim İpek ve Serhat Yılmaz’ın işine son
verdi. İşten çıkarılan gazeteciler, “Geçtiğimiz aylarda iş insanı Gürhan Solakoğlu’na devredilen ABC Gazetesi’nde karşı karşıya bırakıldığımız yoğun patron baskısı ve mobbing tavrının ardından dün hukuksuzca
işten çıkarıldığımızı öğrendik. Bizzat tarafımızca, siyasi iktidar yandaşı patronlar tarafından uygulanmayan
‘işten çıkarma yasaklarının’ haberleştirildiği gazetemizde, aynı mağduriyeti biz yaşadık. Yasağa ve salgın
koşullarının yarattığı ciddi ekonomik tahribata rağmen üç editör olarak, nedeni açıklanma tenezzülünde dahi
bulunulmadan işten çıkarıldık” açıklaması yaptı.52 Gazeteci İlaslan’ın işten çıkarılmasının nedenini bilmediğine ilişkin paylaşımına Haber Müdürü Serkut Bozkurt, “Yarın yazılı olarak paylaşır, duruma göre telefonla da anlatırım” cevabını verdi.53
● İstanbul 19. Asliye Hukuk Mahkemesi, Savcı Galip Yılmaz Özkurşun’un Çorlu Tren Kazası’na
ilişkin haberleri nedeniyle açtığı davada, gazeteci Mustafa Hoş’un “Yargı otoritesini bilinçli bir şekilde hedef almak” iddiasıyla 40.000 lira tazminat ödemesine karar verdi.54 Hoş, “Davalarla yıldırmaya, korkutmaya, vazgeçirmeye çalışıyorlar. Bu da yetmezmiş gibi tazminatlarla açlığa mahkum etmek istiyorlar. Benim param pulum, düzenli bir gelir elde ettiğim bir işim bile yok. Her şeye rağmen ne korkarım ne de
vazgeçerim. Özkurşun, Çorlu tren ailelerini davanın seyrini kullanarak (ki bu suçtur) bana karşı kışkırtmaya
çalıştı. Onlar aracılığıyla tehdit etti. Tanık dinleme kabul edilseydi aileler mahkemede bunları anlatacaktı”
dedi.55
● Türkiye yazarı Fuat Uğur, Amerika’nın Sesi (VOA) Türkçe, Boğaziçi Üniversitesi’ne Melih
Bulu’nun rektör atanmasına ilişkin protestoda haber takibi yaptığı için hedef gösterdi. Uğur, “Kadıköy’de
vandallar ortalığı yakıp yıkarken sivil vatandaşları taş yağmuruna tutarken bir yabancı yayın kuruluşu saatlerce görüntülü canlı yayın yaptı. Hangisiydi biliyor musunuz? Amerika’nın Sesi (VOA)” paylaşımını
yaptı.56
51

8 Şubat 2021
● Evrensel yazarı Ayşen Şahin, sosyal paylaşımıyla “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” iddiasıyla gözaltına alındı ve savunmasının ardından serbest bırakıldı.57 İstanbul’da akşam saatlerinde evinden alınan
Şahin’in, Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü belirtildi.58 Şahin, Hilal Kaplan ve Ebabil Harekatı’nın
“Derhal tutuklanmalı” paylaşımları nedeniyle hedef gösterildiğini söyleyerek, “Ben olay büyümesin diye
https://www.dw.com/tr/gazeteciler-y%C4%B1ld%C4%B1z-ve-d%C3%BCkele-31-y%C4%B1l-6-ay-hapis-talebi/a-56472715
https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/muyesser-yildiz-ve-ismail-dukele-31-yil-6sar-ay-hapis-talebi-6245818/
https://www.mlsaturkey.com/tr/muyesser-yildiz-ve-ismail-dukelin-41er-yil-hapisle-cezalandirilmasi-istendi/
50 https://ifade.org.tr/engelliweb/milli-guvenlik-ve-kamu-duzeninin-korunmasi-gerekcesiyle-on-haber-sitesi-daha-engellendi/
51 https://jurnaltr.com/abc-gazetesinde-3-gazeteci-hukuksuz-sekilde-isten-cikarildi-basin-emekcileriyle-alay-edildi/
52 https://twitter.com/Ilaslanbusra/status/1358030746926149632/photo/1
53 https://twitter.com/serkutbozkurt/status/1357792869575254020
54 https://halktv.com.tr/corlu-tren-faciasini-arastiran-gazeteci-mustafa-hosa-tazminat-cezasi-446752h
55 https://www.birgun.net/haber/corlu-tren-faciasini-arastiran-gazeteciye-40-bin-tl-ceza-333285
56 https://twitter.com/fuatugur/status/1358315775065546752?s=24
57 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202102081043763790-evrensel-yazari-aysen-sahin-gozaltina-alindi/
58 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/evrensel-gazetesi-yazari-aysen-sahin-gozaltina-alindi-1812277
47
48
49
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kimse hakkında suç duyurusunda bulunmamıştım ama aslında hedef gösteren değil gösterilenim. Bir gazetecilik refleksiyle oraya koyduğum videonun çarpıtılıp bir metazoriye, bir baskı unsuruna dönüştürülmesi
sonucu soluğu burada aldık. Gerçekten sosyal medya paylaşımında hiçbir şey yok, hiçbir suç unsuru yok.
Tamamen bağlamından koparma ve çarpıtılma var, organize bir şekilde hedef gösterilme var” dedi.59
● Korkusuz yazarı Ahmet Takan, Bakırköy 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ifadesinin alınması için
dilekçe vermesine rağmen hakkında yakalama kararı çıkarılması nedeniyle Ankara’da gözaltına alındı. Takan, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.60 Takan, Mahkeme’nin yakalama kararı almasına tepki göstererek61, “Avukatım aracılığıyla geçen hafta salı günü dilekçe verdim ve Ankara Adliyesi’nde ifademin
alınmasını istedim. Ancak bir hafta boyunca dilekçe işleme konulmadı. Kaçak değilim göçek değilim. Adresim, her şeyim belli. Polis ekipleri tarafından yakalanıp ifade vermeye götürülüyorum. Nasıl bir ülke ya”
açıklaması yaptı.62
● Erzurum 3. Ağır Ceza Mahkemesi, yaptığı haberler ve telefon görüşmeleriyle “terör örgütü üyeliği” iddiasıyla tutuklu yargılanan MA muhabiri Dindar Karataş’ın yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol
tedbiriyle tahliyesine karar verdi. Dava 27 Mayıs’a ertelendi.63 Karataş’ın avukatı Erselan Aktan64, “Karataş,
kolluk güçleri tarafından öldürülen Murat Kaya’nın ölümünü araştırmış, haberleştirmiştir. Kaya’nın nasıl
öldürüldüğüyle ilgili etkin hiçbir soruşturma yürütülmemiş, dahası, bu olayı haberleştiren gazeteci hakkında
iddianame hazırlanmıştır” savunmasını yaptı. Karataş 24 Kasım 2020’de Van’da gözaltına alındıktan iki
gün sonra tutuklanmıştı.65
● İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi, OdaTV editörü Caner Taşpınar hakkında Damat: Fethullahçıların AKP’li Kayınpederleri kitabında, Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve AKP’nin eski Ankara
Milletvekili Ali İhsan Arslan’a “hakaret” ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, savcılık mütalaasını bekleme
kararı aldı. Şikayetçiler hakkında kitabında yorumda bulunmadığını söyleyen Taşpınar, “Müşteki Kahraman
hakkında kitapta hiçbir şey yok. Damadı ile ilgili yer alan bilgileri açık kaynaklardan edindim. Kamuoyunu
bilgilendirip gazetecilik görevimi yaptım” dedi. Dava, 1 Temmuz’a ertelendi.66
● Foto muhabiri Ozan Acıdere, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protestoları fotoğrafladığı “toplantı ve
gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet” iddiasıyla gözaltına alındı.67 Tutuklanma talebi ile mahkemeye
sevk edilen Acıdere68 hakkında ev hapsi kararı verildi.69
10 Şubat 2021
● Elazığ Keban Sulh Ceza Hakimliği, tefecilik yaptığı ve “Devlet benim. Ben Külliye’nin adamıyım. Her şeyi ben yaparım” dediği belirtilen Sıddık Erikli adlı kişiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Elazığ ziyaretinde vatandaşlarca şikayette bulunulmasıyla70 ilgili haberleri, “kişilik hakları ihlali gerekçesiyle”
erişime engelledi.71 Ekşi Sözlük’teki “Sıddık Erikli” içeriğini de erişime engelledi.72
● Demokrat Haber editörü Selda Manduz, “örgüt üyeliği” suçlamasıyla yargılanmasında Kars 2.
Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmasında ceza verilmesi halinde hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmeyeceğini bildirdi.73 Dava, 9 Mart’a ertelendi.74
● Sakarya 5. Asliye Ceza Mahkemesi, Evrensel Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Görkem Kınacı’ya 23
Aralık 2018’de internet sitesinde yayımlanan “Sakarya’da ırkçı saldırı: Baba hayatını kaybetti, oğlu tedavi
altında” haberi75 nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamalı iddianameyi kabul etti.
http://www.diken.com.tr/evrensel-yazari-aysen-sahin-gozaltina-alindi/
https://www.t24.com.tr/haber/korkusuz-gazetesi-yazari-ahmet-takan-gozaltina-alindi,931817
61 https://www.haberturk.com/gazeteci-ahmet-takan-gozaltina-alinip-serbest-birakildi-2966209
62 https://www.ankahaber.net/haber/detay/gazeteci_ahmet_takan_gozaltina_alindi_29437
63 https://www.evrensel.net/haber/425545/tutuklu-ma-muhabiri-dindar-karatas-tahliye-edildi#:~:text=Mezopotamya%20Ajans%C4%B1%20(MA)%20Muhabiri%20Dindar,davan%C4%B1n%20ilk%20duru%C5%9Fmas%C4%B1nda%20tahliye%20edildi.
64 https://gazetedavul.com/hak-ihlalleri/gazeteci-dindar-karatas-tahliye-edildi-14464.html
65 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-dindar-karatas-tahliye-edildi/
66 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-caner-taspinarin-hakaret-suclamasiyla-yargilandigi-dava-basladi/
67 https://artigercek.com/haberler/foto-muhabiri-ozan-acidere-bogazici-universitesi-onunde-gozaltina-alindi
68 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/bogazici-protestolarinda-gozaltina-alinan-foto-muhabiri-ozan-acidere-tutuklamaya-sevk-edildi-1812543
69 https://jurnaltr.com/bogazici-universitesi-onunde-gozaltina-alinan-gazeteci-ozan-acidere-tutuklama-talebiyle-mahkemeye-sevk-edildi/
70 https://ifade.org.tr/engelliweb/cumhurbaskanina-sikayet-edilen-kisi-ile-ilgili-haberler-2/
71 https://ifade.org.tr/engelliweb/cumhurbaskanina-sikayet-edilen-kisi-ile-ilgili-haberler/
72 https://twitter.com/engelliweb/status/1365354283659636737
73 https://ozgurmanset.net/gazeteci-selda-manduzun-davasi-ertelendi/
74 https://www.politikars.com/kars-gazeteci-selda-manduzun-beraatini-istedi-571621h.htm
75 https://www.evrensel.net/haber/369170/sakaryada-irkci-saldiri-baba-hayatini-kaybetti-oglu-tedavi-altinda
59
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İddianamede, CİMER’e yapılan isimsiz bir şikayet üzerine başlatılan soruşturmada, Kınacı’nın “haberi Rudaw’dan aldıklarını, maktulün yakınlarınca iddia edilen nefret suçuna dikkat çektikleri ve ayrıca valilik tarafından yapılan basın açıklamasına haberde yer verdikleri” yönündeki savunması da yer aldı. Haberde adı
geçen saldırgan Hikmet Usta mahkemeden müebbet hapis cezası almıştı.76
● Kahramanmaraş 2. Sulh Ceza Hakimliği, nuceciwan70.com haber sitesini “milli güvenlik ve kamu
düzeninin korunması” gerekçesiyle erişime engelledi.77
● İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği, Kayseri Anafartalar-Şehir Hastanesi-YHT Garı Tramvay Hattı Projesi’nin ihalesinin, Kolin İnşaat ile Bilal Erdoğan’ın kayınpederi Orhan Uzuner’in yönetim
kurulu üyesi olduğu Uzka İnşaat’a verilmesiyle ilgili haberleri “kişilik hakları ihlali gerekçesiyle” erişime
engelledi. Aynı karar ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğulları Burak ve Bilal Erdoğan’ın arkadaşı Fatih
Başcı’nın aldığı ihalelerle ilgili haberler de erişim engellendi.78
11 Şubat 2021
● İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği, BirGün’ün79 “Boğaziçi Üniversitesi Kadın+ Dayanışması” ile ilgili haberi ve bu konuyla alakalı bazı Twitter paylaşımlarını, “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle
erişime engelledi.80 Haberde, Boğaziçi Kadın Dayanışması gönüllülerinin açıklamaları yer alıyordu. Haberde, Boğaziçi Kadın+ Dayanışması gönüllüsü Gözde Yıldırım, Başak Karasu ve Berna Mert, kadın öğrencileri taciz eden akademisyen Martti Zeyer’e ilişkin görüşlerini aktarmıştı.81
● İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Habertürk yazarı Nagehan Alçı’nın 15 Haziran 2018’deki “O
utanç verici karara Adalet Bakanı’nın tepkisi”82 köşe yazısında hakim Hakkı Yalçınkaya’ya “hakaret” ettiği
gerekçesiyle yargılandığı davada, savcılık “eleştiri, haber verme ve ifade özgürlüğü sınırlarının aşıldığı”
mütalaasını sundu. Dava 10 Mart’a ertelendi.83 Alçı, savunmasında, “Hrant Dink bir linç sonucu öldürüldü.
Bu linç Kemal Kerinçsiz isimli bir avukat tarafından başlatıldı. Ben bu zihniyete karşı mücadele ettim” dedi.
Hakim Yalçınkaya ise, Alçı’nın eşi Rasim Ozan Kütahyalı hakkında bir davada ceza verdikten sonra kendisi
hakkında söz konusu yazının yazıldığını söyledi. Alçı yazısında, “Maalesef bugün hala birey haklarını
önemsemeyen hakim-savcı zihniyeti yer yer hükümranlığını sürdürüyor. Hrant Dink ve oğlu Arat Dink’i
sadece Ermeni oldukları için mahkum eden ve Hrant Dink’i ölüme götüren o malum kararı veren hakim
Hakkı Yalçınkaya, Asliye Ceza Hakimi olarak görev yapıyor” demişti.84
● Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde VOA Kürtçe Servisi Bölge muhabiri Arif Aslan’ın yargılanmasında savcılık mütalaasında, çektiği fotoğraflar “terör örgütü PKK/KCK’nın hedef ve eylemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla keşif faaliyeti” olarak değerlendirildi. Mütalada, Aslan’ın bu dosya kapsamında 31
Mart 2017’de Van’da gözaltına alındıktan sonra tutuklu bulunduğu sekiz aylık süreyi Mahkeme’nin hükmedeceği cezadan düşürmesi istendi. Dava 4 Mart’a ertelendi.85
● İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Jin News muhabiri Melike Aydın’ın haber kaynaklarıyla yaptığı
görüşmeleri ve Kürt Siyasetinin Mor Rengi kitabı gerekçesiyle “örgüt üyeliği” iddiasıyla yargılandığı davada, savcılık talebi doğrultusunda gizli tanıkları dinlemeye karar verdi.86 Dava 8 Haziran’a ertelendi.87
● İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nin heyetinde değişiklik olması nedeniyle Etkin Haber Ajansı
(ETHA)88 editörü Semiha Şahin ile muhabiri Pınar Gayıp’ın “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla yargılandığı
dava 15 Nisan’a ertelendi.89
● Kocaeli 1. Sulh Ceza Hakimliği, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü’nün oğlu Taha
Hülagü’nün, Kocaeli Üniversitesi’nden mezun olur olmaz sınavsız olarak önce AKP’li Kocaeli Büyükşehir
https://www.evrensel.net/haber/425619/sakaryadaki-irci-saldiri-haberi-nedeniyle-evrensele-dava-acildi
https://ifade.org.tr/engelliweb/milli-guvenlik-ve-kamu-duzeninin-korunmasi-gerekcesiyle-on-haber-sitesi-daha-engellendi/
https://ifade.org.tr/engelliweb/bilal-erdoganin-kayinpederi-ve-arkadasinin-aldigi-ihalelerle-ilgili-haberler/
79 https://www.birgun.net/haber/birgun-un-bir-mucadele-deneyimi-bogazici-universitesi-kadin-dayanismasi-haberine-erisim-engeli-333877
80 https://twitter.com/engelliweb/status/1359947774234624003
81 https://ifade.org.tr/engelliweb/bogazici-universitesi-kadin-dayanismasi-ile-ilgili-haber-ve-tweetler/
82 https://www.haberturk.com/yazarlar/nagehan-alci/2016628-o-utanc-verici-karara-adalet-bakaninin-tepkisi
83 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/nagehan-alci-hakime-hakaretten-hakim-karsisinda-6254926/
84 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-nagehan-alcinin-hakaret-davasi-mart-ayina-ertelendi/
85 https://www.mlsaturkey.com/tr/savci-gazeteci-arif-aslanin-cektigi-fotograflara-kesif-faaliyeti-dedi/
86 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-melike-aydinin-davasi-haziran-ayina-ertelendi/
87 https://www.evrensel.net/haber/425712/jinnews-muhabiri-melike-aydinin-davasi-8-hazirana-ertelendi
88 http://www.etha17.com/haberdetay/gazeteciler-sahin-ve-gayipin-durusmasi-ertelendi-138002
89 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteciler-semiha-sahin-ve-pinar-gayipin-yargilandigi-dava-yine-ertelendi/
76
77
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Belediyesi’nde SEKA Müze Müdürü yapılması ve ardından Özel Kalem Müdürü olmasını, burada da bir
gün çalıştıktan sonra “memur” olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesindeki Kamu Diplomasisi Daire Başkanlığı’na geçiş yapmasıyla ilgili haber ve içerikleri “kişilik hakları ihlali gerekçesiyle” erişime engelledi.90
13 Şubat 2021
● Van’da iki köylünün helikopterden atıldığı iddiasını haberleştirdikten sonra tutuklanan gazetecilerden MA muhabiri Cemil Uğur ile ilgili Anayasa Mahkemesinden görüş istemine Adalet Bakanlığı İnsan
Hakları Dairesi Başkanlığı, “Basın mensubu değil, Cumhurbaşkanlığı kartı yok” yanıtını verdi. Adalet Bakanlığı’nın yazılı görüşünde Uğur için “…geçerli bir basın kartının Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın belirlediği şartları taşıyan kişilere ancak verilebileceği, doğal olarak mevcut şartları taşımadıklarından
söz konusu şüphelilerin basın mensubu olmadıklarının anlaşıldığı…” ifadeleri kullanıldı. Yazıda, Uğur’un
çalıştığı yerde ve telefonunda “terör örgütü propagandası yapan” yayınların ele geçirildiği ve “KCK’nın
emir ve talimatları doğrultusunda hareket ederek, hiyerarşik yapısında yer aldığı ve organik bağ kurduğu”
iddia edildi. Uğur’un “terör örgütü üyesi olmak” iddiasıyla tutuklanmasının “tutuklama tedbirinin kanuni
dayanağının” oluştuğunu savunan yazıda, “…delillerin içeriği dikkate alındığında tutuklamaya esas alınan
delillerin objektif bir gözlemciyi, başvurucunun üzerine atılı suçu işlediği konusunda ikna edecek yeterlilikte olduğu ve tutuklama anında da somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu değerlendirilmektedir” denildi.91
15 Şubat 2021
● İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, KHK ile kapatılan Özgür Gündem davasında İmtiyaz Sahibi
Kemal Sancılı, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya ile Genel Yayın Yönetmeni Eren Keskin hakkında “örgüt üyeliği” iddiasıyla altışar yıl üçer ay ve Zana Bilir Kaya hakkında ise “örgüt propagandası”
iddiasıyla bir yıl 13 ay hapis cezasına karar verdi. Duruşma sonunda Kızılkaya, hakkında ifade vermesi için
yakalama kararı olması sebebiyle ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.92
● Cavit Çağlar’la yaşanan anlaşmazlık sonrasında yayın hayatına ara veren Olay TV’de, iş adamı
Hüseyin Köksal’ın televizyon yayını için yeni frekans/kanal bulunamaması gerekçesiyle pek çoğu başka
medya kuruluşlarından transfer edilerek işe başlatılmış 180 basın mensubunun işine son verildi.93 Genel
Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar’ın, çalışanlara, “Hüseyin Köksal Bey’in çabaları sonuç vermedi. Frekans almamız engellendiği için kanal kuramıyoruz. Size hayatımın en zor konuşmasını yapıyorum” dediği
belirtildi.94
16 Şubat 2021
● İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, Diken’in “Üsküdar’ın 16 mahallesini kapsayan kentsel
dönüşüm planını mahkeme iptal etti” haberine ve davacı TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent
Şubesi’nin internet sitesindeki içeriğe “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle erişim engeli getirdi.95 Haberde,
Üsküdar’ın 16 mahallesiyle ilgili kentsel dönüşüm planının şehircilik esasları, planlama teknikleri ve kamu
yararı yönünden hukuka uygun olmadığından ötürü mahkemece iptal edilmesiyle ilgili bilgiler yer alıyordu.96
● Diyarbakır 1. Sulh Ceza Hakimliği, yenidemokrasi13.net ve ydgenclik3.net97 haber sitelerine erişimi “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle engelledi.98
● Diyarbakır 2. Sulh Ceza Hakimliği, raperinagel21.com ve umutgazetesi19.org99 haber sitelerine
erişimi “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle engelledi.100
https://ifade.org.tr/engelliweb/kocaeli-universitesi-rektorunun-oglunun-bir-gunde-memur-olup-cumhurbaskanligina-atanmasi-haberleri/
https://www.evrensel.net/haber/425836/aymnin-gazetecilerle-ilgili-sorusuna-bakanliktan-cumhurbaskanligi-karti-yok-yaniti
https://www.mlsaturkey.com/tr/ozgur-gundem-davasinda-karar-gazetecilere-toplam-21-yil-hapis-cezasi/
93 https://bianet.org/bianet/medya/239348-olay-tv-tasfiye-edildi-180-basin-emekcisi-issiz-kaldi
94 https://t24.com.tr/haber/olay-tv-ekibi-kanal-bulamadi-180-gazeteci-issiz-kaldi,933192
95 https://twitter.com/engelliweb/status/1361717094119854081
96 https://ifade.org.tr/engelliweb/uskudardaki-kentsel-donusum-planinin-iptal-edilmesi-haberleri/
97 https://ifade.org.tr/engelliweb/milli-guvenlik-ve-kamu-duzeninin-korunmasi-gerekcesiyle-on-haber-sitesi-daha-engellendi/
98 https://ifade.org.tr/engelliweb/milli-guvenlik-ve-kamu-duzeninin-korunmasi-gerekcesiyle-on-haber-sitesi-daha-engellendi/
99 https://ifade.org.tr/engelliweb/milli-guvenlik-ve-kamu-duzeninin-korunmasi-gerekcesiyle-on-haber-sitesi-daha-engellendi/
100 https://ifade.org.tr/engelliweb/milli-guvenlik-ve-kamu-duzeninin-korunmasi-gerekcesiyle-on-haber-sitesi-daha-engellendi/
90
91
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● Van Cumhuriyet Başsavcılığı, MA muhabirleri Adnan Bilen ve Cemil Uğur, Jin News muhabiri
Şehriban Abi, gazeteci Nazan Sala ile tutuksuz yargılanan MA muhabiri Zeynep Durgut hakkında “silahlı
terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla iddianame hazırladı. İddianamede, PKK ve KCK’nın kuruluşu ve
amaçlarını ayrıntılı olarak anlatan savcı, tutuklu gazetecilerin KCK sözleşmesinde geçen Basın Komitesi’ne
bağlı kuruluşlarda çalıştıkları öne sürüldü. İddianamedeki İstihbarat Şube Müdürlüğü raporunda, MA, Sterk
TV, Jin News ve Yeni Yaşam’ın, PKK’nın Basın Komitesi’ne bağlı hiyerarşik yapıda bulundukları iddiasına
yer verildi. Raporda, bu yayın organlarınca PKK eylemlerini desteklemeye, halkı galeyana getirmeye, devlet
aleyhinde algı oluşturma, devletin birliği ve ülkenin bütünlüğünü bozmaya, devlet büyüklerini ve kurumlarını aşağılamaya yönelik provakatif içerikli yayınlar yaptıkları yönünde istihbari bilgiler alındığı öne sürüldü. İddianamede, Bilen’in teknik takibe takılmış konuşmalarında, haber yapmak için görüşme gerçekleştirirken kendini MA’da gazeteci olarak tanıttığının tespit edildiği de yer aldı. Savcı, Abi’nin evinde yapılan
aramada ele geçirilen çalıştığı Jin News kurum kartını da suç delili olarak saydı.101
● Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi, KHK ile kapatılan DİHA’nın eski çalışanı, tutuklu Fatih Gönül’ün yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbirleriyle tahliyesine karar verdi.102 Dava, 27 Mayıs’a
ertelendi.103
17 Şubat 2021
● Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, Sözcü, Diken ve Cumhuriyet’te yer alan “Uçakta Sezgin Tanrıkulu’na tehdit skandalı” haberini104 “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle erişime engelledi.105 Haberlerde,
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun uçakta arka koltuğunda oturmuş olan, Hacı Bayram Veli
Hukuk Fakültesi araştırma görevlisi Dr. Burak Doğan’ın “Uçakta Sezgin Tanrıkulu’nun arkasına oturdum…
Boğma teliyle işini bitir biz sana hapiste bakarız diyenler favorilesin” şeklindeki Twitter paylaşımından söz
ediliyordu.106

● Adıyaman Gerger 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, Gerger Fırat Haber Müdürü Özgür Boğatekin
ve yazar Hacı Boğatekin’in jandarma uzman çavuş Ümmet Yardımcı hakkındaki yazı ve haberinde “iftira
atıldığı” iddiasıyla dava açıldı. Söz konusu uzman çavuş tarafından bir vatandaşa yumruk atarak kalp krizi
geçirmesine sebebiyet verdiği iddiası içerikli 10 Mayıs 2011 tarihli “Jandarmada işkence iddiası” haber ve
13 Mayıs 2011 tarihli Hacı Boğatekin’in yazısı dava konusu. Dava 14 Nisan’a ertelendi.107
18 Şubat 2021
● İstanbul Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhuriyet, T24 ve TELE1’de yayımlanan “İş kadının
parasını aklamakla suçlanan savcının dosyası kapatıldı” haberine erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle
engelledi.108 Haberlerde, Yargıtay üyesi Ömer Faruk Aydıner, eski MİT mensubu olduğu belirtilen Mehmet
Ali Bal ve uyuşturucu ticaretinden uzunca bir süre tutuklu kalan Nizamedin Kahramanoğlu’nun çete kurarak
bir iş kadınının hisselerini ve parasını almaya çalıştıkları iddiası anlatılıyordu. Aydıner hakkındaki dosyanın
işlemden kaldırılmasından bahsediliyordu.109
● İstanbul Silivri Cezaevi’nde tutuklu gazeteci Ahmet Altan’ın avukatı Figen Albuga Çalıkuşu,
“Bugün müvekkilim 70 yaşındaki Ahmet Altan’a hala Covid-19 aşısı yapılmadığını, dilekçesine de yanıt
verilmediğini öğrendim” mesajını paylaştı.110 Paylaşımında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ü etiketleyen
Albuga, “Hapishanelerdeki 65 yaş ve üzeri insanlar adına yetkililere sorumluluklarını hatırlatıyor, vahameti
kamuoyuyla paylaşıyorum” dedi.111

https://www.dw.com/tr/vanda-tutuklu-4-gazeteciye-%C3%B6rg%C3%BCt-%C3%BCyeli%C4%9Fi-su%C3%A7lamas%C4%B1/a-56583891
https://gazetekarinca.com/2021/02/gazeteci-fatih-gonule-ilk-durusmada-tahliye/
https://ozgurmanset.net/tutuklu-gazeteci-gonul-tahliye-edildi/
104 https://t24.com.tr/haber/sezgin-tanrikuluna-ucakta-tehdit-bogma-teliyle-isini-bitir-biz-sana-hapiste-bakariz-diyenler-fav,441560
105 https://twitter.com/engelliweb/status/1362461881600991235
106 https://ifade.org.tr/engelliweb/milletvekili-sezgin-tanrikulunun-hukuk-fakultesi-ogretim-gorevlisi-tarafindan-tehdit-edilmesi-haberleri/
107 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-ozgur-bogatekinin-jandarmaya-yonelik-iftira-davasi-ertelendi/
108 https://twitter.com/engelliweb/status/1362439726834229248
109 https://ifade.org.tr/engelliweb/is-kadininin-parasini-almakla-suclanan-savcinin-dosyasinin-kapatilmasi-haberleri/
110 https://twitter.com/FigenCalikusu/status/1362349727262650368
111 https://t24.com.tr/haber/70-yasindaki-ahmet-altan-a-koronavirus-asisi-yapilmadi-dilekcesine-yanit-verilmedi,933904
101
102
103
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● İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Rüstem Batum’un, KHK ile kapatılan İMC TV’de
10 Eylül 2015’te “Ayşegül Doğan’la Gündem Müzakere” programında “Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği”
iddiasıyla hakkındaki yakalama kararının infazını beklemeye karar verdi. Dava 8 Haziran’a ertelendi.112
19 Şubat 2021
● İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhuriyet ve TELE1’de yayımlanan “CHP’den ‘Uzay
Programı’na ilk yorum: Damat gitti ama…” haberleri ile CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak’ın konuya ilişkin
Twitter paylaşımını “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.113 Haberlerde, Öztrak’ın, Milli Uzay
Programı ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak hakkındaki
paylaşımlarına yer verilmişti. Öztrak, “Damat Cumhurbaşkanımız Ay’a dört şeritli yol yapacağım dese inanacak seçmenimiz var demişti. Damat gitti ama fikirler hala iktidarda. Erdoğan 2023’te ayla ilk temas müjdesini bugün verdi. Ay yolunu açtı. Uçtu uçtu artık aya uçtu” demişti.114
● İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, Sözcü, Aykırı ve Halk TV’de yayımlanan “CHP’nin
Berat Albayrak afişine gözaltı” haberine erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.115 Haberlerde, CHP Gençlik Kolları’nın eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ilgili hazırladığı “Wanted”
afişleri dolayısıyla gözaltına alınan üç kişiden söz ediliyordu.116
● İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhuriyet ve Duvar’daki Merkez Bankası’ndaki 130
milyar dolarlık rezerv ile ilgili eleştirilen eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hakkındaki haberlerine erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle117 engelledi.118
● Erişim Sağlayıcıları Birliği, daha önce dört farklı hakimlik kararıyla “erişime engellenen haberlerle benzer içerikte olduğu” gerekçesiyle 120 farklı habere erişimi engelledi.119 Haberler, komşusunun köpeğini silahla vurarak öldüren Alp Erkin hakkında erişime engellenen haberlerle benzer içerikteydi.120
22 Şubat 2021
● Halk TV internet editörleri olarak görev yaptıklarını belirten Ali Isıyel, Fırat Yeşilçınar ve Batuhan
Batan, Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu tarafından sansüre ve mobbinge maruz bırakılarak, işten çıkarıldıklarını duyurdu. Yeşilçınar, “Bugün büroya gittiğimde ücretsiz izne çıkarıldığımı öğrendim. Gerekçe olarak
bir haber tartışması gösterildi.121 Ancak altında yatan sebep başkaydı. Daha önce birçok haberimize sansür
uygulandı ve biz sansürlere karşı çıktık” dedi.122 Isıyel de kanalın patronu Cafer Mahiroğlu’nun haberlere
müdahale ettiğini, TELE1 ve KRT’nin adının haberlerde ve programlarda bile geçmemesi için baskı uygulandığını belirterek, “Bugün ‘kol kırılır, yen içinde kalır’ anlayışını gazeteciler de devam ettirdiği için habercilik patronlara teslim… Yaşananlar bunlardan ibaret. Eksiği var, fazlası yok. Zaten birçok mecrada da
haberleştirildi bu olaylar. Kamuoyunun takdirine sunarız”123 dedi.124
● Kayseri 3. Sulh Ceza Hakimliği, mezopotamyaajansi27.com internet sitesine erişimi “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle engelledi.125
23 Şubat 2021
● Sakarya 3. Sulh Ceza Hakimliği, OdaTV’de Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem
Yüce’nin adının geçtiği on habere erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.126 Engellenen haberler arasında “Atatürk büstleri birer birer hedef mi alınıyor”, “Heykellere kızıyorlardı bu heykeli diktiler”,
“AKP’li belediye ilk meyvesini aldı: Kenevirden don”, “Sayıştay AKP’li Başkanı yakaladı”, “AKP’li başkan belediye dükkanlarını denetledi, esnaf ayağa kalktı”, “Çaykur’dan AKP çıktı”, “Ayda bebeğe köfte
https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-rustem-batumun-davasi-haziran-ayina-ertelendi/
https://twitter.com/engelliweb/status/1363009331365609472
https://ifade.org.tr/engelliweb/chp-parti-sozcusu-ve-milletvekili-faik-oztrakin-tweeti/
115 https://twitter.com/engelliweb/status/1363023267985039362
116 https://ifade.org.tr/engelliweb/berat-albayrak-afisi-ile-ilgili-haberler/
117 https://twitter.com/engelliweb/status/1363042726909014018
118 https://ifade.org.tr/engelliweb/merkez-bankasindaki-130-milyar-dolarlik-rezerv-ile-ilgili-haberler/
119 https://twitter.com/engelliweb/status/1365012159101628422
120 https://ifade.org.tr/engelliweb/komsusunun-kopegini-olduren-is-insani-ile-ilgili-haberler-2/
121 https://twitter.com/firatyasilcinar/status/1363928619605782531
122 https://twitter.com/firatyasilcinar/status/1363928621900050436
123 https://twitter.com/isiyela/status/1363927279408136192
124 https://t24.com.tr/haber/halk-tv-de-iki-gazeteci-isten-cikarildi-iddiasi,934733
125 https://ifade.org.tr/engelliweb/mezopotamya-ajansi-ve-nerina-azad-erisime-engellendi/
126 https://twitter.com/engelliweb/status/1364260388569767938
112
113
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mesajı ‘yok artık’ dedirtti”, “Büyükşehir çalışıyor… Başkanın kızının reklamı böyle yapıldı”, “AKP’li Başkan kenevir tarlasında poz verdi”, Büyükşehir kenevir üretimine başlıyor” yer alıyor.127
● İzmir 19. Ağır Ceza Mahkemesi, MA muhabiri Ruken Demir hakkında “örgüt üyeliği” iddiasıyla
yargılanmasında adli kontrol tedbirlerini kaldırarak, yurt dışı çıkış yasağının devamına karar verdi.128 Dava
8 Haziran’a ertelendi.129
● İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteciler Canan Coşkun, Can Uğur ve Ali Açar’ın “terörle
mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” iddiası ile yapılan yargılanmasında Emin Y. hakkında
Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne yönlendirilen müzekkerenin akıbetinin sorulmasına karar verdi. Dava 8
Haziran’a ertelendi. Coşkun, Uğur ve Açar, “Berkin Elvan’ı Vurduğu İddia Edilen Polis Görev Yerini Hatırlamadı” ve BirGün’ün web sitesinde yayınlanan “Berkin Soruşturmasındaki Gizlilik Kararının Sebebi:
Katilin İtibarı Zedelenmesin” haberleri gerekçesiyle yargılanıyor.130
● Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Abdurrahman Gök’ün “silahlı örgüt üyeliği” ve
“örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla yargılandığı davada, yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına karar verdi.131 Sabır kod adlı gizli tanığın celse arasında dinlenmesine karar veren mahkeme, Gök ve avukatına
gizli tanığa soracakları soruları mahkemeye sunmaları için 14 günlük süre tanıdı. Dava, 3 Haziran’a ertelendi.132
● İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhuriyet’in “Hakkındaki FETÖ soruşturması takipsizlikle sonuçlanan Mustafa Beldağ’ın ‘korunduğu’ iddia edildi” haberini “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle erişim engeli getirdi.133 Haberde, firari eski savcı Zekeriya Öz’ün bir dönem yakını gizli tanık, Ordulu
bir işadamı ile o dönem Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’ndan sorumlu başsavcı vekili olarak
görev yapan İrfan Fidan’ın ilişkileri sorgulanıyordu.134
● Gazeteci Murat Ağırel, yeni kitabı Parsel Parsel nedeniyle bir grup tarafından tehdit edildiğini
belirterek, kendisine gönderilen mesajları Twitter’dan135 paylaştı. Ağırel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemini ele aldığı AKP’li Melih Gökçek ve oğlu Osman Gökçek’in kendisini hedef göstererek
tehdit ettirdiğini öne sürerek, “Cumhuriyet Savcılarına, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’ya ve Adalet
Bakanı Abdulhamit Gül’e sesleniyorum. Çocuklarımın, ailemin başına bir şey gelir ise tek sorumlusu günlerdir beni trollerine hedef gösteren, gazetemi arayarak tehdit ettiren Osman Gökçek ve Melih Gökçek’tir”
dedi.136
25 Şubat 2021
● Ardahan Sulh Ceza Hakimliği, Nerina Azad’ın nerinaazad.co internet sitesine erişimi “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle engelledi.137
● Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, Sözcü ve haberler.com’daki “PTT ödeme emrini 64 gün sonra
ulaştırınca çiftçiler icralık oldu” haberlerine erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.138 Haberlerde, PTT’nin ödeme emrini 64 gün sonra ulaştırması sonucu çiftçilerin Limak Enerji’ye borçlarından dolayı icralık olmasına yer verilmişti.139
26 Şubat 2021
● İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği, BirGün140, Cumhuriyet ve Halk TV’deki “Kamu kurumlarına milyonlarca liralık tüy dökücü krem” haberlerine erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.141 Haberlerde, Hazine ve Maliye eski bakanı Berat Albayrak’ın tanıtımını yaptığı Türkiye Kömür
https://ifade.org.tr/engelliweb/sakarya-buyuksehir-belediye-baskani-ile-ilgili-haberler/
https://www.evrensel.net/haber/426614/gazeteci-ruken-demirin-davasi-8-hazirana-ertelendi
https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-ruken-demirin-davasi-ertelendi/
130 https://www.mlsaturkey.com/tr/berkin-elvani-vurdugu-iddia-edilen-polis-hakkindaki-haberlere-acilan-dava-ertelendi/
131 https://expressioninterrupted.com/tr/gazeteci-abdurrahman-gok-ilk-durusmasinda-hakim-karsisina-cikti/
132 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-abdurrahman-gok-hakim-karsisinda-cikti/
133 https://twitter.com/engelliweb/status/1365713323552108552
134 https://ifade.org.tr/engelliweb/hakkindaki-feto-sorusturmasi-takipsizlikle-sonuclanan-is-adami-ile-ilgili-haber/
135 https://twitter.com/muratagirel/status/1363910619901145091?s=08
136 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/murat-agirel-tehdit-edildigini-acikladi-cocuklarimin-ailemin-basina-bir-sey-gelirse-sorumlusu-melih-ve-osman-1815771
137 https://ifade.org.tr/engelliweb/mezopotamya-ajansi-ve-nerina-azad-erisime-engellendi/
138 https://twitter.com/engelliweb/status/1365946374211198977
139 https://ifade.org.tr/engelliweb/ptt-ve-limak-enerji-ile-ilgili-haberler/
140 https://www.birgun.net/haber/kamu-kurumlarina-tuy-dokucu-krem-hediyesi-334718
141 https://twitter.com/engelliweb/status/1365398154431102976
127
128
129
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İşletmeleri’nin (TKİ) tüy dökücü, kırışık önleyici kremlerinin, bakanlıklar ile kamu kurumlarına hediye
olarak dağıtılmasından söz ediliyordu.142
● İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği, Ekşi Sözlük’teki “Berat Albayrak nerede”, “Berat Albayrak 130 milyar doları ne yaptı” ve “Berat Albayrak 150 milyar doları nereye harcadı” içeriklerine erişimi
“kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle143 engelledi.144
27 Şubat 2021
● İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesi, Artı TV programcısı ve BirGün yazarı Erk Acerer’in, Adnan Tanrıverdi’ye 5.000 lira ve SADAT şirketine 5.000 lira olmak üzere toplam 10.000 lira manevi tazminat
ödemesine karar verdi. SADAT Uluslararası Savunma Danışmanlık Şirketi ile kurucusu Adnan Tanrıverdi,
BirGün’de 26 Haziran 2017’de yayımlanan “Orduda ve Yargıda SADAT” yazısı nedeniyle Erk Acerer’e
dava açmıştı. Yazıya da SADAT’ın başvurusu üzerine BTK tarafından erişim engeli getirilmişti.145
● GÜBRETAŞ, İstanbul Kadıköy 8. Noterliği aracılığıyla Milli Gazete’deki “Gübredeki fahiş kar”
haberiyle ilgili iki gün içerisinde kaldırılması ve bir hafta boyunca internetten tekzip metni yayımlanması
için ihtarname gönderdi. Haberde, GÜBRETAŞ’ın Ocak ayında tonunu iki bin 50 liradan ithal ettiği üre
gübresinin Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği ortağı çiftçiye üç bin 240 liradan satılarak elde edilen fahiş
kardan söz ediliyordu.146

İfade ve Basın Özgürlüğünü Kullanmak İsteyenlere Müdahale
1 Şubat 2021
● Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protestoları gece de sürdürmek istedikleri için 159 öğrenci gözaltına
alındı.147
2 Şubat 2021
● İstanbul Emek Barış ve Demokrasi Güçleri’nin çağrısıyla Kadıköy Rıhtım’da Boğaziçi Üniversitesi protestolarına destek vermek için toplanan gruba, polis tarafından göz yaşartıcı gaz, tazyikli su ve plastik
mermi ile müdahale edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasında, Kadıköy, Beşiktaş ve Sarıyer
ilçelerindeki gösterilerde toplam 104 kişinin gözaltına148 alındığı belirtti.149 Açıklamada, Kadıköy’de 91
kişinin toplanma yasağına uymadığı, Beşiktaş ve Sarıyer’de de eyleme katılmak isteyenlerin uyarılara riayet
etmediği gerekçesiyle gözaltına alındıkları ifade edildi. Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık, gözaltına alınanların “ters ve düz kelepçeli biçimde iki saatten fazladır araçlarda tutulduğunu” söyleyerek, “Kadıköy’de
işkence ve kötü muamele var”150 mesajını paylaştı.151
3 Şubat 2021
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi’ne Melih Bulu’nun atanmasını protesto eylemlerindeki öğrencilere ve destekleyenlere yönelik “Siz öğrenci misiniz yoksa siz rektörün odasını basmaya
kalkışan, orayı işgale kalkışan terörist misiniz? Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili yapmış olduğu açıklamalara
baktığınız zaman terör örgütlerinin birer temsilcisi olanları, bu ülkenin evlatları; kendisinin de arkadaşları
olarak tanımlıyor. Terör örgütlerinin üyesi olan bu gençleri biz ülkemizin gerçek manada milli ve manevi
değerlere sahip gençleri olarak kabul etmiyoruz” dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, “Vandal” ve
“barbar” nitelendirmesiyle birlikte olarak nitelendiren Bahçeli, “Boğaziçi Üniversitesi’ndeki olaylara destek
vermek geldiğimiz bu aşamada teröre destek vermektir. Öğrenci başka terörist başkadır” ifadelerini kullandı.152

https://ifade.org.tr/engelliweb/kamu-kurumlarina-tuy-dokucu-krem-hediyesi-haberleri/
https://twitter.com/engelliweb/status/1365569369154195457
https://ifade.org.tr/engelliweb/berat-albayrak-ile-ilgili-icerikler/
145 https://artigercek.com/haberler/erk-acerer-e-sadat-yazisi-nedeniyle-10-bin-tl-tazminat
146 https://www.milligazete.com.tr/makale/6534719/sadettin-inan/gubrede-fahis-kar-yazisina-sansur-talebi
147 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/bogazici-universitesindeki-gosterilerde-159-kisi-gozaltina-alindi/2130548
148 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/kadikoyde-bogazici-universitesindeki-gosterilere-destek-icin-toplanan-93-kisi-gozaltina-alindi-/2131830
149 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/kadikoyde-biber-gazli-plastik-mermili-mudahale-1810842
150 https://twitter.com/sahmetsahmet/status/1356643508254240780
151 https://www.dw.com/tr/bo%C4%9Fazi%C3%A7ine-destek-eylemine-polis-m%C3%BCdahalesi/a-56427091
152 https://www.dw.com/tr/erdoğandan-boğaziçili-gençlere-öğrenci-misiz-terörist-misiniz/a-56442021
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● Bursa 2. Sulh Ceza Hakimliği, CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya’nın, Zehra Vakfı ile ilgili
bir Twitter paylaşımına erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle153 engelledi.154
4 Şubat 2021
● İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 Şubat’ta Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü girişinde yapılan gösterilerde gözaltına alınan 51 kişiden 30’unu tutuklama, 12’sini konutu terk etmeme, dokuzunu yurt
dışı çıkış yasağı talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.155 Tutuklama talepli sevk edilmiş öğrenciler serbest156 bırakıldı.157 Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi kampüsü ve çevresinde 1 Şubat’ta gerçekleştirilen yasa dışı gösterilerde rektörlük binasını kuşatan ve rektörlük çalışanlarının
dışarı çıkmasını engellediği için 51 kişinin “kişi hürriyetini yoksun kılma”, “kamu malına zarar verme” ve
“2911 sayılı Kanun’a muhalefet etmek” suçlamalarından gözaltına alındığı belirtildi.158
5 Şubat 2021
● Ankara Konur Sokak’ta, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek amaçlı eylemde 30 kişi gözaltına alındı.159
● İzmir Alsancak’ta Boğaziçi Üniversitesi protestolarına destek amaçlı eylemde 30 kişi gözaltına
alındı. Eylemde HDP milletvekilleri Garo Paylan, Serpil Kemalbay ve Murat Çepni de sert müdahale nedeniyle polis müdürüyle tartıştı. Çepni, “İzmir’de Boğaziçi eylemine yine saldırı yaşandı ve 30’a yakın genç
gözaltına alındı. Gündoğdu Meydanı’nda bekleyişimiz sürüyor”160 dedi.161
● İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi, iş adamı Osman Kavala ve eski CIA danışmanı akademisyen
Henri J. Barkey’in, “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” ve “casusluk” suçlamalarıyla yargılandığı dava dosyasını, Gezi Davası dosyasıyla arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğu gerekçesiyle birleştirmeye Kavala’nın tutukluluğunun devamına karar verdi.162 Dava, 21 Mayıs’a ertelendi. Duruşmada tanık
Leyla Alaton ise, Kavala’nın aleyhine ifade veren Cem Fadıl Bozkurt’un kendilerini dolandırması nedeniyle
davalık olduklarını belirterek, “Bozkurt’un şirketimizi dolandırdığını fark ettik, ilişkimizi kestik. Ceza davamız hala devam ediyor. Kendisiyle bir ilişkimiz yok. Kavala ile akademisyen Barkey’i ayrı ayrı tanıyorum
fakat hiç birlikte görmedim. Babam Barkey ve Kavala’yı da ağırlamıştır, ikisiyle de tanışıklığı vardır ama
benim ikisinin tanışıklıklarına dair bir bilgim yoktur” dedi.163 Kavala’nın avukatı Köksal Bayraktar ise, hukuki dayanaktan yoksun şekilde dava dosyaları birleştirilmesi yapıldığını kaydederek, “Tutukluluğa devam
kararlarınızda hep soyut ifadeler kullanıyorsunuz. Oysa somut ifadeler kullanmalısınız, Adalet Bakanlığı
kriterleri de bunu gerektiriyor. Kuvvetli suç şüphesi olduğunu gösteren somut olgular öne sürmelisiniz”
dedi.164
● Medyascope çalışanı ve Gezi Parkı eylemleri sırasında hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın ablası
Özge Elvan, Kadıköy’deki “Faşizme karşı birleşelim” eylemine katılmadığı halde ve polis tarafından üç
arkadaşı ile birlikte eylem alanına götürülerek gözaltına alındığını öne sürdü. Eylemde 65 kişi gözaltına
alınırken, Elvan’ın gözaltı süresinin uzatıldığı ve iki günün sonunda ifadesinin alındığı bildirildi.165 Elvan’ın
“kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama”
iddiasıyla166 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildiği belirtildi.167
● Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protestoları destek amaçlı 2 Şubat’ta
Kadıköy’de gerçekleşen eylemde gözaltına alınan 23 kişiden Anıl Akyüz ve Şilan Delipalta’nın
https://twitter.com/engelliweb/status/1358830944606691332
https://ifade.org.tr/engelliweb/zehra-vakfi-ile-ilgili-bir-tweet/
155 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/bogazici-universitesindeki-gosterilerde-gozaltina-alinan-30-kisinin-tutuklanmasi-istendi/2132631
156 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/bogazici-universitesindeki-gosterilerle-ilgili-tutuklanmalari-istemiyle-hakimlige-sevk-edilen-30-kisi-saliverildi/2133213
157 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/tutuklamaya-sevk-edilen-bogazicili-ogrencilerden-12si-serbest-birakildi-18i-hakkinda-karar-bekleniyor-1811170
158 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/bogazici-universitesindeki-gosterilerde-gozaltina-alinan-30-kisinin-tutuklanmasi-istendi/2132631
159 https://www.birgun.net/haber/ankara-da-bogazici-ne-destek-eylemine-polis-mudahalesi-30-kisi-gozaltina-alindi-333186
160 https://twitter.com/MuratCepniHDP/status/1357720108840472584
161 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/izmirdeki-bogazicine-destek-eylemine-polis-mudahalesi-30-yurttas-gozaltinda-1811635
162 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/osman-kavalanin-tutuklulugunun-devamina-karar-verildi-6245427/
163 https://www.mlsaturkey.com/tr/osman-kavalanin-yargilandigi-iki-dosya-birlestirildi-tutuklulugu-suruyor/
164 https://www.mlsaturkey.com/tr/osman-kavalanin-yargilandigi-iki-dosya-birlestirildi-tutuklulugu-suruyor/
165 https://www.birgun.net/haber/berkin-elvan-in-ablasi-ozge-elvan-katilmadigi-eylemden-gozaltina-alindi-333147
166 https://www.evrensel.net/haber/425376/kadikoyde-gozaltina-alinan-ozge-elvanin-2-gundur-ifadesi-alinmiyor
167 https://medyascope.tv/2021/02/06/katilmadigi-bir-eyleme-dahil-edilip-gozaltina-alinan-berkin-elvanin-ablasi-ozge-elvanin-iki-gun-sonra-ifadesi-tamamlandiadliyeye-sevki-bekleniyor/
153
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tutuklanmasına, 12 kişinin yurt dışı çıkış yasağı ile ev hapsinde tutulmasına ve dokuz kişinin yurt dışı
çıkış yasağıyla serbest bırakılmasına karar verdi.169
7 Şubat 2021
● Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencisi Beyza Buldağ, Boğaziçi Dayanışması’nın
Twitter’dan yaptığı, “12. Cumhurbaşkanına Açık Mektup” paylaşımı nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa
tahrik” iddiasıyla İzmir’deki evinde gözaltına alındı.170 İzmir’den gözaltında götürüldüğü İstanbul Nöbetçi
7. Sulh Ceza Hakimliği’nde sorgulanan Buldağ’ın tutukluluğuna karar verildi.171 Buldağ’a yönelik suçlamada, Twitter hesabı ile kendi numarasının son iki hanesinin aynı olması delil olarak gösterildi.172 Buldağ
ise, ifadesinde “Bahsi geçen hesap, Şubat 2020’de açılmış ve ben o zaman Boğaziçi Üniversitesi öğrencisiydim. Şu an Mimar Sinan Üniversitesi’nde öğrenim görmekteyim. Üniversiteme geçmeden çok önce de
hesabı devretmiştim. Bu hesabı bir gruba devrettim. Kullanıcısı tek değil, ben de bu hesabı tek başıma hiçbir
zaman kullanmadım. Söz konusu paylaşımları ben yapmadım” dedi.173
● HDP Gençlik Meclisi Üyesi öğrenci Muhammed Ünal, Boğaziçi Üniversitesi protestolarıyla ilgili
“Diriliyoruz” isimli Twitter hesabında yaptığı paylaşım gerekçe gösterilerek TCK’nın 214’üncü maddesi
uyarınca “suç işlemeye tahrik” iddiasıyla tutuklandı ve Metris T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.174 HDP
Gençlik Meclisi, üyeleri Muhammed Ünal’ın Boğaziçi direnişine çağrı yaptığı iddia edilen ve kendisine ait
olmayan bir Twitter hesabı gerekçe gösterilerek tutuklandığını duyurdu.175 İstanbul Valiliği’nden yapılan
açıklamada ise, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Twitter sosyal paylaşım sitesinde yapılan
provakatif paylaşımlarla ilgili” çalışmalarda, ‘Diriliyoruz, @Diriliyoruz1’ rumuzlu hesap kullanıcısı olduğu
tespit edilen (M.Ü.) isimli şahıs İstanbul’da, ‘Boğaziçi Dayanışması, @boundayanisma’ rumuzlu hesap kullanıcısı olduğu tespit edilen (B.B.) isimli şahıs İzmir ilinde yakalanarak gözaltına alınmış, bugün mevcutlu
olarak sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmışlardır” denildi.176
● Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Kadıköy’de 2 Şubat’ta yapılan eylem gerekçesiyle gözaltındaki N.E. ile Ö.Ş.’nin “görevi yaptırmamak için direnme”, “toplantı ve yürüyüşlere silah ve benzeri aletler taşıyarak veya kendilerini tanınmayacak hale getirerek katılma”, “kamu malına zarar verme” suçlamasıyla ve A.K.’nın “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama”, “görevi yaptırmamak için direnme”, “kamu malına zarar verme” suçlarından tutuklanmalarına
karar verdi. Mahkeme, M.C.D.’nin ise “görevi yaptırmamak için direnme”, “toplantı ve yürüyüşlere silah
ve benzeri aletler taşıyarak veya kendilerini tanınmayacak hale getirerek katılma” suçlarından tutuklanmasına hükmetti. Mahkeme, Y.E.K. ve R.A. hakkında ise konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı tedbirlerinin uygulanmasına karar verdi.177
8 Şubat 2021
● Tunceli’de, aralarında Tunceli Belediye Başkan Yardımcısı Canan Aydoğan, Tunceli Baro Başkanı Kenan Çetin’in de bulunduğu siyasi parti ve sivil toplum örgütleri temsilcilerince Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protestolara destek amaçlı basın açıklaması girişiminde polis ile arbede yaşadı. Basın açıklamasını okuduğu sırada Hıdır Yıldız’ın gözaltına alınma girişimini arbedeye yol açtı. Sonrasında grup178 izin
verilmesi ardından basın açıklamasını gerçekleştirerek sessizce dağıldı.179
● Medyascope çalışanı ve Berkin Elvan’ın ablası Özge Elvan, nöbetçi mahkemece yurt dışı çıkış
yasağı ve adli kontrol cezasıyla serbest bırakıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, “2911 sayılı
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet ettikleri” iddiasıyla 33 kişiyi tutuklamaya sevk
http://www.istanbul.gov.tr/basin-aciklamasi20
https://www.evrensel.net/haber/425197/kadikoydeki-bogazicine-destek-eyleminde-gozaltina-alinan-2-ogrenci-tutuklandi
https://t24.com.tr/haber/bogazici-ne-destek-verdigi-icin-gozaltina-alinan-beyza-buldag-tutuklama-talebiyle-mahkemeye-sevk-edildi,931619
171 https://www.gazeteduvar.com.tr/izmirde-gozaltina-alinan-beyza-buldag-istanbulda-tutuklandi-haber-1512594
172 https://www.trthaber.com/haber/gundem/bogazici-paylasimlariyla-ilgili-2-kisi-tutuklandi-554539.html
173 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/suc-islemeye-alenen-tahrik-etme-sucundan-tutuklanan-beyza-buldagin-ifadesi-ortaya-cikti/2137804
174 https://tele1.com.tr/hdp-genclik-meclisi-uyesi-muhammed-unal-tutuklandi-323817/
175 https://gazetekarinca.com/2021/02/hdp-genclik-meclisi-uyesi-tutuklandi/
176 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/muhammed-unal-isimli-ogrenci-sosyal-medya-paylasimlari-nedeniyle-tutuklandi-1812111
177 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/bogazici-eylemlerine-katilan-4-kisi-tutuklandi-6247500/
178 https://www.tukenmezhaber.com/article/31005/dersimde-bogazici-eylemine-polis-mudahalesi
179 https://www.rudaw.net/turkish/kurdistan/080220213
168
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etmişti. Sevk edilenler arasından altı kişi ev hapsi ile birlikte yurt dışı çıkış yasağı aldı.181 14 kişi için ise
yurt dışı çıkış yasağı ve karakola imza verme şartları uygulandı.182
● Eskişehir Valiliği183, basın açıklaması ve açık hava toplantılarını 15 gün süreyle yasakladığını duyurdu.184
9 Şubat 2021
● Bursa’da “Sen Ne Dersin” Youtube kanalı için yapılan sokak röportajında, belinde telsiz taşıyan
ve sivil polis olduğunu iddia eden bir kişi, iktidarı eleştirdiği için bir vatandaşı “Burada insanları provoke
ediyorsunuz” diye suçladı. Vatandaşlarca müdahaleye itiraz edilince etraftaki diğer sivil giyimli kişilerce de
engelleme yapıldığı görüldü. Görüntüler, “Vatandaş isyan edince polis röportajı engelledi, muhabirimizle
tartışmaya girdi”185 ifadeleriyle paylaşıldı.186
● Artvin Kemalpaşa’da Boğaziçi Üniversitesi’ne kayyum rektör atanmasına ve tutuklamalara tepki
göstermek amaçlı basın açıklamasına polis, biber gazı ve cop ile müdahale etti. Müdahale sırasında iki vatandaş hastaneye kaldırıldı. Gençler, ellerini havaya kaldırarak, “Burada anayasal hakkımızı kullanıyoruz,
elimizde hiçbir şey yok, silah yok” tepkisini gösterdi. “Aşağı bakmayacağız” yazılı pankart açarak, “Bu
böyle gitmez, gençlik biat etmez” sloganları atan gençlere Kemalpaşa halkı alkışlarla destek verdi.187
● Çorlu’daki tren kazasında oğlunu ve eşini kaybeden Mısra Öz, Çorlu 5. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki “kamu görevlilerine hakaret” iddiasıyla yargılandığı davada, 8.840 lira tazminata mahkum
edildi.188 Öz, 8 Temmuz 2018’de Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yedisi çocuk 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren
kazasında, oğlu Oğuz Arda Sel ve eşi Hakan Sel’i kaybetmişti.189 Öz hakkında kazayla ilgili mahkeme heyetine, “Üç maymunu oynamayı tercih eden heyet” dediği için “kamu görevlilerine hakaret” iddiasıyla dava
açılmıştı.190 Sel, tazminat cezasına ilişkin “Yakınlarını kaybeden ailelere dava açılması, avukatlara dava
açılması, davayı takip eden gazeteciye dava açılması gerçekten utanç verici. Bana istedikleri cezayı versinler
ama gerçek sorumlular yargılanmadıkça bu şekilde verdikleri cezalarla kamuoyunun vicdanında zaten yargılanıyorlar” dedi.191
● Ankara, İstanbul ve Trakya üniversitelerinde dil eğitimi alanında gerçekleştirilmesi planlanan
“Dünya Yunanca Günü” etkinliği, Yeni Akit’in, “İşte bu bir ihanettir! Üç üniversite bakın nasıl bir skandala
imza attı! Bu skandala kim ‘dur’ diyecek?” haberinin ardından iptal edildi. Ankara Üniversitesi Dil Tarih
Coğrafya Fakültesi (DTCF) Dekanlığı, iptal kararını, “Bilimsel bir faaliyet olarak programlanan ‘Dünya
Yunanca Günü’ etkinliği, amacını aşan bir algılamaya sebep olduğundan iptal edilmiştir” sözleriyle duyurdu. Yeni Akit ise “Yeniakit.com.tr yazdı skandal iptal edildi” başlığıyla açıklamayı haberleştirdi.192
● Denizli Valiliği193, Covid-19 virüsü salgını gerekçesiyle eylem ve basın açıklamalarını bir ay süreyle yasakladığını duyurdu.194
10 Şubat 2021
● Çin’in Ankara Büyükelçiliği önünde ailelerinden haber almak için nöbet eylemindeki dört Uygur’un darp edilerek gözaltına alındığı iddia edildi.195
11 Şubat 2021
● Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nin KHK
ile Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden ihraç edilen akademisyen Cenk Yiğiter hakkında
https://medyascope.tv/2021/02/09/ozge-elvan-serbest-birakildi/
http://www.istanbul.gov.tr/basin-aciklamasi22
182 http://www.diken.com.tr/berkin-elvanin-ablasi-ozge-elvanin-tutuklanmasi-talep-edildi/
183 http://www.eskisehir.gov.tr/yasaklama---karari
184 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/eskisehirde-eylem-etkinlik-yuruyus-ve-basin-aciklamalari-15-gun-yasaklandi-1812184
185 https://twitter.com/_SenNeDersin/status/1356841443361501186
186 https://odatv4.com/sokak-roportajina-polis-mudahalesi-04022111.html
187 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/artvindeki-bogazici-eylemlerine-polisten-sert-mudahale-fenalik-geciren-2-yurttas-hastaneye-kaldirildi-1812505
188 https://tr.euronews.com/2021/02/09/corlu-tren-kazas-nda-oglu-oguz-arda-y-kaybeden-anne-m-sra-oz-e-8-bin-800-lira-ceza-kesildi
189 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/corlu-tren-kazasinda-oglunu-kaybeden-misra-oz-sanik-olarak-hakim-karsisina-cikti-1812289
190 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202102091043764918-corlu-tren-kazasinda-oglunu-kaybeden-misra-oz-sanik-olarak-hakim-karsisina-cikti/
191 https://www.birgun.net/haber/corlu-tren-kazasinda-oglunu-kaybeden-misra-oz-e-8-bin-800-lira-ceza-verildi-333572
192 https://www.evrensel.net/haber/425528/akit-hedef-gosterdi-ankara-universitesi-dunya-yunanca-gunu-etkinligini-iptal-etti
193 http://www.denizli.gov.tr/04-nolu-covid-19-denizli-il-umumi-hifzissihha-meclis-karari
194 https://www.evrensel.net/haber/425523/denizlide-valilik-1-ay-sureyle-eylem-yasagi-getirdi
195 https://halktv.com.tr/uygur-turklerinin-eylemine-polis-mudahalesi-447166h
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“Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla verdiği bir yıl beş ay 15 gün hapis cezasını onadı. Yiğiter cezalandırma konusu paylaşımında, “Reis deyince eskiden aklıma Temel Reis gelirdi. Şimdi y… biri geliyor artık”
demişti. Yiğiter, onama kararına “Cumhurbaşkanı’nın adı, sanı, sıfatı bile geçmeyen paylaşıma sırf savcı
ceza istedi diye bu durum yaşandı. Şüpheye göre karar tesis ettiler” tepkisini gösterdi.196
12 Şubat 2021
● Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protestolara destek eylemlerine ilişkin sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle tutuklanan öğrenciler Beyza Buldağ ve Muhammed Ünal tahliye edildi.197
16 Şubat 2021
● Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hollanda Temsilciler Meclisi Üyesi Geert Wilders hakkında
“hakaret” gerekçesiyle soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “Wilders’ın 15 Şubat’ta
Cumhurbaşkanımız Erdoğan hakkında fotoğraf ve yazılı hakaret içeren Twitter paylaşımlarından dolayı başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır” denildi.198
● Ankara’da “kayyım rektör” protesto eyleminde 10 kadın gözaltına aldı. Bu sırada polis medya
mensuplarınca görüntü alınmasını kalkanlarla engellemeye çalıştı.199
17 Şubat 2021
● İstanbul Anadolu 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla yürütülen yargılamada, savcılık makamı, sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın dörder yıl sekizer aya kadar
hapis ile cezalandırılmasını istedi.200
18 Şubat 2021

● İstanbul Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı hakkında, paylaştığı bir tweet ile “kamu görevlisine hakaret” iddiasıyla 7.080 lira adli para cezasına karar verdi. Fincancı’nın avukatı, tweet’in paylaşıldığı tarihlerde raporlanmış hak ihlalleri olduğunu ve bunun dile getirildiğini ifade etti.201
23 Şubat 2021
● HaberTürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hakkındaki sözlerine yanıt verdiği sırada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun canlı yayınlanan grup toplantısını yarıda kesti. HaberTürk, Kılıçdaroğlu’nun Merkez Bankası rezervleri ve Albayrak hakkında konuşmasını bir süre sonra yeniden yayınlanmaya devam etti. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu’nun HaberTürk’te
konuk olacağı programa katılmama kararı aldığını belirtildi.202
24 Şubat 2021
● Yeni Şafak, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Can Candan’ı, “Candan, Türkiye’yi Batı’ya şikayet etti”203 haberi ile hedef gösterdi. Haberinde, “Boğaziçi Üniversitesi’ndeki olaylar bahanesiyle başlatılmak istenen yeni Gezi kalkışması boşa çıkarken, okulun akademi kadrosundan Candan, Türkiye’yi
Batı’ya şikayet etti. Yabancı basın kuruluşuna İngilizce demeç veren Candan öğrencilerin ‘terörist’ ilan
edildiğini belirterek asılsız ifadeler kullandı” denildi.204
26 Şubat 2021
● İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi, yazar ve eski milletvekili Mahmut Alınak hakkında, 2017’de
yayımlanan Mehmet Tunç ve Bekes kitabında kullandığı ifadelerle “örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla
bir yıl altı ay hapis cezasına hükmetti. Alınak, ceza kararına, “Hapishane benim için düğün bayramdır. Beni

https://www.birgun.net/haber/erdogan-in-ne-ismi-var-ne-makami-ama-hakaret-dediler-333760
https://ankahaber.net/haber/detay/sosyal_medya_paylasimlari_nedeniyle_tutuklanan_muhammed_unal_da_tahliye_edildi_29866
https://www.cnnturk.com/turkiye/kapali-mekanda-45-dakika-iste-kafe-ve-restoranlar-icin-konusulan-oneriler
199 https://www.cumhuriyet.com.tr/video/ankarada-aciklamaya-mudahale-eden-polis-10-kadini-gozaltina-aldi-1814215
200 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/akpinar-ve-gezennin-cumhurbaskanina-hakaretten-hapsi-istendi-6264754/
201 https://www.mlsaturkey.com/tr/sebnem-korur-fincanciya-erdogana-hakaret-ettigi-gerekcesiyle-para-cezasi/
202 https://t24.com.tr/haber/grup-toplantisindaki-konusmasi-yarida-kesilen-kemal-kilicdaroglu-haber-turk-te-katilacagi-programi-iptal-etti,934961
203 https://www.yenisafak.com/video-galeri/gundem/bogazicili-akademisyen-candan-turkiyeyi-batiya-sikayet-etti-ogrencileri-terorist-ilan-ediyorlar2216635?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=yenisafak
204 https://www.evrensel.net/haber/426665/yeni-safak-bu-sefer-bogazici-universitesi-ogretim-uyesi-can-candani-hedef-gosterdi
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acıtan ve kahreden şey bu hak bilmez zora yönetimlerin idaresinde yaşamaktır” tepkisini gösterdi.205 Alınak’ın kitabı Aralık 2019’da yasaklanarak toplatılmıştı. Kitapta, Şırnak’ın Cizre ilçesinde 14 Aralık 2015’te
ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında yaşamını yitiren Cizre Halk Meclisi Eş Başkanı Mehmet Tunç ve
kardeşi Orhan Tunç’un yaşam öyküsü ile o dönemde yaşananlar anlatıyordu.206
● Şanlıurfa Valiliği, kent genelinde basın açıklaması, miting, çadır kurma ve benzeri etkinliklerin
30 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.207
27 Şubat 2021
● Atlas Sineması’nda oluşturulmuş olan İstanbul Sinema Müzesi için hazırlanan Türkiye haritasında
Yılmaz Güney ve Metin Akpınar’a yer verilmedi. Ressam Ahmet Güneştekin, “Atlas Sineması ve İstanbul
Sinema Müzesi bu akşam açıldı. Fakat ne yazık ki Cannes Film Festivali’nde ödül almış, dünya sinema
tarihine girmiş Yılmaz Güney haritada yok! Metin Akpınar yok! Çok yazık! Tarih suçüstü yapar”208 dedi.209

RTÜK ile İlgili Gelişmeler
3 Şubat 2021
● RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Boğaziçi Üniversitesi protesto yayınlarına ilişkin, “Boğaziçi Üniversitesi’ndeki provokasyon olaylarıyla alakalı yayınları yakından takip ediyoruz. Devletimiz ve milletimiz
aleyhine yapılan yayınlara geçit vermemekte kararlıyız” dedi.210
4 Şubat 2021
● RTÜK, Adana’nın Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi’nde Atatürk Caddesi üzerindeki üç bin 365
metrekarelik arsa için yaklaşık 27 milyon lira bedelle ihale ilanı verdi. RTÜK’ün CHP’li üyesi İlhan Taşcı,
“Ekonomi tıkırındaysa, bugüne kadar devlete para kazandıran, hazineye para koyan RTÜK nasıl oluyor da
kaynak yaratmak için arsasını satışa çıkartacak noktaya geliyor? Sorumluların buna yanıt vermesi gerekiyor” tepkisini gösterdi. RTÜK’ün 2019 yılında 40 milyon, 2020 yılında 50 milyon, 2021 yılında da 65 milyon olmak üzere bütçeden üç yılda 155 milyon lira aldığını belirten Taşcı, “RTÜK hep devlete para kazandıran bir kurumdu. Gelinen nokta, hem ülke ekonomisini göstermesi bakımından önemli, hem de RTÜK
açısından içler acısı. Ekonomi iyiyse devlete her yıl para kazandıran RTÜK nasıl olur da Adana’nın göbeğindeki arsayı para için satışa çıkarır? Gelecek olan para nerede, ne amaçla kullanılacak olursa olsun. Birilerinin bunu izah etmesi gerekiyor” diye konuştu.211
7 Şubat 2021
● RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Netflix, Blutv, Exxen gibi
tüm isteğe bağlı yayın kuruluşlarında ebeveyn kontrolü seçeneği olmasına rağmen bazı vatandaşlarca bunun
farkında olunamadığını ve bazılarınca ise bunun önemsemediği için aktifleştirilmediğini yazdı.212 Uslu, “İsteğe bağlı yayın hizmeti sağlayıcıları, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimini olumsuz
etkileyebilecek nitelikteki yayın hizmetlerini, bunların bu tür hizmetleri normal şartlar altında duymayacakları ve görmeyecekleri şekilde sunmakla yükümlüdür. Bu kuruluşlar mevzuat çerçevesinde ebeveyn kontrolü araçlarını aktive etmişlerdir. İlgili kuruluşlar çocukları ve gençleri korumak adına gerekli teknik önlemleri aldılar. Bizler de ebeveynler olarak bu önlemleri izleme alışkanlıklarımıza entegre ederek gerekli
hassasiyeti lütfen gösterelim” ifadesini kullandı.213
10 Şubat 2021
● RTÜK, hükümete yakın yayıncılık çizgisi izlemeyen KRT, Fox TV, Halk TV, Habertürk ve
TELE1’e idari para cezası verdi. RTÜK, “Özlem Gürses ile 20. Saat” isimli programda Gazete Pencere’de
yer alan “Bahçeli’ye aşı yapan hemşire dövüldü” şeklindeki mizah içeriği ile ilgili Gürses’in gerçekmiş gibi
https://t24.com.tr/haber/mahmut-alinak-a-yasaklanan-kitabi-mehmet-tunc-ve-bekes-kitabi-nedeniyle-1-yil-6-ay-hapis-cezasi-verildi,935182
https://susma24.com/mahmut-alinak-toplatilan-kitabi-gerekcesiyle-hapis-cezasi-aldi/
http://www.gazetevatan.com/sanliurfa-da-flas-karar-1-ay-boyunca-yasaklandi-1375756-gundem/
208 https://twitter.com/AhmetGunestekin/status/1365366214575460363
209 https://kronos34.news/tr/sinema-haritasinda-yilmaz-guney-ve-metin-akpinara-sansur/
210 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202102031043720706-rtuk-baskani-sahinden-bogazici-yayinlarla-ilgili-aciklama-yakindan-takip-ediyoruz/
211 https://www.evrensel.net/haber/425178/rtuk-adanadaki-arsasini-satisa-cikardi
212 https://twitter.com/ibrahimuslu55/status/1358357011705004033
213 https://www.cnnturk.com/turkiye/rtuk-baskan-yardimcisi-usludan-ebeveyn-kontrolu-hatirlatmasi
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yorum yapması gerekçesiyle Halk TV’ye idari para cezası uyguladı. Halk TV’nin “Kayda Geçsin” programı
hakkında ise RTÜK, “Türk Polis Teşkilatı bir siyasi partiye lüzumundan fazla sempati beslemekte… Bu
haliyle iktidar partisine muhalif davranan çocukların, gençlerin dolayısıyla lüzumundan fazla sert bir tepkiyle karşılaşıldığının farkındayım" ifadelerine “…kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük
düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez” hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası
verdi. Üst Kurul, Habertürk’te yayınlanan “Enine Boyuna” programında CHP’li Berhan Şimşek’in söylediği “Vali militan, kaymakam militan, yargıçlar militan” sözlerinin de “kişi ve kurumları zedeleyecek nitelikte olduğu” gerekçesiyle kanala idari para cezası verilmesine karar verdi. RTÜK, TELE 1’de Rıfat Serdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan için “diktatör” ifadesini kullanmasına “eleştiri sınırlarını aştığı” gerekçesiyle idari para cezası verirken ayrıca, bir başka programda Mine Kırıkkanat’ın küfür içeren ifadelerinin
hiçbir engelleme yapılmadan ekrana getirilmesinden dolayı da kanala idari para cezası verildi. Üst Kurul,
KRT’nin Zafer Arapkirli’nin sunduğu “Akşam Haberleri”nde geçen “Nedense şu anda güvenlik kuvvetlerinin halkın polisi olması gereken kuvvetlerimiz iktidarın sanki militanlarıymış gibi kullanılmaya çalışılıyor”
ifadelerine idari para cezası verilmesi kararlaştırdı. RTÜK, Fox TV’nin ana haber bülteninde, bir süt üreticisinin 2020 yılı tarımsal desteklerini alamadığı yönünde ifadelerinin bulunduğu habere, “Adı geçen süt üreticisine 2020 yılında yapılan tarımsal destek ödemelerinin açıkça belirtildiği Tarım ve Orman Bakanlığı
açıklamasına göre gerçeği yansıtmadığı RTÜK tarafından belirlendi” denilerek idari para cezası verdi.
RTÜK, ayrıca Fox TV’nin “Sen Çal Kapımı” dizisine “masaj, jakuzi ve duş sahnelerinin erotik nitelikte
olduğu” ve “Türk aile yapısına aykırı olduğu” gerekçesiyle ve “Baraj” dizisine de “Toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden nitelikte yayın yapıldığı”
gerekçesi ile idari para cezası verildi. TV 8’deki “Kırmızı Oda”, Star TV’deki “Sefirin Kızı” ve Show
TV’deki “Çukur” dizisine şiddet içermesi nedeniyle para cezalarına hükmeden Üst Kurul, Show TV’deki
“Arıza” dizisine de hiçbir bipleme veya engelleme yapılmadan küfürlü ifadenin ekrana yansıtılması nedeniyle para cezası verdi. Bu arada halkı dolandırdığı gerekçesi ile Şu TV’nin yayın lisansı iptal edildi. Öte
yandan GÜÇLÜ, HM (Haberin Merkezi), PARK TV, FUL TV, 363 TV ve BERAT kanallarına yayın ve program durdurma ile üst sınırdan idari para cezaları verildi.214
16 Şubat 2021
● TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu, “RTÜK’ün satışa çıkardığı 3,365 m2’lik alan, kent merkezimizde kalan kamuya ait yeşil alan olabilme niteliğinde belki de son bir iki noktadan birisidir. Atatürk
Caddesi üzerindeki RTÜK’e ait taşınmaz ihalesi iptal edilip, gerekli düzenlenme yapılarak yeşil alan olarak
kamuya açılmalıdır” açıklaması yaptı. TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Ahmet Uncu,
yaptığı yazılı açıklamada, “Geçen yıllar içinde; kamu yararına uygun planlama anlayışı terk edilmiş ve rant
temelli siyasetten desteklenen yapılaşmalar boy vermiştir. Cadde kenarlarındaki bahçeli tarihe tanıklık eden
binalar yerini, artan nüfusu ve araç trafiği ile şehir merkezine olumsuz katkıları olan yüksek yoğunluklu,
yüksek rantlı yapılaşmalara bırakmıştır” ifadelerinde bulundu. Resmi kurum arsalarının satılmasıyla, ülke
ekonomisini kurtaracak kaynak oluşturulamayacağının da açık olduğunu belirten Uncu açıklamada, “RTÜK
arsası gibi rant getirisi yüksek arsaların satış yoluyla bireysel mülkiyete konu edilmesini kabul edilemez
buluyoruz. Kente ve kentsel topraklara sadece ‘ekonomik değer’ olarak bakılması, kentleri yaşanılamaz hale
getirmektedir. RTÜK arsasının, kentimiz yararına uygun şekilde kalması sağlanmalıdır. Kentlerin geleceği
kısa dönemli çıkarlar uğruna ipotek altına alınmamalıdır” ifadelerini kullandı.215
28 Şubat 2021
● Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’in,
RTÜK’ün Fox TV, Halk TV, TELE1, Habertürk ve KRT’ye verdiği ekran karartma ve yüksek miktarlardaki
para cezalarına ilişkin soru önergesi yanıtında, RTÜK’ün verdiği cezalarda “eşit ve tarafsız değerlendirmeler” yaptığını savundu. Ersoy, Habertürk’e verilen beş kez program durdurma ve en üst sınırdan idari para
ceza verilmesini ilişkin “(CHP’li Ali Başarır) Milletvekilinin açıklamalarına diğer konuklara nazaran program sunucusunun ciddi bir şekilde tepki vermediği ve açık bir şekilde itiraz etmediği” gerekçesiyle ceza
214
215

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/rtuk-yine-ceza-yagdirdi-1812776
https://www.birgun.net/haber/rtuk-e-ait-tasinmaz-ihalesi-iptal-edilmelidir-334391

22

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü Şubat 2021 Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

verildiğini söyledi. Ersoy’un yanıtını eleştiren Çakırözer, “RTÜK üyesi İlhan Taşcı’nın raporu var: Sadece
2020 yılında Halk TV, TELE1, KRT, Fox ve Habertürk’e toplam 54 kez ceza kesilmiş” dedi. A Haber, ATV,
Kanal7 ve diğerlerinin olduğu kanallara ise sadece dört kez ceza kesildiğini vurgulayan Çakırözer, “Halk
TV’ye beş gün ekran karartma dahil toplam 15 yaptırım. TELE1’e beş gün ekran karartma dahil toplam 19
yaptırım. KRT’ye üç idari para cezası, Fox TV’ye dokuz idari para cezası ve üç ana haber bülteni durdurma
cezası. Habertürk’e ise bir yılda yedi yaptırım. İktidarı sorgulayan televizyon kanallarına 2020 yılında 10
milyon lira para cezası kesilmiş” ifadelerinde bulundu.216

İfade ve Basın Özgürlüğüne Yönelik Yurtiçi ve Yurtdışından Gelen Tepkiler
2 Şubat 2021
● CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca’nın hazırladığı “Faili Meçhul Cinayetler ve Cezasızlık Raporu”nda, gazeteci cinayetlerinde asıl faillerin yargılanmadığı, alt sınırı düşük suçlardan ceza verildiğine dikkat çekildi. Bugün 90’lı yıllarda olduğu
gibi gazetecileri hedef alan saldırılar gerçekleştiği ve sona eren OHAL koşullarının sürdüğü belirtildi. Raporda; Abdi İpekçi, Çetin Emeç, Muammer Aksoy, Musa Anter, Uğur Mumcu, Metin Göktepe, Hrant Dink,
Ahmet Taner Kışlalı cinayetlerine dair dosyalarda yapılan ayrıntılı incelemelerin, gazeteci cinayetlerinde
asıl failler yerine alt kademedeki güvenlik güçlerinin ya da tetikçilerin yargılandığını ortaya koyduğuna
dikkat çekildi. Raporda, “Yılda bir kez ‘failler bulunamadı’ ibareli tutanaklar düzenleniyor, dosyaların çoğu
zamanaşımına uğruyor. Bazılarında birkaç tetikçi cezalandırılıyor ve mağdur yakınlarının taleplerine rağmen soruşturmalar faillerin bulunması için genişletilmiyor” denildi.217
3 Şubat 2021
● TGC ve DİSK Basın-İş Sendikası, İstanbul’da Boğaziçi Üniversitesi rektör atamasına ilişkin protestolar esnasında gazetecilerin haber takiplerinin engellenmesine tepki gösterdi.218 TGC, “Kamuoyunu etkileyen her olayın ardından gazetecilere yönelik yapılan saldırı halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme
hakkına yönelik bir saldırıdır. Meslektaşlarımıza yönelik saldırının faillerinin en kısa sürede bulunmasını
ve cezalandırılmasını istiyoruz” açıklaması yaptı.219 DİSK Basın-İş Sendikası da, “Gazeteciler hedef tahtanız değildir. Dün Kadıköy’deki Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek amaçlı yapılan eylemde devletin
gücü basın üzerinde sınandı En az 20 gazeteci polis şiddetine maruz kaldı. Yaralananlar oldu” bilgisini
verdi.220
4 Şubat 2021
● SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği, altı yıl üç ay hapis cezası verilen gazeteci Ayşegül Doğan için
sosyal medyada dayanışma kampanyası başlattı. Açıklamada, “Biz, Kadın SES’i elçileri olarak Ayşegül
Doğan’ın gazeteciliğine şahidiz ve kefiliz. Çünkü; Dünyanın hiçbir yerinde bir kişinin, hükümetin verdiği
basın kartına göre gazeteci olup olmadığına karar verilemez” denildi. Doğan’ın iddia edildiği gibi DTK
üyesi olmadığını ve ortam dinlemelerindeki sesin kendisine ait olmadığını ispatladığı vurgulanan açıklamada, “IMC TV’de çalışırken usulsüz bir biçimde dinlendiği, takip edildiği anlaşılan Ayşegül Doğan’a,
nedense yıllar sonra (2018) dava açıldı. Doğan, mesleği gereği yaptığı konuşmalar, katıldığı konferanslar
ve söyleşiler üzerinden ‘terör örgütü kurmak’ ile suçlandı. Yani tüm suçlamalar, gazetecilik faaliyetleri üzerinden yapıldı” denildi.221
5 Şubat 2021
● IPI Türkiye Program Koordinatörü Renan Akyavaş, İstanbul Kadıköy’de 2 Şubat’ta düzenlenen
gösterileri takip eden gazetecilere yönelik kasıtlı şiddet uygulandığını vurgulayarak, “Polisin nihai sorumluluğu basın mensuplarını hedef almak değil, tam aksine halkın bilgiye erişimini sağlayan gazetecilerin
https://bianet.org/bianet/medya/240077-bakan-rtuk-un-kestigi-cezalari-savundu-esit-ve-tarafsiz
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/chpli-karaca-faili-mechul-gazeteci-cinayetlerini-raporlastirdi-1810636
https://t24.com.tr/haber/gazeteci-orgutlerinden-kadikoy-deki-eylemi-takip-eden-gazetecilere-yonelik-polis-saldirisini-kinama-gazetecilerin-mesleklerini-yapmalari-sistematik-olarak-engelleniyor,930768
219 http://tgc.org.tr/18-slider/2803
220 https://twitter.com/Disk_Basin_is/status/1356995864644882437
221 http://esitlikadaletkadin.org/kadin-sesi-elcileri-arkadasimiz-gazeteci-aysegul-doganin-yanindayiz/
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güvenliğini sağlamaktır” dedi. Akyavaş, “Polisin bu endişe verici tavrı, Türkiye’nin basın özgürlüğü ve
halkın bilgiye erişimini bilinçli olarak ihlal ettiğini kanıtlıyor. Türkiye, gazetecilere ve temel bir hak olan
barışçıl gösteri hakkını kullanan protestoculara yönelik polis şiddetini derhal sona erdirmelidir” çağrısı
yaptı.222 CPJ de, Avrupa Konseyi’nin gazeteciliği koruma ve mesleki güvenlikle ilgili kurduğu platforma
Kadıköy’deki olay hakkında bir eleştiri metni yükledi.223
● Türkiye İşçi Partisi (TİP), Boğaziçi Üniversitesi protestolarında partili dört öğrenci hakkında tutuklama kararı verildiğini açıkladı. TİP’in açıklamasında, “Bu mücadele yalnızca bir kişi olarak Melih
Bulu’ya değil, halkın özgür iradesini tanımayan, seçimleri yok sayan, tepeden inme kayyumlar atayan tek
adam düzenine karşı mücadeledir. Bu mücadele yurttaşlar arasında din, dil, ırk, cinsel yönelim ayrımcılığı
yapan, nefret söylemiyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden soysuzlara karşı mücadeledir. Bu mücadelede
Anıl’ı, Şilan’ı, Doğu’yu ve Selo’yu yalnız bırakmayacağız. Rehin alınan dört arkadaşımızı Saray’ın zindanlarından çekip alacağız. Onlar ellerinden geleni yaptı. Bundan sonrası bizde!” denildi.224
● Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protestolara destek vermek için Kadıköy’de yapılan eylem nedeniyle
elektronik kelepçeyle ev hapsi cezasına çarptırılan İstanbul Üniversitesi öğrencisi Aslı Altınok yaşadıklarına
tepki gösterdi.225 Altınok, “Kimse içinde bulunduğumuz duruma alışmasın diye üç gün boyunca yaşadığımız
hukuksuzlukları anlatacağım. Gayrettepe’de çıplak aramaya zorlandım. Erkekler koğuşunda dışkı olduğunu
bu yüzden 16 kişinin üç kişilik koğuşta kaldığını henüz öğrenebildik. Nezarette tuvalete gidebilmek için
polislerle kavga etmemiz gerekti. Avukatların getirdiği yemekler verilmedi. Savcı bizi ifade almadan adli
kontrolle mahkemeye sevk etti. Hakim de ifade almadan ev hapsi verdi. 10 kişi ne savcıda ne hakimde henüz
ifademiz alınmadan ev hapsi aldık. Tutukluluk cezası bile olmayan toplantı ve gösteri yürüyüşüne muhalefetten açılan soruşturmada ev hapsi çıktı. Toplam 36 kişiye ev hapsi verildi. Normalde hükümlülerin son
aylarındaki cezaları için yapılan bu uygulama hakkımızda hiçbir hüküm olmadan, ifademiz dahi alınmadan
sesimizi kısmak için yapıldı” dedi.226
6 Şubat 2021
● DİSK Basın-İş Sendikası, ABC Gazetesi’nde editörler Büşra İlaslan, Doğukan Devrim İpek ve
Serhat Yılmaz’ın işten çıkartılmasına tepki gösterdi. Açıklamada, “ABC Gazetesi’nden hukuksuz bir şekilde
işten çıkarılan üyelerimizle birlikteyiz. Bu hukuksuzluktan vazgeçilmelidir. Kimsenin kazanılmış haklarımızı gasp etmesine izin vermeyiz” denildi.227
● Dicle Fırat Gazeteciler (DFG) Derneği’nin Ocak ayı raporuna göre; dört gazeteci gözaltına alındı,
bir gazeteci tutuklandı, altı gazeteci saldırıya uğradı ve bir gazeteci kötü muameleye maruz kaldı. Bir gazeteye üç gün ilan kesme cezası verildi. Cezaevlerinde 88 gazeteci tutuklu. Raporda, “Belirlenen çizginin
dışına çıkan, toplumun tüm kesimlerine ses olan basın kuruluşları hedef alınıyor, gazeteciler ‘terörist’ ilan
ediliyor. Gözaltı ve tutuklamalar hız kesmiyor. Yapılan bir haber, alınan bir röportaj, çekilen bir görüntü
veya fotoğraf halen tutuklama gerekçesi olabiliyor. Mevcut tabloda onlarca meslektaşımız gazetecilik faaliyetlerinden dolayı tutuklu bulunuyor. İktidar-yargı ikilisinin bu tutumundaki ısrarı basın özgürlüğünü tamamen ortadan kaldıracak bir boyuta getirdi. Baskılar gazeteciliği bitiremeyecek, gerçekleri yok edemeyecek, doğruların halka ulaştırılmasını engelleyemeyecektir” denildi.228
● Gazeteci Mustafa Hoş’a Çorlu tren kazasıyla ilgili ihmalleri kaleme aldığı için 40.000 liralık tazminat tepkilere yol açtı. CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, gazeteci Enver Aysever, tiyatrocu Şevket
Çoruh ve opera sanatçısı Güvenç Dağüstün, Hoş’un tazminat cezasını ödemesine yardım edeceklerini açıkladı. Karara itiraz edeceğini belirten Hoş, “Dünden beri gelen dayanışma ve destek mesajları için teşekkür
ederim. Mahcup da oldum. Gururlandım. Gözyaşlarımı tutamadım. Varolun. Bir kuruşumuzu bu kötülüğe
yedirmemek için üst mahkeme dahil her şeyi yapacağım” dedi.229
https://freeturkeyjournalists.ipi.media/tr/ipi-protestolari-takip-eden-gazetecilere-polis-siddetini-kiniyor/
https://www.coe.int/en/web/media-freedom/detail-alert?p_p_id=sojdashboard_WAR_coesojportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_sojdashboard_WAR_coesojportlet_alertId=90187354
224 https://tip.org.tr/basin-aciklamalari/anila-silana-doguya-ve-seloya-ozgurluk/
225 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-56004517
226 https://twitter.com/aslialtnok/status/1357601049494847488
227 https://twitter.com/Disk_Basin_is/status/1358071698118041601
228 https://yeni1mecra.com/dfg-ocak-ayinda-46-gazeteci-yargilandi/
229 https://www.gazeteduvar.com.tr/mustafa-hosa-verilen-ceza-bize-verilen-cezadir-haber-1512523
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● Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, Boğaziçi Dayanışması Twitter hesabı aracılığıyla “12. Cumhurbaşkanı’na Açık Mektup” metnini paylaştı. Öğrenciler, taleplerini yeniledikleri mektupta, Cumhurbaşkanı
Erdoğan’a “Cumhurbaşkanını istifaya çağırmak anayasal bir hak mıdır? Evet! O halde bir anayasal hakkı
kullanmak ne zamandan beri bir cesaret sorunu oldu? Siz padişah değilsiniz, biz de tebaanız değiliz. Ama
madem yürek demişsiniz ona da kısaca cevap verelim. Bizim hiçbir dokunulmazlığımız yok! Sizse 19 senedir dokunulmazlık zırhının altında esip gürlüyorsunuz. HDP Eş Genel Başkanlarını hukuksuz bir şekilde
hapishanede tutuyorsunuz. Gazetecileri de sendikacıları da… Bizse gerçekleri korkmadan haykıranlarla biriz, beraberiz, tüm kayyumların karşısındayız diyoruz. Biz farkındayız ki ne Boğaziçi Üniversitesi Türkiye’nin en önemli kurumu ne de Melih Bulu’nun kayyum olarak başımıza gelmesi Türkiye’nin en önemli
sorunudur. İstifanız talebine gelince, biz sizi bu mesele nedeniyle istifaya çağırmayız. Niye mi? Siz istifa
edecek olsanız, Hrant Dink katledildiğinde istifa ederdiniz! Soma’da 301 madenci katledildiğinde istifa
ederdiniz! Roboski’de (Uludere) 34 Kürt öldürüldüğünde istifa ederdiniz! Çorlu’daki tren kazasından sonra
istifa ederdiniz” yanıtını verdi.230 Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversitelerde rektör atamasını protesto eden ve
ataması yapılan Bulu’nun istifasını isteyen öğrencilere, “Yürekleri yetse cumhurbaşkanı da istifa etsin diyecekler” demişti.231
● Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici’nin farukbildirici.com’da yayınladığı, “Basın İlan’da yıllık
ceza rekoru ve habere rüşvet teklifi” yazısına göre, Basın İlan Kurumu (BİK), 2020’de gazetelere toplam
803 günlük ilan kesme cezası verdi. BİK, Cumhuriyet’e 110, Birgün’e 112, Evrensel’e 65, Korkusuz’a 29,
Sözcü’ye ise 17 gün ilan kesme ceza verdi.232 BİK’in 2020’de İstanbul’da merkezi bulunan gazetelere verdiği cezaların yüzde 88’inin bu beş gazeteye verildiği söylendi.233 Bildirici, BİK’in seçeceği haberlerin haber portallarında yer almasına 1/6 oranında ek gösterge verme uygulamasını eleştirerek, “BİK’in belirleyeceği ilanlar arasından seçilerek haber yapılması halinde para ödeneceğini yani ‘rüşvet’ verileceğini duyurmak, ‘Basın Ahlak Esasları’nı denetleyen bir kuruluşun varlık nedeniyle çelişiyor” dedi.234
10 Şubat 2021
● CFWIJ, yayımladığı basın bildirisinde, “örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla yedi yıl altı aydan 15
yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Demokrat Haber editörü Selda Manduz’un beraatını talep etti.
Bildiride, “Gazetecilikte Kadın Koalisyonu olarak mesleki faaliyetleri nedeniyle gazetecilere uygulanan
baskı ve şiddeti kınıyoruz. Gazetecilerin sürekli yargı karşısına çıkarılmasının susturmak amacıyla uygulanan yeni bir yöntem olduğuna, bu girişimlerin basın özgürlüğüne gölge düşürdüğüne inanıyoruz. Gazetecilerin yargı yoluyla tehdit edilmeden özgürce yazabilecekleri ortamların sunulmasını talep ediyoruz. Gazetecilik suç değildir” denildi.235
● Farklı medya kuruluşlarında görevli 173 gazeteci imzasıyla yayınlanan “Boğaziçililer yalnız değildir” bildirisinde, Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör atanmasıyla ilgili protestolara destek verildi. Bildiride,
“Boğaziçililerin ‘Aşağı Bakmayacağız’ diyerek sürdürdükleri bu eylemin, anayasal bir hak olduğunu hatırlatıyoruz. LGBTİ+ öğrencilere karşı kimlikleri ve yaşam hakkını hedef alan nefret söylemini, ötekileştirmeyi, ayrıştırmayı bunların sonucunda LGBTİ+ Çalışmaları Kulübü’nün kapatılmasını kabul etmiyoruz.
Sansür, baskı ve tehditlerle halkın haber alma hakkının önüne çıkartılan her türlü engellemelere itiraz ettiğimiz gibi, görevini yapmaya çalışan meslektaşlarımızı hedef alan polis şiddetine de karşıyız. Gazeteciler
taraf değil tanıktır, işini yapan meslektaşlarımıza yönelik engelleme, yaralamaya varan ağır şiddet ve gözaltıların kabul edilemez olduğunu bir kez daha tekrarlıyoruz” denildi.236
11 Şubat 2021
● Oyuncu, yönetmen, senarist ve set emekçisi 161 kişi imzasıyla yayımlanan Boğaziçi Üniversitesi
protestolarına destek açıklamasında, “Biz sinemacılar; inanıyoruz ki gençler bu ülkenin aydınlık hayalleridir. Boğaziçi öğrencileri demokratik, özerk üniversite istemlerinde sonuna kadar haklıdırlar. Bu nedenle
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/bogazici-ogrencilerinden-cumhurbaskani-erdogana-acik-mektup-1811723
https://www.aa.com.tr/tr/politika/cumhurbaskani-erdogan-bu-isi-bir-daha-gezi-olaylariyla-ayni-yere-getiremeyecekler-/2134965
http://www.diken.com.tr/bikin-cezalarinin-yariya-yakini-bes-gazeteye/
233 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/bildirici-bik-cezalarin-yuzde-88ini-5-gazeteye-verdi-1811961
234 https://farukbildirici.com/basin-ilan-da-yillik-ceza-rekoru-ve-habere-rusvet-teklifi/
235 https://womeninjournalism.org/cfwij-press-statements/turkey-cfwij-demands-journalist-selda-manduzs-acquittal-immediately
236 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/173-gazeteci-bogazicililere-destek-bildirisi-yayinladi-1812744
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anayasaya uygun, yasal, hukuki, meşru ve barışçı eylemlerini sürdürmek haklarıdır. Bu haklarını kullandıkları için suçlanamazlar” denildi.237
● Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) Yönetim Kurulu, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protestolara ilişkin “üniversitelerin özerkliğini, bilim ve sanatın özgürlüğünü ve insan haklarını savunmak üzere” tüm yazar,
şair, gazeteci ve sanatçıları imza vermeye çağırdı. Açıklamada, “Mafya babasından ilahiyat fakültesi dekanına, içişleri bakanından karakol polisine kadar elinde bir güç olduğunu düşünen herkes öğrencileri ve muhalif kesimi fütursuzca tehdit etti. Devletin bilimi, sanatı, muhalif ve entelektüel refleksleri düşmanlaştırması, her türlü muhalif düşünceye karşı adeta düşük yoğunluklu bir savaş sürdürmesi Türkiye’nin itibarı,
demokratik değerleri ve geleceği adına kaygı vericidir” denildi.238
14 Şubat 2021
● İstanbul Silivri Cezaevi’nde tutuklu Osman Kavala, hakkındaki dava dosyaları birleştirilmesi ve
Anadolu Kültür Anonim Şirketi ile ilgili dava açılmasına CHP’li Utku Çakırözer aracılığıyla yaptığı açıklamasında, “Benimle ilgili davalar baştan beri hukuki bir süreç olmaktan uzaktı” dedi. Kavala, “Gelinen
noktada maalesef bir tiyatro halini aldı. Hukuksuzluk, adaletsizlik tiyatrosuna dönüştü” yorumunda bulundu.239
16 Şubat 2021
● TGS, Olay TV süreci nedeniyle 180 medya mensubunun işsiz kalmasına “Basın özgürlüğüne, çok
sesliliğe tahammülü olmayan iktidar gazetecilerin ekmeğini de gasp etmiştir” tepkisini gösterdi. Açıklamada, “Farklı seslere tahammül gösteremeyen iktidar bu süreçte hem yeni bir kanalın doğuşunu engelledi
hem de 180 gazeteciyi işsiz bıraktı. Olay TV ekibine yayın hakkı tanınmaması, siyasi iktidarın tek sesli
medya anlayışının göstergesidir. Elbette bu yaşananların sorumlusu iş adamı Hüseyin Köksal değil. Ancak
Sayın Köksal’ın meslektaşlarımıza ödeyeceği iki üç aylık tazminat ile iş bulmanın çok zor olduğu bu salgın
sürecinde mağduriyetleri ortadan kaldıracağını düşünüyor ve kendisinden yapıcı bir adım bekliyoruz” denildi.240
17 Şubat 2021
● CFWIJ, Van’da helikopterden atıldığı iddia edilen köylülerin haberini yaptıkları için tutuklu olan
kadın gazetecilerin serbest bırakılmasını istedi. Açıklamada, “Güneydoğu bölgesinde işlerini yapmaya çalışan gazeteciler, yıllardır sistematik bir baskıya maruz bırakılıyor.241 Tamamı kadın muhabirlere sahip tek
haber ajansı Jin News, gün aşırı gözaltılarla ‘terör örgütü üyeliği’ ve ‘propaganda yapmak’ iddialarıyla suçlanmakta, haber yapmaya çalışan gazetecilerin mesleklerinden vazgeçmeleri hedeflenmektedir. Tutuklama
ve diğer yöntemlerle gazetecilere karşı uygulanan sindirme politikalarının, Türkiye’deki basın özgürlüğüne
yönelik bir saldırı olduğu kanaatindeyiz. Meslektaşlarımız Şehriban Abi ile Nazan Sala’nın gerçeği ortaya
çıkarmak amacıyla gazetecilik görevlerini yerine getirdiğinin ve suç işlemediklerinin bilincindeyiz” denildi.242
● İHD, Özgür Gündem ana davasında “örgüt üyeliği” iddiasıyla Eren Keskin’in altı yıl üç ay hapis
cezasına çarptırılmasına “Gazetecilik ve insan hakları savunuculuğu suç değildir. Eren Keskin suç işlememiştir” tepkisini gösterdi. Açıklamada, “Konjonktürel olarak zaman bakımından suç sayılmayan açıklama
ve yayınlar Konjonktür değiştiğinde suç sayılıyor ise o ülkede ifade özgürlüğü güvence altında değildir.
Türkiye’de olup biten de bundan ibarettir. Türkiye’deki haklar siyasi iktidarın izin verdiği ölçüde kullanılmakta, izin vermediği zamanlarda ise yargı yolu ile cezalandırılmaktadır” denildi.243
18 Şubat 2021
● HRW, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protestolarında polis müdahalelerini ve AKP Hükümeti’nin
tutumunu değerlendirdiği raporda, Türkiye genelinde 38 kente yayılan protestolarda, 560’ın üstünde
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/161-sinemacidan-bogazici-destegi-1813017
https://www.evrensel.net/haber/425706/tys-yazar-sair-gazeteci-ve-sanatcilari-bogazicine-destek-icin-imza-vermeye-cagirdi
https://bianet.org/bianet/insan-haklari/239240-osman-kavala-dava-surecim-tiyatroya-dondu
240 https://tgs.org.tr/iktidarin-tahammulsuzlugu-180-medya-emekcisini-issiz-birakti/
241 https://www.gazeteduvar.com.tr/cfwij-kadin-gazetecileri-serbest-birakin-haber-1513613
242 https://yeniyasamgazetesi.info/cfwij-kadin-gazetecileri-serbest-birakin/
243 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/239450-ihd-gazetecilik-ve-insan-haklari-savunuculugu-suc-degildir
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göstericinin gözaltına alındığını, çoğunun kısa süre sonra serbest bırakıldığını ancak bazı vakalarda göstericilere orantısız şiddet uygulandığını kaydetti.244 Raporda, ev baskınları sırasında üç kişinin başına silah
dayandığı, iki kişiye tokat atıldığı ve hakaret edildiği öne sürüldü. HRW’ye konuşan kız öğrencilerden biri,
4 Ocak’taki protesto gösterisinde polislerce yerde sürüklendiğini, el bileği, kol ve sırtında yaraların oluştuğunu bildirdi. Raporda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “terörist” benzetmesi ve İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu’nun, “LGBTİ sapkınları” ifadesi gibi üst düzey hükümet yetkililerinin açıklamalarıyla Emniyet’in
sert müdahaleye teşvik edildiğine dikkat çekilerek, LGBTİ öğrenci ve göstericilerin hedef gösterildiği vurgulandı. HRW Avrupa ve Orta Asya Direktörü Hugh Williamson, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçilmemiş
bir rektörü ataması ve polisin barışçı gösteri hakkını kullanan öğrencilere uyguladığı şiddet içeren gözaltılar,
hükümetin temel insan hakları konusundaki kayıtsızlığını, akademik özgürlükler ve üniversitelerin özerkliğine saygı duymadığını ortaya koymaktadır. Türk yetkililer toplanma hakkına saygı duymalı, farklı görüşleri susturmak için polis gücünü kullanmaya son vermeli ve keyfi bir şekilde gözaltına alınan öğrencileri
serbest bırakmalıdır” dedi.245
19 Şubat 2021
● BirGün, “Reis Mükemmel Bir İnsan” manşetiyle abonelik kampanyası başlattı.246 Kampanya için
hazırlanan videoda, “Yoksulluk bitti, hepimiz zenginiz. Beşli ekip nefis inşaatlar yapıyor. Reis Mükemmel
bir insan. Bir gün sadece böyle haberler duymak istemiyorsan bugün BirGün’e abone ol” denildi.247
22 Şubat 2021
● Türkiye Yazarlar Sendikası’nın çağrısıyla yazar, şair ve gazetecilerden oluşan 344 kişi, Boğaziçi
Üniversitesi’ndeki protestolara destek verdi. Açıklamada, “Atanmış rektör istifa etmediği gibi ‘Kimse devletin gücünü sınamasın’ denilerek bir güç gösterisi yapıldı, öğrenciler şiddet, gözaltı ve tutuklamalarla karşı
karşıya kaldı. Üniversiteye polisin girmesi, okul çevresindeki binalara keskin nişancılar yerleştirilmesi, direnenlerin ‘terörist’, LGBTİ+ öğrencilerin ‘sapkın’ ve Ayşe Buğra gibi bir akademisyenin ‘provokatör’ ilan
edilmesi kabul edilemez. Tutuklanan ve ev hapsi verilen öğrenciler derhal serbest bırakılmalı, kendilerinden
ve ailelerinden özür dilenmeli ve mağduriyetleri giderilmelidir. Boğaziçi Üniversitesi’nin rektörünü seçim
yoluyla belirlemesine izin verilmeli, siyasi katılım, düşünce ve ifade özgürlüğü, bilim ve sanat üzerindeki
baskı son bulmalıdır” denildi.248
23 Şubat 2021
● Çağdaş Gazeteciler Derneği, 43. yılını kutladığı açıklamasında, “kıskaca boyun eğmeyen, ‘sahibinin sesi’ olmayı reddeden basın emekçileri ise şiddet ve işsizlikle terbiye edilmek istenmekte, her gün
haklarından mahrum bırakılan işsiz gazeteci ordusuna yeni meslektaşlarımız katılmaktadır” tepkisini gösterdi. Açıklamada, “Dünün sömürü çarkını yöneten medya patronları, bugün Saray’ın gölgesinde ihale
odaklarına dönüşmüştür. Dünün sansür kurumları, aynı temeller üzerinde şekillenen ancak yoğun iktidar
gücü ile takviye edilmiş olarak bugün de ayaktadır. Gazeteciler artık sadece emeğin sömürüsüyle değil,
iktidarın yüzde 90’ını elinde bulundurduğu medya düzeninde ‘Saray’ın memuru’ gibi görülerek sansür kıskacı altında da ezilmek istenmektedir” denildi.249
24 Şubat 2021
● İsveç’te aralarında Gazeteciler Federasyonu, Sınır Tanımayan Gazeteciler, İsveç PEN Kulübü,
İsveç Yayıncılar Derneği, İsveç Yazarlar Birliği ile 17 gazeteci ve yazar örgütü, gazeteci Ahmet Altan’ın
serbest bırakılması için ortak açıklama yayınladı. Açıklamada, “Türkiye birkaç yıldır dünyanın en büyük
gazeteci hapishanesi. Basının/medyanın yüzde 95 oranından fazlası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından
kontrol edilmektedir. İfade ve basın özgürlüğü hemen hemen tamamıyla ortadan kaldırılmıştır. Erdoğan’ın
farklı düşünenleri/muhalifleri keyfi olarak baskı altına almasının ağır bedelini ödeyenlerden birisi de ünlü
Silivri hapishanesinde dört metrekarelik küçük bir hücreye hapsedilmiş olan 70’li yaşlarında bulunan Ahmet
https://www.hrw.org/tr/news/2021/02/18/377883#
https://www.dw.com/tr/hrwden-bo%C4%9Fazi%C3%A7i-protestolar%C4%B1yla-ilgili-rapor/a-56612643
246 https://twitter.com/BirGun_Gazetesi/status/1362612875181785090
247 https://www.indyturk.com/node/318231/medya/birg%C3%BCn-reis-m%C3%BCkemmel-bir-insan-man%C5%9Fetiyle-%C3%A7%C4%B1kt%C4%B1
248 https://www.gercekgundem.com/guncel/253536/sanatci-gazeteci-ve-yazarlardan-bogazicili-ogrencilere-destek
249 http://cgd.org.tr/index.php?Did=3893&Page=1
244
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250

Altan’dır” denildi. Altan’ın, hakkındaki iddiaları reddettiği ve üzerine atılan “suçlar” ile ilgili herhangi
bir kanıtın bulunmadığının öne sürüldüğü açıklamada, “Altan’ın avukatı, Ocak ayı başında Covid-19 salgınının, Altan’ın tutulduğu cezaevi bölümünde yayılmış olduğunu açıkladı. Bu durumda Altan’ın durumu çok
ciddidir ve onun yaşamından endişe duymaktayız. Belirttiğimiz nedenlerden dolayı, Altan’ın içinde bulunduğu esaretten serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Altan, Erdoğan’ın emri ile hapsedilmiş olduğu için,
Türkiye Cumhurbaşkanı’na şu açık ve net mesajımızı göndermek istiyoruz, sen, farklı düşünenleri ve muhaliflerini absürt/saçma, Kafka benzeri gerekçelerle hapsettirebilirsin, ancak özgür düşünceyi asla/hiçbir
zaman hapsedemezsin” ifadesi kullanıldı.251
● Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Ankara’da ve diğer illerde gazetecileri hedef alan
saldırıların cezasızlık sonucu teşvik edildiğini söyledi. Bilgin, “Gazetecilere ve dolayısıyla halkın haber
alma hakkı için yürüttüğümüz gazetecilik mesleğine yönelik saldırılara karşı iktidarın ve muhalefetin tepki
vermesini bekliyoruz. Mevcut ceza mevzuatı da saldıranlara karşı tavizsiz şekilde uygulanmalıdır” dedi.
Bilgin, Gazeteciler Cemiyeti Özgürlük için Basın (ÖİB) programı kapsamında yayınlanan Ocak 2021 raporuna ilişkin, geçmişte AKP’nin milletvekili adayı olan Prof. Dr. Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’ne
rektör atanmasını protesto ve dayanışma eylemlerine katılanlara yönelik gözaltı işlemlerinin ve tutuklama
kararlarının ifade özgürlüğü tartışmalarını gündeme getirdiğini hatırlattı. Türkiye’nin insan hakları ihlalleriyle ilgili AİHM inceleme altındaki dosyalar sayıları itibariyle Rusya’dan sonra ikinci sırada olduğu söyleyen Bilgin “AİHM 2020 raporuna göre, 62 bin civarında beklemedeki başvuru dosyasından 11 bin 750’sinin Türkiye aleyhinde olması dikkat çekicidir” dedi. Bilgin, Ocak sonu itibarıyla hapiste 42’si hükümlü ve
36’sı tutuklu olmak üzere toplam 68 gazeteci cezaevinde bulunduğunu söyledi. Bilgin, Cumhurbaşkanlığı
makamının son Anayasa değişiklikleriyle icra organı haline dönüştüğünü ve partili Cumhurbaşkanının da
icranın başı olarak eleştirilebilmesi gerektiğini, Cumhurbaşkanının eleştirilmesinin suç olmaktan çıkarılması gerektiğini belirtti. Bilgin, Adalet Bakanlığı verileri itibariyle 2014-2019 yılları arasında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçu kapsamında soruşturma açılan 128 bin 872 kişiden 903’ünün çocuk olduğunu ve
dokuz bin 556 kişiye mahkumiyet kararları verildiğini hatırlattı.252
25 Şubat 2021
● TGS, Ankara’da son dönemde gazetecilere yönelik polis müdahaleleri ve bazılarında fiziki şiddet
uygulanması hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.253 TGS Ankara Şube
Başkanı Esra Koçak Mayda, “Kurumlarınca yapılan görevlendirmeyle haber takibindeki gazetecileri engelleme, insan hakları ihlalidir. Ankara Emniyeti’nin engelleme uygulamalarının yaygın ve sistemli hale geldiğini söyleyebiliriz. Gazeteciler kamu hizmeti yapmaktadır, haber takibi yapmaktadırlar. Kolluk kuvvetleri
tarafından ‘görüntü çekme’, ‘buradan uzaklaş’ diyerek gazetecilere baskıda bulunma girişimleri, kalkanlarını kaldırıp görüntü almalarını engellemeleri gibi örnek olaylar halkın haber alma hakkını, basın ve ifade
özgürlüğünü engelleme girişimleridir. Anayasa’nın 28. maddesi ‘basın hürdür ve sansür edilemez’ der ve
devlet kurumları da basın özgürlüğünü güvence altına almakla mükelleftir. Ama meslektaşlarımızın alanda
karşılaştıkları bu tavırlar hem anayasaya hem de AİHM’in içtihatlarına aykırıdır” dedi.254
● İnsan Hakları Savunucuları Dayanışma Ağı ile Türkiye’nin 15 insan hakları örgütü, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki eylem yasaklarının kalkması ve gözaltına alınanların işkence iddialarının soruşturulması talebiyle bildiri yayınladı. Bildiride, “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, İHD için, ‘canı çıkasıcalar’ ifadesini ve sivil olaylara sessiz kaldığı iddiasını kabul etmiyoruz” denildi. İmzacılar arasında, Civil Rights Defenders, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, Hak İnisiyatifi Derneği, Hakikat Adalet Hafıza Merkezi, İnsan
Hakları Gündemi Derneği, Kaos GL, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği, Punto 24 Bağımsız Gazetecilik
Derneği, Research Institute on Turkey, Turkey Litigation Support Project, Türkiye İnsan Hakları Vakfı,
Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı yer alıyor.255
26 Şubat 2021
https://www.evrensel.net/haber/426631/isvecli-yazar-ve-gazeteci-orgutlerinden-ahmet-altan-icin-cagri
https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/239841-isvecli-gazetecilerden-cagri-ahmet-altan-i-serbest-birakin
252 https://sonsoz.com.tr/bilgin-cezasizlik-gazetecilere-saldirilari-tesvik-ediyor/
253 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/tgsden-gazetecilere-yonelik-polis-siddetine-karsi-suc-duyurusu-1816431
254 https://www.amerikaninsesi.com/a/turkiyede-sahada-habercilige-m%C4%B1udahale-yargiya-tasindi/5792382.html
255 https://www.mlsaturkey.com/tr/ortak-aciklama-buradayiz-burada-olacagiz-hicbir-yere-gitmiyoruz/
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● TGS, AYM’nin gazeteci Beyza Kural’la ilgili olarak “ifade ve basın hürriyetinin ihlal edildiğine”
hükmetmesi kararını, “Gazeteci dosyalarındaki cezasızlık eğilimine dur denilmesi bakımından son derece
önemli” açıklaması yaptı. TGS Hukuk Servisi’nin değerlendirmesinde, “Kararda AYM her ne kadar devlet
tarafından verilmiş bir kartı olmasa da Beyza Kural’ın gazeteci olduğunun kabul edildiğini ve haber yapmasının polis müdahalesiyle engellenerek ifade ve basın özgürlüğü ihlal edildiğini tespit etmiştir. Bu da sarı
veya turkuaz olsun basın kartının tanımlayıcı özelliğinin olmadığını bir kere daha ortaya koymuştur” denildi. Daha önce sarı basın kartı olarak bilinen, şimdilerde turkuaz renkli olan kartın gazeteciye mesleğini
yapabilmesini sağlayan bir kart olmadığını belirten TGS Hukuk Servisi, “Nitekim İletişim Başkanlığı da
bunu böyle kabul etmektedir. 2018 tarihli Basın Kartı Yönetmeliği iptal davasına sundukları savunmalarında ‘Gazetecilik faaliyetinde bulunmak için basın kartı sahibi olma zorunluluğu yoktur. Kişiler basın kartı
sahibi olmaksızın da gazetecilik yapabilir, fikirlerini ifade edebilirler. Nitekim basın kartı sahibi olmayan
pek çok basın mensubu bulunmaktadır’ demişlerdir. Dolayısıyla gerek yıpranma hakkının basın kartı şartına
bağlanması gerekse ceza davalarında bu kartın gazeteci kimliğini ortaya koymak maksatlı istenmesi hukuka
aykırıdır” ifadelerini kullandı.256
● Gazeteci Dayanışma Ağı257, ABC ve Halk TV’de gazetecilerin işten çıkarılmasına, “İktidara yakın
veya uzak fark etmiyor. Salgın döneminde olmamıza rağmen her gün başka bir basın kuruluşunda meslektaşlarımızın işlerine son veriliyor” tepkisini gösterdi. Açıklamada, “Halk TV’nin internet sitesinde çalışan
gazeteciler Fırat Yeşilçınar, Ali Isıyel ve Batuhan Batan geçtiğimiz günlerde işten çıkarılmıştı. Gazeteciler
işten çıkarılma sebeplerinin haberlerine uygulanan sansüre karşı kanalın patronu Cafer Mahiroğlu ile yaşadıkları tartışma olduğunu söyledi. Daha sonrasında bu listeye gazeteci İrem Yıldırım dahil oldu. Yıldırım
sosyal medyada, ‘Arkadaşlarımın neden işten çıkarıldığını sorduğum için dün benim de Halk TV’deki işime
son verildi. Gazetecilik yapmaya devam edeceğim’ paylaşımını yaptı. Şubat ayının ilk haftasında da ABC’de
çalışan editörler Büşra İlaslan, Doğukan Devrim İpek ve Serhat Yılmaz işten çıkarılmıştı. Gazeteciler yaptıkları açıklamada, ‘İnternet gazetesinde karşı karşıya bırakıldığımız yoğun patron baskısı ve mobbingin
ardından, dün hukuksuzca işten çıkarıldığımızı öğrendik. Kendisini ‘muhalif’ olarak niteleyen ABC’nin bu
tutumunu ve yaşadığımız hukuksuzluğu kabul etmiyoruz’ demişti” denildi.258
● Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protestolarında resim sergisindeki üzerinde oynanmış Kabe fotoğrafı
gerekçesiyle 30 Ocak’ta tutuklanan mimarlık öğrencisi Selahattin Can Uğuzeş, Metris 1 No’lu T Tipi Kapalı
Cezaevi’nden mektup gönderdi. Uğuzeş, mektubunda, “Tutuklanmak gözümü korkutmak yerine beni daha
cesur yaptı. Yakında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Boğaziçililer apolitiktir algısını da kırdık sanırım.
LGBT Kulübü’nün kapatılmasına çok üzüldüm. Üniversite yıllarında böyle anılarımız olacağı için seviniyorum bir yandan. Her zamankinden daha yakınız. Çok yakında Güney çimlerde görüşeceğiz. Fikirlerimizi
Metris’e hapsedemezler” ifadesini kullandı.259 Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Selahattin Uğuzeş ve Doğu
Demirtaş’ın “halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden ve alenen aşağılama” gerekçesiyle 30 Ocak’ta tutuklanmalarına hükmetmişti.260
27 Şubat 2021
● T24 Yayın Yönetmeni Doğan Akın, Kemal Göktaş’ın “Kısa Dalga Podcast” yayınında, Türkiye’de gazetecilik bir iki istisna dışında, devletin dilinin çok hakim olduğu bir gazetecilik oldu. Bizim
ülkemizin tarihinde bir iktidar medyasının bu boyutta inşa edildiği, böyle bir mimariye sahip olduğu başka
bir zaman yok” dedi. Eski Başbakan Turgut Özal’ın Cumhuriyet’ten hoşlanmamasına rağmen Hasan Cemal’i seyahatlerine davet ettiğini hatırlattı. Türkiye’de farklı alanlarda yatırımları olan aile şirketlerince
medya sektöründe patronluk yapılmaması gerektiğini düşündüğünü söyleyen Akın, Demirören ailesini de
bu kapsamda değerlendirdiğini belirterek, “Ben o yayınları o ailenin yaptığına da inanmıyorum. Orada atanmış, yayınlara karar veren çok sayıda komiser olduğunu düşünüyorum” dedi. Akın, “Bir ülkede Hazine ve

https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-56208467
https://twitter.com/gazeteciagi/status/1364944303576002566?s=08
258 https://yesilgazete.org/gazeteci-dayanisma-agi-iktidara-yakin-uzak-fark-etmeden-meslektaslarimiz-isinden-oluyor/
259 https://www.evrensel.net/haber/426882/tutuklanan-bogazici-ogrencisi-selodan-mektup-her-zamankinden-daha-yakiniz
260 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/bogazici-universitesi-onunde-kabe-fotografinin-yere-serilmesine-iliskin-sorusturmada-2-kisi-tutuklandi/2128557
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Maliye Bakanı’nın istifasını, hem de zehir zemberek istifasını, 27 saat vermeyen bir gazetecilik olabilir mi?”
tepkisini gösterdi.261
28 Şubat 2021
● Ankara Üniversitesi akademisyenleri, sosyal medyada “Ankara Üniversitesi akademisyenleri olarak ‘İnsan, toplum, doğa yararına üniversite’ diyoruz ve Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ile hocalarının
yanlarında durduğumuzu ilan ediyoruz” notuyla bir destek videosu paylaştı262

Diğer Gelişmeler
1 Şubat 2021
● Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında “Yeni bir anayasayı
tartışma vakti geldi. Cumhur İttifakı’ndaki ortağımızla bir anlayış birliğine varmamız halinde önümüzdeki
dönemde yeni anayasa için harekete geçebiliriz. Şeffaf şekilde gerçekleştirilmesi ve ortaya çıkan metnin de
mutlaka milletin takdirine sunulması gerekir. Yasamanın alanındaki konularla ilgili Meclis’te, idari konularla ilgili Cumhurbaşkanlığımızda gereken müşahhas adımları atmaya başlayacağız” dedi.263 TBMM’de
yeni anayasa kabulüyle ilgili süreçte ise, Cumhur İttifakı’nın AKP 289 ve MHP 48 oyu yeterli olmuyor.264
● Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 salgınında son 24 saatte 636 yeni hasta tespit edildiğini
ve 7.719 yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısını 2.485.182, 124 yeni can kaybı ile toplam can kaybını
26.117 olarak açıkladı.265
● HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile
görüştü. Sancar, Türkiye’de acil demokratikleşmeye ve hukuk devletine dönüşe ihtiyaç duyulduğunu söyleyerek, “Biz, çözümü demokrasiyi yeniden inşa etmekte, hukuk devletini sağlam bir şekilde kurmakta görüyoruz” dedi. AİHM’nin Selahattin Demirtaş’a yönelik kararı sonrasında ortaya çıkan durumun yarattığı
sıkıntıları çözme konusunda Şentop’tan inisiyatif beklediklerini söyleyen Sancar, “Türkiye’de son beş senede yargı alanında ve adalet konusunda yaşanan büyük çöküşü resmi bir şekilde belgeliyor” diye konuştu.266
2 Şubat 2021
● Twitter, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun LGBTİ+ bireylere ilişkin paylaşımını “nefret söylemi” gerekçesiyle kısıtladı.267 Soylu, “Boğaziçi Üniversitesi’ndeki Kabe-i Muazzama’ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren dört LGBT sapkını gözaltına alındı” açıklamasını yapmıştı.268 Soylu, Twitter’ın kısıtlamasına tepki göstererek, “Terör örgütlerine ve sapkın LGBT’ye koruma kalkanı oluşturan Twitter, şahit
oluyoruz ki, eline geçtiği iletişim tekeliyle ülkelerin kimyasını, demokrasinin kimyasını, huzurun kimyasını
bozmaya çalışmaktadır. Emperyalizmin bu oyuncağı, insanlığı teslim alamaz” dedi.269
● Uluslararası Af Örgütü, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na “Acil Eylem Çağrısı”nda bulunarak,
29 Aralık 2020’den beri kayıp olan başbakanlık hukuk müşaviri Hüseyin Galip Küçüközyiğit’in bulunmasını talep etti.270 Uluslararası Af Örgütü’nün, Başsavcı Ahmet Akça’ya gönderdiği mektupta, Küçüközyiğit’in “zorla kaybedildiğinden şüphelenildiği” iddia edildi.271 Küçüközyiğit, 15 Temmuz darbe girişiminin
ardından KHK ile ihraç edilmişti.272 Küçüközyiğit’in kızı Nursena Küçüközyiğit, “36 gün oldu. Dün babamın kaybedilişi ile ilgili Kocaeli’ndeki Savcı ile görüşmeye gittiğimde dosyaya takipsizlik kararı verildiğini
öğrendim. Yani ortada araştırılması gereken bir suç olmadığına karar verilmiş. İşlemler Ankara üzerinden
devam ediyor. Hala gelişme yok” paylaşımında bulundu.273
https://t24.com.tr/haber/dogan-akin-demiroren-de-atanmis-yaynlara-karar-veren-cok-sayida-komiser-oldugunu-dusunuyorum,935705
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ankara-universitesi-akademisyenlerinden-bogazicine-destek-1817209
https://www.amerikaninsesi.com/a/erdogan-artik-yeni-bir-anayasayi-tartismanin-vakti-gelmistir/5760874.html
264 https://www.amerikaninsesi.com/a/turkiye-anayasa-degisikligi-sureci-nasil-isliyor/5760979.html
265 https://www.trthaber.com/haber/saglik/1-subat-koronavirus-tablosu-aciklandi-bugunku-vaka-sayisi-552743.html
266 https://www.birgun.net/haber/hdp-es-genel-baskanlari-tbmm-baskani-sentop-ile-gorustu-332635
267 https://www.dw.com/tr/twitterdan-s%C3%BCleyman-soylunun-tweetine-k%C4%B1s%C4%B1tlama/a-56412692
268 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/icisleri-bakani-soylu-twitterdaki-takipcilerini-telegram-hesabina-davet-etti/2131689
269 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/icisleri-bakani-soylu-twitter-eline-gecirdigi-iletisim-tekeliyle-ulkelerin-kimyasini-bozmaya-calismaktadir/2134350
270 https://www.birgun.net/haber/khk-ile-ihrac-edilen-eski-basbakanlik-raportorunden-gunlerdir-haber-alinamiyor-331256
271 https://www.dw.com/tr/khkl%C4%B1-hukuk%C3%A7u-h%C3%BCseyin-galip-k%C3%BC%C3%A7%C3%BCk%C3%B6zyi%C4%9Fitten-haberal%C4%B1nam%C4%B1yor/av-56297634
272https://amnesty.org.tr/icerik/zorla-kaybetme-kapsamina-girebilecek-vaka-sorusturulmali
273 https://tr.euronews.com/2021/02/02/af-orgutu-nden-acil-eylem-cagr-s-36-gundur-kay-p-olan-khk-l-basbakanl-k-eski-dan-sman-bulu
261
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● Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yargı reformu ve yeni anayasa tartışmalarına
ilişkin muhalefeti eleştirerek274 “Biz reform dedikçe, daha fazla demokrasi dedikçe, yeni anayasa dedikçe,
büyüme dedikçe, refahın tabana yayılması dedikçe onlar sokakları karıştırmaya çalışıyor, darbe çığırtkanlığı
yapıyorlar” dedi.275
● HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, TRT Haber’in Boğaziçi protestoları sırasında “Hüda Kaya
kendisini uzaklaştırmak isteyen polisin omzuna vurunca arbede çıktı” sözlerine tepki gösterdi.276 Kaya,
“Bize ve binlerce öğrenciye düşmanmış gibi saldıranları ‘aşağı bakmadıkları’ için işkencelerle gözaltına
alınan onca öğrenciyi değil de görüntüleri kesip kırparak ‘Hüda Kaya polise vurdu’ diye haber yapan TRT
sorumluları da hesap verecekler” dedi.277
● CHP ve İyi Parti başta olmak üzere muhalefet partileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “yeni anayasa”
açıklamasıyla ilgili “gündem değiştirme, ekonomik sorunları yok sayma ve iktidarda kalma arayışı” olduğunu belirterek, kuşkulu olduklarını anlatan açıklamalar yaptı.278
3 Şubat 2021
● Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni anayasa hazırlığıyla ilgili “Bu ülkede darbe anayasalarının
tortularını milletimizle ortadan kaldıracağız. Yeni ve sivil bir anayasayı milletimizle yapacağız” dedi. Reformdan rahatsız olanları rahatsız etmeye devam edeceklerini söyleyen Gül, “Türkiye’de ekmeği daha da
büyüteceğiz, özgürlüğü daha da genişleteceğiz” dedi.279
● TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “yeni anayasa” hakkındaki açıklamalarına ilişkin, “Heyecan verici bir durum. Siyasi partiler kanununu da değiştirmek gerekir. Kastedilen bir
anayasa değişikliği değil, yeni bir anayasa” dedi. Yeni bir anayasayı tartışmanın sadece aritmetik hesaba
göre değil, Meclis’teki tüm partilerin bu tartışmaya katılmasının doğru olacağını söyledi. Yeni anayasanın,
şu anki anayasada bulunmayan hükümlerden oluşan bir anayasa anlamına gelmediğini ifade eden Şentop,
“Birçok konuda yerleşik hükümler var, değişmeyecek hükümler var, uzun süredir yürürlükte olduğu için
benimsenmiş, yerleşmiş hükümler var. Önemli olan anayasanın paradigması, halk tarafından seçilmiş bir
Meclis tarafından yapılması. Usulüne göre seçilmiş bir Meclis tarafından yapılması” dedi.280
● Gazeteci Nevşin Mengü, Olay TV süreci sonrasında Deutsche Welle Türkçe’ye döndüğünü açıkladı.281 “Nevşin Mengü Soruyor” programını sunacak.282
4 Şubat 2021
● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Erdoğan yeni anayasa tartışması başlattı ancak bunu
başlatabilmeniz için öncelikle var olan anayasaya uymanız gerekir. Anayasada Cumhurbaşkanı’nın tarafsızlığı esas mı, esas. Tarafsızlığıyla ilgili namusu ve şerefi üzerine yemin etti mi, etti. Biz mevcut anayasaya
uymayan bir kişinin davetine, sözüne nasıl güveneceğiz? İkincisi, Anayasa Mahkemesi’nin kararlarına uyulmadığı bir ülkedeyiz biz. Anayasa Mahkemesi öyle karar verdi, böyle karar verdi diye suçlu organ haline
getiriliyorsa bu kişilerce yapılacak anayasa tekliflerine, düşüncelerine nasıl güveneceksiniz?” diye konuştu.283
● Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “yeni anayasaya
ihtiyaç var” ifadelerine ilişkin “Anayasa değişikliğinden önce zihniyet değişikliğine ihtiyacımız var. Ekonomik sorunlar, adalet problemleri, eğitim, işsizlik gibi konular beklerken bir anda yeni anayasa meselesi
ortaya çıkarıldı. Bu değişiklik açıklamasını, sadece gündemi değiştirmeye yönelik yapılan bir açıklama olarak görüyoruz” dedi.284

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/iletisim-baskani-fahrettin-altun-devletimiz-hem-guclu-hem-de-adildir-41730450
https://twitter.com/fahrettinaltun/status/1356365082393980930?s=20
https://www.trthaber.com/haber/turkiye/bogazici-universitesindeki-gosteriler-98-supheli-serbest-birakildi-552827.html
277 https://twitter.com/HudaKaya777/status/1356306820911017985
278 https://www.amerikaninsesi.com/a/muhalefet-yeni-anayasa-talebine-kuskuyla-yaklasiyor/5762138.html
279 https://www.birgun.net/haber/adalet-bakani-gul-darbe-anayasalarinin-tortularini-ortadan-kaldiracagiz-332865
280 https://www.aa.com.tr/tr/politika/tbmm-baskani-sentop-meclisteki-tum-partilerin-yeni-anayasa-tartismasinin-icinde-olmasi-dogru-olacaktir/2132199
281 https://www.haberler.com/olaytv-nin-kapanmasinin-ardindan-nevsin-mengu-13906591-haberi/
282 https://www.dw.com/tr/nev%C5%9Fin-meng%C3%BC-soruyor-bo%C4%9Fazi%C3%A7i-eylemleri/av-56462477
283 https://www.amerikaninsesi.com/a/muhalafet-anayasa-ve-aym-kararlarina-uyumu-sorguluyor/5765145.html
284 https://www.birgun.net/haber/karamollaoglu-yeni-anayasa-aciklamasinda-amac-gundemi-degistirmek-332868
274
275
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● İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan için, “Dün itibarıyla gencecik,
Türkiye’nin en iyi okullarından birini kazanmış o gençleri dinlemek yerine, ne söylemek istediklerini anlamak yerine onlara terörist dedi” ifadesiyle “Ben bu genç arkadaşlara ‘terörist kulübe hoş geldiniz’ diyorum”
dedi. Akşener, Erdoğan’ın yeni anayasa çıkışı içinse “Bugün Cumhurbaşkanı’nın yaptığı işler eski sisteme
göre hukuk dışı. Sıfırdan Anayasa yapmak gibi bir iddia ise bu ikinci cumhuriyetin kuruluşudur ki bununla
ilgili bir bilgi almamız gerek” dedi.285
5 Şubat 2021
● Twitter, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Twitter’dan “Sırtlarını, ajanlara zalimlere ve karanlık çevrelere dayamış olanlar evlat değil başı ezilmesi gereken zehirli yılanlardır. Yasa dışı eylemleri
diğer üniversitelere teşmil etmek için kuyruğa girenler bunun bedelini acıklı şekilde ödemelidir” paylaşımına kısıtlama getirdi. MHP Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada ise, “Boğaziçi Üniversitesi’nin önündeki menfur eyleme karşı gösterdiği tepkiden dolayı MHP lideri Sayın Bahçeli’nin bazı paylaşımlarına
Twitter kısıtlama getirmiştir. Sayın Bahçeli terörist ve öğrenci ayrımını ortaya koyduğu halde -ki bu emniyet
tarafından da teyit edilmiştir- okyanus ötesinden Twitter buna tepki göstermiştir. Boğaziçi Üniversitesi
önünde eylem yapan terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı olanlara Twitter ve Twitter’ın arkasındaki güçler
destek vermiştir” denildi.286 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin Twitter’da
yaptığı paylaşımı Twitter’ın kaldırması üzerinen aynı mesajı paylaşarak, “Sayın Devlet Bahçeli'nin ifadelerine tahammül edemeyen Twitter’ın tutumunu kınıyoruz”287 mesajıyla paylaştı. Twitter, Soylu’nun bu paylaşımına “Bu tweet, taciz içeren davranış hakkındaki Twitter Kuralları’nı ihlal etti. Ancak Twitter, tweetin
erişime açık kalmasının kamu yararına olabileceğini belirledi” açıklaması koydu.288
● Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un sosyal medya hesaplarından Boğaziçi Üniversitesi protestolarına ilişkin yayınladığı videoyu çok fazla sahte hesabın paylaştığı ve yorum yaptığı ortaya
çıktı.289 Sahte hesaplarda kullanılan bazı fotoğrafların gerçek sahiplerine ulaşıldı.290 Twitter’da “farkobVEVO” isimli sosyal medya kullanıcısı, “buyernetwork” sitesinden profil fotoğrafları alındığını ve sahte
hesaplar açıldığını belirterek, “Altun’un komik propaganda videosunun alıntılarına bakarken çok sayıda
‘seküler görünümlü’ kadının attığı benzer destek mesajlarını gördüm. Bunun ucuz bir suni kamuoyu oluşturma çalışması olduğundan şüphelendim ve biraz araştırdım. Şüphelerim tabii ki doğru çıktı” dedi.291
● Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında
savcılık mütalaasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcısı iken Yüksel Kocaman’a yönelik “tehdit” ve “terörle
mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek” suçlarını işlediği iddiasıyla sekiz yıla kadar
hapis cezası istendi. Dava, 9 Nisan’a ertelendi.292
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 620 yeni hasta tespit edildiğini ve 7.901 yeni vaka ile birlikte toplam
vaka sayısını 2.516.889, 110 yeni can kaybı ile toplam can kaybını 26.577 olarak açıkladı.293
● HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile görüşmesi sonrasında “Güçlü
parlamento, güçlü denetim sistemi ve yerel demokrasi öneriyoruz. Tam da bu temel ilkelerin yer aldığı 1921
Anayasası bu konuda ilham kaynağı olarak değerlendirilebilir. Bu anayasanın iki temel özelliği var. Biri
çok güçlü parlamento diğeri de çok güçlü yerel yönetim sistemi. Bu iki ilkeyi bugün anayasa tartışmalarında
veya sistem tartışmalarında ilham kaynağı ve bir müzakere zemini olarak ele almayı öneriyoruz” açıklaması
yaptı. Erdoğan’ın yeni anayasa hazırlığı açıklamasıyla ilgili Sancar, “İktidarın gündeme getirdiği anayasa
değişikliğinin bize göre samimi bir tarafı yok. Bunun gerçekten anayasa yapmaya yönelik bir program olarak ortaya konulduğunu düşünmüyoruz. İktidar sıkışmışlıktan kurtulmak için toplumu oyalamaya çalışıyor.
Kötü yönetimin faturasının daha fazla konuşulmasını önlemek için gündemi değiştirmeye çalışıyor” dedi.294
http://www.diken.com.tr/aksener-genc-arkadaslarima-bu-terorist-kulube-hos-geldiniz-diyorum/
https://www.aksam.com.tr/guncel/twitterdan-bahceliye-sansur-bogazici-universitesi-paylasimlarini-kisitladi/haber-1146815
https://www.aa.com.tr/tr/politika/bakan-soylu-twitterin-tutumunu-kiniyoruz/2134481
288 https://twitter.com/suleymansoylu/status/1357434452377546753
289 https://www.yenisafak.com/gundem/sahte-hesaplarla-iletisim-baskani-altuna-yonelik-organize-medya-operasyonu-feto-ortak-manset-attirdi-3597747
290 https://t24.com.tr/haber/fahrettin-altun-un-bogazici-universitesi-tweetlerini-paylasan-cok-sayida-kadin-profili-sahte-cikti,931173
291 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/fahrettin-altunun-troll-agini-ifsa-etti-1811483
292 https://www.birgun.net/haber/selahattin-demirtas-hakkinda-8-yila-kadar-hapis-cezasi-istendi-333176
293 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-haberler-5-subat-korona-tablosu-ve-vaka-sayisi-saglik-bakanligi-tarafindan-aciklandi-iste-corona-viruste-sondurum-41733829
294 https://www.amerikaninsesi.com/a/parlamenter-sisteme-donuste-1921-anayasasi-ilham-alinabilir/5766772.html
285
286
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6 Şubat 2021
● Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter’ın siyasetçi ve bürokratlara ilişkin
kısıtlamalarını eleştirerek, “Demokrasinin özü olan halk iradesinin ve halk temsilcilerinin sosyal medya
platformları tarafından böylesine fütursuzca bir sansüre maruz kalması asla kabul edilemez. Toplumları ifsat
etmek, milli ve manevi değerleri yok sayarak her türlü gayriahlaki hareketi meşru göstermek, marjinal grupların eylemlerini toplumların geneline isnat ederek dünyayı ‘sanal kaotiklik’ illüzyonuna mahkum etmek ne
yazık ki bu platformların misyonu haline gelmiştir” dedi.295
8 Şubat 2021
● AKP’den ayrılarak muhalefette iki ayrı siyasi parti oluşumuna liderlik etmekte olan eski Başbakan
Ahmet Davutoğlu ile eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ilk kez ortak açıklama yaptı. Erdoğan’ın yeni
anayasa önerisiyle ilgili Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, “Gündem değiştirme çabasıdır, burada
samimiyet görmüyoruz…Gerçek gündem, kendi görüşlerini ifade eden ve toplantı gösteri yapan öğrencilere, kitleye terörist suçlamasında bulunarak terör kavramının içini boşaltmaktır. Bütün bu yaşananlar derin
bir krizi ortaya koyuyor. Biz bütün partilerle temasımızı sürdüreceğiz” dedi. DEVA Partisi Genel Başkanı
Babacan da, “Partili cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte hukukun üstünlüğü ilkesi kalmadı. Türkiye Cumhuriyeti, hukuk devleti niteliğini kaybetti. Anayasanın bağlayıcı bir metin olarak kabul edilmediği bir ülkede
hukukun üstünlüğünden de hukuk devletinden de bahsedilemez. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı birdenbire anayasa gündemi ortaya attı. Zaten o açıklaması ile ertesi gün küçük ortağın (MHP Genel Başkanı
Devlet Bahçeli) açıklamasını yan yana koyduğunuzda bu işin bir yere gitmeyeceğini görüyorsunuz. ‘Yeni
anayasa’ diyor, küçük ortak her zaman olduğu gibi çerçeveyi çiziyor. Güçler ayrımına ve yargının bağımsızlığına inanan bir zihniyet var mı? Bunları sorgulayınca oradan bir şey beklemek mümkün olmuyor” diye
konuştu.296
9 Şubat 2021
● AYM Başkanı Zühtü Arslan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan’ın Yargıtay üyesi olur
olmaz seçildiği AYM üyeliğine ilişkin yemin töreninde, “Anayasa’nın 153. ve 6216 sayılı Kanun’un 50.
maddeleri karşısında idari ve yargısal makamlar, Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamakla yükümlüdür.
Bu mutlak yükümlülük esasen Anayasa’nın öngördüğü hukuk düzeninin ve hukuk devleti olmanın bir gereğidir. İfade etmek gerekir ki Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmaması, Anayasa’yı tamamen anlamsız ve işlevsiz hale getirebilir. Anayasa’nın anlamsız hale geldiği, bireylerin ve toplumun hukuka ve
devlete olan güveninin sarsıldığı yerde ise bizleri bir arada tutan değerleri koruma imkanı kalmayacaktır”
dedi.297
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Uzay Programı Tanıtım Toplantısı’ndaki konuşmasında, “2023
yılı sonunda yakın Dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi milli ve özgün hibrit roketimizle Ay’a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz. Uzay aracımızı yakın yörüngeye çıkaracak ilk fırlatmayı uluslararası iş
birliği ile hayata geçireceğiz. Bu görevi tamamladığımızda hem Ay'a ulaşmayı başaran ülkelerden biri olacağız hem de ikinci aşama Ay misyonu için gerekli bilgileri toplamış olacağız. 2028’de hayata geçirmeyi
planladığımız ikinci aşamada ise aracımızı yakın yörüngeye çıkaracak ilk fırlatmayı bu kez kendi milli roketlerimizle yapmayı hedefliyoruz. Ay'a yumuşak iniş gerçekleştireceğimiz bu aşamayı da tamamladığımızda Ay’da bilimsel faaliyetler yapabilen sayılı ülkelerden biri konumuna geleceğiz” dedi.298
10 Şubat 2021
● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin AB üyeliği sürecinin yeniden canlandırılması için AB ülkelerinin Türkiye’de bulunan büyükelçiliklerine ve Avrupalı sosyal demokrat ve sosyalist
partilerin liderlerine mektup yazarak, “Türkiye’nin AB’den dışlanmaması” çağrısında bulundu. Kılıçdaroğlu, mektupta, “Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğini ülkemiz için temel bir hedef olarak görüyoruz.

295 https://www.aa.com.tr/tr/politika/cumhurbaskanligi-iletisim-baskani-altun-halk-iradesinin-boylesine-futursuzca-bir-sansure-maruz-kalmasi-kabul-edilemez/2136010
296 https://www.amerikaninsesi.com/a/davutoglu-ve-babacan-birlikte-erdogani-ve-sistemi-elestirdi-/5769933.html
297 https://www.amerikaninsesi.com/a/aym-baskani-anayasa-islevsiz-hale-gelebilir/5771421.html
298 https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/cumhurbaskani-erdogan-2023-te-ay-a-gidecegiz/2138953
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Türkiye’nin karşı karşıya bulunduğu demokrasi sorunu birçok platformda gündeme getirilse bile, ulusumuzun demokrasi birikiminin bütün sorunlarımızı halkın katılımıyla aşacak düzeyde olduğunu biliyorum” dedi.
Bu yoldaki en önemli kanıtın Türkiye’de 2019’da gerçekleştirilen yerel seçimler olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Türkiye’nin Batılı demokrasiler içinde hak ettiği yeri alması konusunda doğru siyasi tartışmaların ortaya çıkmasına imkan yaratmanız, yani Türkiye’yi Avrupa entegrasyonundan dışlayan görüşlere
karşı çıkmanız, aksine bu entegrasyonun genişletilmesine ve tamamlanmasına katkı sunmanız bizleri memnun edecektir” çağrısında bulundu.299
● MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AYM’nin, hakkında ikinci kez hak ihlali kararı verdiği CHP
İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’na ilişkin, “fezlekesi TBMM Karma Komisyonu’na acilen getirilip
dönem sonuna bırakılmadan gündeme alınmalı, ardından da Genel Kurul’a indirilerek dokunulmazlığının
kaldırılmasıyla ilgili oylama yapılmalıdır” dedi. MHP’nin bu oylamada yeniden yargılama yolunun açılabilmesi için dokunulmazlığın kaldırılması yönünde oy kullanacağını belirten Bahçeli, AYM’nin Berberoğlu
kararı hakkında ise “Bu mahkeme, Anayasa’nın özel madde olması sebebiyle öncelikle uygulanması şart
olan geçici 20.maddesini yok sayarak yine aynı Anayasa'nın 138.maddesini çiğnenmiştir. Yanlış ve mahsurlu olsa da Anayasa Mahkemesi'nin kararları bağlayıcıdır” diye konuştu. “AYM’nin hak ihlali kararı söz
konusu CHP’liye otomatik olarak milletvekilliği sıfatı da kazandırmayacaktır” diyerek, AYM’nin tekrar
yapılandırılması gerektiğini ifade etti.300
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 664 yeni hasta tespit edildiğini ve 8.642 yeni vaka ile birlikte toplam
vaka sayısını 2.556.837, 95 yeni can kaybı ile toplam can kaybını 27.093 olarak açıkladı.301
11 Şubat 2021
● Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi, HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın 26 Kasım
2015’te yaptığı konuşmada, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ettiği suçlamasından beraatına karar verdi. Yüksekdağ, ifadelerinin kürsü dokunulmazlığı çerçevesinde değerlendirilmesini talep ederek, böyle bir dava
varlığını “Türkiye’nin sosyal ve siyasal bir krizde olduğunun göstergesi” olarak yorumladı.302
● CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, TBMM’de hakkındaki yeniden yargılama kararıyla
ilgili fezleke okunmasıyla milletvekilliği görevine geri döndü.303 İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin,
yeniden yargılanması ve infazın durdurulmasına ilişkin karar TBMM Genel Kurulu’nda okundu. Berberoğlu’nun milletvekilliği sekiz ay önce 4 Haziran 2020’de düşürülmüştü.304 Böylece ilk kez seçim dışı şekilde milletvekilliğine dönüş yaşandı.
● Euronews, Türkçe ve İtalyanca dillerinde yaptığı yayınlara son verdiğini açıkladı. Ulusal Gazeteciler Sendikası’ndan yapılan açıklamada da Euronews’un 30 gazetecinin işine son vermeyi planladığı belirtildi. İtalyanca kanalının kapatılacağı ve bu dilde sadece dijital ortamda yayın yapılacağının ifade edildiği
açıklamada, Türkçe servisinin de artık hizmet vermeyeceği belirtildi. Kanaldan 2017’den bu yana 100 çalışanın ayrıldığı vurgulandı.305
15 Şubat 2021
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak’ın kuzeyinde Gara’da bir mağarada şehit edildiği açıklanan 13 vatandaş hakkında, “Bu kardeşlerimizi nasıl bu teröristlerin elinden kurtaracağız hep bunun hesabını yaptık,
çok uğraştık” dedi. Terör örgütü PKK’nın alıkoyduğu vatandaşların kurtarılması için mücadele ettiklerini
ifade eden Erdoğan, ABD’ye yönelik “Artık yağma yok, eğer biz sizinle dünyada, NATO’da bu birlikteliğimizi sürdüreceksek teröristlerin yanında yer almayacaksınız” diye konuştu. Gara’daki operasyon sonrasında hiçbir ülke, kuruluş ya da kişinin Türkiye’nin Irak ve Suriye’deki harekatlarını sorgulayamayacağını

299 https://t24.com.tr/haber/kilicdaroglu-ndan-ab-uyesi-ulkelerin-buyukelcilerine-mektup-turkiye-nin-ab-uyeligini-ulkemiz-icin-temel-bir-hedef-olarak-goruyoruz,932291
300 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/devlet-bahceliden-enis-berberoglu-aciklamasi-6253002/
301 https://www.haberturk.com/10-subat-korona-tablosu-aciklandi-bugun-corona-covid-19-vaka-ve-vefat-sayisi-kac-2968549
302 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/figen-yuksekdag-cumhurbaskani-erdogana-hakaretten-yargilandigi-davada-beraat-etti-1812973
303 https://www.amerikaninsesi.com/a/enis-berberoglu-chp-yeniden-istanbul-milletvekili-sentop-meclis-anayasa-ceza-mahkeme--/5774333.html
304 https://www.birgun.net/haber/enis-berberoglu-yeniden-milletvekilligi-hakkini-kazandi-333828
305 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/euronews-turkce-ve-italyanca-dillerindeki-yayinlarini-kapatiyor-1812832#:~:text=Ulusal%20Gazeteciler%20Sendikas%C4%B1ndan%20yap%C4%B1lan%20yaz%C4%B1l%C4%B1,servisinin%20de%20art%C4%B1k%20olmayaca%C4%9F%C4%B1%20kaydedildi.
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belirten Erdoğan, “Parasını veren herkesin kullandığı kiralık katil sürüsüne dönüşen PKK’nın son mensubunu etkisiz hale getirene kadar mücadeleyi sürdüreceğiz” dedi.306
● İnsan Hakları Derneği (İHD), Gara operasyonuna ilişkin, “Genelkurmay’ın alıkonulan kişilerin
bulunduğu yere oldukça riskli askeri operasyon yapmasının muhtemel sonuçlarından da sorumlu tutulacağı
açıktır” dedi. Tarafsız ve bağımsız organlar eliyle soruşturma yürütülmesi gerektiğini belirten İHD, PKK
tarafından alıkonulan kişilerin serbest bırakılması için yıllar içinde birçok girişimde bulunduklarını açıklarken ancak “Terör örgütü muhatap alınmaz” gibi güvenlik politikaları nedeniyle başarısız olduğunu bildirdi.307
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 660 yeni hasta tespit edildiğini ve 7.945 yeni vaka ile birlikte toplam
vaka sayısını 2.594.128, 91 yeni can kaybı ile toplam can kaybını 27.562 olarak açıkladı.308
16 Şubat 2021
● Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM’de Gara operasyonu hakkında açıklamalarda bulundu. Akar, “Teslim alınan birinci terörist tarafından, içeride yedi terörist
ve alıkonulan 12’si Türk vatandaşı, biri yabancı 13 kişinin olduğu, alıkonulan 13 kişinin sözde mağara sorumlusu kod adı ‘Sorej’ olan terörist tarafından hava hücum harekatının başlangıcında, başlarına birer kurşun sıkılarak şehit edildiği ifade edildi” dedi. Soylu, “1984’ten bu yana terör örgütü, 6.021 sivil katliam
gerçekleştirdi. O İnsan Hakları Derneği denilen canı çıkasıcası dernek, bir tanesi için bir laf söyledi mi?”
dedi.309 Soylu HDP Eş Genel Başkanı Buldan’ın rehineler için çözüm bulunması konusunda “Misafir ediliyorlar, bir süre sonra serbest bırakılacaklar” ifadesini kullandığını ileri sürdü. Soylu, Gara’nın askeri operasyon için zor arazi şartlarına sahip olmasına karşın HDP’li bir kadın milletvekilinin geçtiğimiz aylarda
Gara’ya gittiğini iddia etti.310
● HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İçişleri Bakanı Soylu’nun Gara operasyonuyla ilgili kendisine yönelik ifadelerine “Saptırma ve kara propaganda amaçlı” yanıtını verdi.311
● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Gara şehitlerimiz beş altı yıldır PKK’nın elindeydi. Biz
devamlı hatırlattık, kaçırılmalarını devamlı Meclis'e taşıdık. Olaya iktidarın el atması gerekiyor dedik, biz
elimizden gelen her şeyi yaptık” dedi. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik “13 şehidimiz varken sen Rize’de bir yaylaya kahvaltı yapmaya çıkıyorsun. Güle oynaya kongre yapıyorlar, bir de şehit ailesini telefonla bağlıyorlar. Bütün Türkiye Erdoğan’ın nasıl keyif içinde olduğunu gördü. Askerlerimiz hayatını kaybetti, Erdoğan’ın derdi başka” dedi.312 İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erdoğan’ın rehinelerden “esir” olarak bahsetmesini eleştirerek, “Başarılı operasyonların müjdesini kendi verip, felaketlerin
açıklamasını, valilere, bakanlara havale etmek, devletin değil, algının yönetimidir” dedi. “Çok daha beter
cehennemlere, sessizce süzülüp, teröristin hakkından gelip, güvenle çıkan kahramanlarımız, bu kez, neden
böyle bir sonuçla karşılaştı?” sorusunu soran Akşener, olayın siyasi bağlantısını bilmek istediklerini ifade
etti. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da “Cumhurbaşkanı, operasyonlar sürerken, akıl almaz bir şekilde müjde vereceği açıklaması ile harekatın hedefinin insanlarımızı kurtarmak olduğu imasında
bulunarak, bütün operasyonu ifşa etme gafletinde bulunmuştur. Sonuç müjde yerine büyük bir acı ve keder
olmuştur. Bu operasyon planlama, uygulama ve kamu iletişimi açısından tam bir başarısızlıktır” dedi.313
● CHP’li Enis Berberoğlu, yeniden İstanbul Milletvekili olarak TBMM’ye gelişinde, sekiz ay sonra
ilk kez konuştu ve “Yaklaşık beş senedir süren bu hukuki mücadele, bitmese bile önemli bir aşamaya gelmiş
durumda. Meclis’e geri dönmem mesele değil. Mesele Enis Berberoğlu’nun bu hukuk mücadelesinde belli
noktaya gelmesi de değildir. Aslında herkesin bu topraklar üzerinde adalet için vermiş olduğu mücadelenin
bir boyuta gelmesidir. Zaten bu iktidara karşı bu noktaya gelmem tek başıma mümkün olmazdı. Bu noktaya
gelmemde başta Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu, partim, örgütüm, kamuoyu desteği, adalete inanan
insanlar başroldedir. Anayasa Mahkemesi kararları Berberoğlu bir, Berberoğlu iki, Berberoğlu üç olarak
https://www.birgun.net/haber/erdogan-dan-gara-aciklamasi-operasyonlari-yaparak-kurtaralim-istedik-334274
https://www.evrensel.net/haber/425934/ihdden-gar-aciklamasi-bagimsiz-ve-tarafsiz-organlar-eliyle-sorusturma-yurutulmeli
https://www.haberturk.com/15-subat-korona-tablosu-aciklandi-bugunku-koronavirus-covid-19-vaka-sayisi-kac-oldu-2974048
309 https://www.birgun.net/haber/akar-ve-soylu-dan-meclis-te-gara-bilgilendirmesi-334410
310 https://www.amerikaninsesi.com/a/turkiyede-muhalefet-gara-operasyonunu-sorguluyor/5780615.html
311 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/pervin-buldandan-suleyman-soyluya-yanit-kesinlikle-gercek-disidir-1814247
312 https://www.ntv.com.tr/turkiye/chp-genel-baskani-kilicdaroglundan-gara-katliami-tepkisi,rDiKSOdq6EezbaonpLSaRw
313 https://www.amerikaninsesi.com/a/erdogandan-gara-tepkisi-kilicdarogluna-agir-sozler/5781843.html
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geçiyor. Dava dosyası adıdır. Burada kazanan yoktur. Kaybeden de yoktur şahıs olarak söylüyorum. Burada
kazanan adalet duygusu olmuştur” dedi.314
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 658 yeni hasta tespit edildiğini ve 9.572 yeni vaka ile birlikte toplam
vaka sayısını 2.674.766, 73 yeni can kaybı ile toplam can kaybını 28.358 olarak açıkladı.315

● Ticaret Bakanlığı, tutuklu Osman Kavala’nın kurduğu Anadolu Kültür A.Ş. hakkında, “ekonomik
amaç ve konular için kurulduğu, ancak gelirinin büyük kısmının yurt içi ve yurt dışı kurum, kuruluş ve
kişiler tarafından bağış, hibe vb. fonlarla sağlayarak faaliyetini dernek ve vakıflara benzer şekilde yürüttüğü” iddialarıyla fesih davası açtı. Anadolu Kültür A. Ş. ise316 kapatma davasını “Kavala’nın maruz kaldığı
hukuksuzlukların devamı” şeklinde değerlendirdi. Açıklamada, cumhuriyet tarihinde ilk defa bir şirkete,
“faaliyetini dernek ve vakıflara benzer şekilde, kar amacı gütmeden yürüttüğü” iddiasıyla dava açıldığı dile
getirildi. Şirket hakkında 2002’den beri Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve bakanlık tarafından
incelemeler yapıldığı ve suç tespit edilemediği kaydedildi.317
17 Şubat 2021
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, “Utanmadan sıkılmadan
13 şehitle ilgili ‘Bunun sorumlusu Cumhurbaşkanı’ diyorsun. Sen ne yüzsüzsün ya?” tepkisini gösterdi.
Erdoğan, “Sen nasıl oluyor da beş altı yıldır bu şehitlerimizi yakından takip eden bizlere ‘Bunların sorumlusu Cumhurbaşkanıdır’ diyorsun?” diye sorarak, “Sen teröristlerle el ele kol kola Ankara’dan İstanbul’a
yürüyebilirsin ama biz teröristlere karşı Gara’da, Cudi’de, Tendürek’te, Bestler Dereler’de mücadelemizi
sürdüreceğiz. Sen 15 Temmuz gecesi tankların arasından korumalarla Bakırköy Belediyesi’ne giden ürkek,
korkak bir adamsın” dedi.318
18 Şubat 2021
● HDP’li Selahattin Demirtaş, “PKK’nın elindeki 13 insanımızın katledilmiş olmasını açıkça kınıyorum. Ailelerin acısını yürekten paylaşıyor, kendilerine baş sağlığı diliyorum. Yaşananlardan dolayı çok
üzgünüm” dedi. Demirtaş, Gara’daki operasyonel sürece ilişkin “Diplomatik yollar yerine, siyasi şov amaçlı
operasyon sonucunda ortaya çıkan trajedinin sorumluluğunu HDP’ye ve muhalefete yüklemek de aymazlıktır. Halka hesap vermesi gereken, iktidardır” diye konuştu.319
● MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Gara katliamını devletin üstüne yıkma oyunu maalesef malum siyasi partilerin temel propagandası haline gelmiştir. Terörle mücadeleyi gölgelemek, bu alandaki muvaffakiyeti örselemek isteyen zillet ittifakı ağız birliği halinde ve hiç utanmadan konuşmaktadır” tepkisini
gösterdi. Bahçeli, “CHP, HDP, İP ve diğer marjinal partiler Gara’da Türkiye’nin karşısında pozisyon almış,
PKK’nın safına girmişlerdir. Sabun köpüğü nasıl eriyorsa, bu partiler millet vicdanında o nispette erimiştir.
Çakma devrimciler, çıkarcı yazarlar, yeteneksiz aydınlar yüzsüzce devleti suçlamışlardır. Cumhur İttifakı’nın ortağı olarak şayet Gara’yla ilgili bir sorumlu aranıyorsa biz de varız, bu sorumluluğun altına seve
seve girmeye hazırız. Türk devleti Gara’da hata yapmamış, hıyanete bedel ödettirmiştir. Zilletin karın ağrısı
budur” dedi.320
● Teyit’in kurucusu Mehmet Atakan Foça, T24’de yayınlanan “Teyit.org, Boğaziçi öğrencisi Şeyma
Altundal’ı hedef alan iktidar medyası yayınlarını raporunda paylaşmadı” haberi üzerine saldırı altında olduklarını iddia etti. Foça ise, “Son zamanlarda Teyit’e artan saldırıların arkasında, bugüne kadar pek bilinmeyen ekonomik bazı gerekçeler var. Bizi hedef gösteren haber siteleri ve çok takipçili Facebook sayfası
adminleri (ve onun bağlantılarıyla) Teyit’e bir sebepten kızgınlar. Neden mi? Yanlış bilgi yayma hatasını
kabul etmeme refleksinin üzerine ekonomik kayıp gelince saldırılar da artıyor. Çok normal. Belirttiğim gibi,
sahte bilginin yayılmasının önüne geçecek bu önemli mekanizma şu an ana akım sitelerde sahte haberin
yayılmasının önünde ciddi bir engel. Bizim mücadelemiz internetteki yanlış bilgiyle. Kimsenin siyasi pozisyonuyla gazeteciliğiyle alıp veremediğimiz yok. Kim olursanız olun, yanlış bilgi yayıyorsanız, Teyit’in
https://www.amerikaninsesi.com/a/enis-berberoglu-milletvekili-sifatiyla-tbmm-de/5780128.html
https://www.ntv.com.tr/turkiye/25-subat-2021-corona-virus-tablosu-73-can-kaybi-9-bin-572-yeni-vaka,vXqZUgxUyU-OAVDYbnuNww
https://www.anadolukultur.org/35-duyurular/1290-anadolu-kultur-icin-yaratilan-dava-hakkinda-kamuoyunu-bilgilendirme/
317 http://www.diken.com.tr/kavalanin-kurdugu-anadolu-kulture-kapatma-davasi/
318 https://www.amerikaninsesi.com/a/erdogandan-gara-tepkisi-kilicdarogluna-agir-sozler/5781843.html
319 https://www.dw.com/tr/demirta%C5%9Ftan-garada-katledilen-13-ki%C5%9Fi-hakk%C4%B1nda-a%C3%A7%C4%B1klama/a-56612623
320 https://www.ntv.com.tr/turkiye/son-dakika-haberi-bahceli-gara-katliami-propaganda-haline-geldi,-_hCWfdecEG7fj6w-RIyrQ
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321

görevi okurlarının bunun farkına varmasını sağlamak” dedi. Foça, TELE1, T24, Takvim ve Sabah’ın Teyit
ile ilgili haberlerini paylaştı ve “Her sistem değişmeye direnir. Yerleşik aktörler kendilerini dönüştürmeye
çalışan yapılar ortaya çıkınca hayatta kalmak için yeni ortaklık kurarlar. Yeni ortaklık, Teyit’i yanlış bilgi
kullanarak taraflılıkla suçlamak” dedi.322
● T24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın, “Yalana da sarılan bir ‘teyit’çilik: Atakan Foça, senin
dokuz ayda iki milyon lira aldığın Facebook’tan, T24 11 yılda bir kuruş almadı” yazısını paylaştı.323 Akın,
Teyit’e “Facebook anlaşması da olsa özünde bir denetim işine soyunan bir mecra, hakkında son derece
dikkatle yazılmış bir haberle denetlendiği anda nasıl bu kadar öfke krizine tutulur? Raporlarınızı da böyle
mi yazıyorsunuz? T24’ü, Sabah’ın yanına koyup, ‘teyit.org’a saldırı yaptığını’ iddia ederek, hakkaniyetli
davrandığınızı, doğru bir şey yaptığınızı düşünüyor musunuz?” gibi sorular324 yöneltti.325
19 Şubat 2021
● Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni anayasa tartışmasına ilişkin 1982 Anayasası’nın kabul edildiği günden bu yana tartışılan bir süreç olduğunu ifade ederek, “Hem hazırlanış biçimi hem de uygulanış
biçimi sürekli tartışılmıştır. Özünde milletimizin mayası olan yeni bir anayasa yarınlarımıza, çocuklarımıza
bırakacağımız en değerli miras olacaktır. Anayasa’da 19 defa 184 değişiklik yapılmasına rağmen tam bir
demokratik anayasa diyebilmemiz mümkün değildir” dedi. Anayasa’nın temelinde vesayet, millete ve milletin seçtiklerine güvensizlik, özünde 12 Eylül olduğunu belirten Gül, “Artık bu tabloyu değiştirmenin vaktinin geldiğine inanıyoruz. İnanıyorum ki toplumun her kesimi, tüm siyasi görüşlere mensup partiler, sivil
toplum kuruluşları ve vatandaşlarımız, bu sürece yine kendi değerli görüşleriyle katkı verecek ve olgunlaştıracaktır” dedi.326
● Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Yalova Üniversitesi İslami
İlimler Fakültesi’nin öğretim görevlisi Ebubekir Sifil’in, Özdil ile TELE1 programcısı Cüneyt Akman’ı hedef alan paylaşımı hakkında “sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret” olmasına rağmen kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesine itiraz etti. Özdil, başsavcılığa dilekçe göndererek, Sifil’in, gazetecileri
hedef gösterdiğini, paylaşımında cenaze yerine ceset sözcüğünü kullanarak hem hakaret ve hem de halkı
kin ve düşmanlığa tahrik suçunu işlediğini vurguladı.327
20 Şubat 2020
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 7.857 yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısını 2.631.876 ve 80 yeni
can kaybı ile toplam can kaybını 27.983 olarak açıkladı.328
● Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, sosyal medyadaki yalan haber ve içeriklere yönelik teyit
amaçlı “DOĞRU MU?” platformunun tasarlandığını duyurdu. Platformun test aşamasında olduğunu belirten İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Çok ama çok yakında yayına geçecek bu platform, hakikat mücadelemizin güçlü aygıtlarından biri olacak” dedi.329
● Akademisyen Can Ertuna, “Facebook gazetecilere para ödemeli mi?” yazısında, “Haber kuruluşları artık Facebook’ta haber paylaşamıyor. Bu kuruluşların haberleri, kullanıcılar tarafından da paylaşılamıyor” dedi. Ertuna, “Google ve Facebook gibi sosyal medya platformları, sayfalarında yer alan haberleri
üreten medya kuruluşlarına telif ödemeli mi? sorusuna, iki milyar 740 milyon kullanıcıyla dünyanın en
popüler sosyal medya platformu Facebook ‘hayır’, dünyanın en büyük 13. ekonomisi olan Avustralya ‘evet’
dedi. Facebook bu ülkede, kendi üzerinden yapılan haber paylaşımlarını bloke etti. Türkiye’de ise Twitter’ın
aksine Facebook’un hükümetin talebine uygun şekilde reklam yasağına uğramamak için bir ülke temsilcisi
atadı. Bir süre sonra istenen tavizleri vermeyen Twitter’ın bant genişliğinin kullanılamaz seviyede daraltılması da gündemde. Facebook yönetimini sansürcülükle, hatta diktatör gibi davranmakla suçlayan
https://t24.com.tr/yazarlar/candan-yildiz/teyit-org-ve-yeni-sansur-yollari-ihtimali-bir-sen-eksiktin-facebook,29883
https://t24.com.tr/video/tiktok-ta-tepki-ceken-nezarethane-videosu-bogazici-misafirhanemiz-sizi-bekliyor,36230
https://twitter.com/DOGANAKINT24/status/1362830299059601410?s=08
324 https://twitter.com/matakanfoca/status/1362346319852032001
325 https://t24.com.tr/yazarlar/dogan-akin/yalana-da-sarilan-bir-teyit-cilik-atakan-foca-senin-9-ayda-2-milyon-lira-aldigin-facebook-tan-t-24-11-yilda-1-kurusalmadi,29941
326 https://www.birgun.net/haber/adalet-bakani-gul-den-yeni-anayasa-degerlendirmesi-334761
327 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/yilmaz-ozdili-hedef-alan-paylasima-takipsizlik-kararina-itiraz-edildi-6269727/
328 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/son-dakika-20-subat-corona-virusu-verileri-aciklandi-6271640/
329 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/iletisim-baskanligi-sosyal-medya-yalanlariyla-mucadele-icin-yeni-nesil-dogrulama-platformu-hazirladi/2151442
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yöneticiler, diğer tarafta, haber çok para kazanmadığını belirten Facebook var. Platformlara düzenlemeleri
yapılırken mevcut eşitsizlikleri derinleştirebilecek kayırmacı hamlelerden çok, haberciliğin finansman sorunlarına eşitlikçi bir çözüm perspektifiyle bakmak gerekiyor. Bu tartışmalar, orta ve uzun vadede ise internetin demokratikleştirilmesi, arama yapmanın, haber paylaşmanın, iletişim kurmanın ve emoji değiş tokuşu
yapmanın birkaç şirketin tekeli olmaktan çıkarılmasının, küresel ölçekte nasıl mümkün olabileceğine dair
arayışları da yeniden gündeme taşıyor” diye yazdı.330
22 Şubat 2021
● AYM Başkanı Zühtü Arslan, 23 Eylül 2012’de uygulamaya konulmuş olan bireysel başvuru mekanizması için “büyük bir kazanım” diyerek, 300 bini aşkın bireysel başvuru yapıldığını ve 260 binden
fazlasıyla ilgili karar alındığını bildirdi. Arslan, “Bireysel başvuruda şu ana kadar toplam 14 bin 355 ihlal
kararı verilmiş. En fazla ihlal edilen haklar sıralamasında ilk sırada yüzde 63,4 ile adil yargılanma hakkı,
ikinci sırada yüzde 19,3 ile mülkiyet hakkı, üçüncü sırada da yüzde 4,2 ile ifade özgürlüğü bulunmaktadır”
dedi. Bireysel başvuru uygulamasının sekiz yıllık geçmişi nedeniyle bu konudaki yanlış anlaşılmaların anlaşılabilir olduğunu belirten Arslan, “Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun da (TİHEK) ombudsmanın da AYM’nin de aslında bireysel başvuruda yaptığı iş aynı. Temel hak ve özgülükleri korumak ve
geliştirmek. Bunun da yolu tek tek ülkedeki bütün temel hak ve özgürlükler problemlerini çözmek, bütün
ihlalleri ortadan kaldırmak değildir, olamaz da. Buna hiçbir kurumun gücü yetmez” diye konuştu.331
● Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, Gara bölgesine gittiğini
öne sürdüğü HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında, “silahlı terör örgütü üyesi olmak”
gerekçesiyle soruşturma başlattı.332
● HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir, “Ben Gara’ya gitmedim. Bu çok açık ve net. İddialar yalan ve iftiradır” tepkisini gösterdi. Konuya ilişkin suç duyurusunda bulunacağını ve tazminat davası
açacağını söyleyen Taşdemir, kazanacağı tazminatı Ağrı’daki yoksullar ve çocuklar için kullanacağını açıkladı.333
● DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gara operasyonuna ilişkin, “Ortada bir başarısızlık
olduğu çok açık. 16 vatandaşımızın canıyla bedelini ödediği bu başarısızlığın hesabının birilerinin vermesi
lazım. Aldığınız kararların faturasını başkasına kesemezsiniz. Bu operasyon başarılı olsaydı Cumhurbaşkanı
kameraların karşısına geçecekti. ‘Ben başardım’ diyecekti. Nerede bir hata yaptım diye düşünün” dedi. Hükümete, “önünüze gelen herkese hain demeyi bırakın” çağrısında bulunan Babacan, “Bu ülkeyi seviyorum’
diyorsunuz, seveyim derken ülkeyi öldürmeyin.334 Siz kendi şahsi bekanızı korumayı bu ülkeye sevmek
zannediyorsunuz” dedi.335
● Basın İlan Kurumu’nun (BİK),336 2019 ve 2020 yılı ayrıntılı bilançosuna göre kurumun 2019’da
beş milyon 279 bin 241 lira yedi kuruş olan zararı, 2020’de yüzde 142 artarak 12 milyon 776 bin liraya
ulaştı. Kurumun toplam varlıkları 2019’da 198 milyon 534 bin 874 liraydı ve 2020’de beş milyon 142 bin
338 lira azalışla 184 milyon 392 bin 536 liraya düştü. BİK’in Resmi Gazete’de yayımlanan bilançosunda
kurumun yatırımlara harcadığı para da dipnot olarak yer aldı. Kurumun, Merter Genel Müdürlük Hizmet
Binası tadilat ve dekorasyonuna yedi milyon 415 bin 451 lira 50 kuruş, İstanbul Şube Müdürlüğü inşaat ve
tadilat işine 561 bin 407 lira 71 kuruş, İstanbul Yeni Bosna’daki binaya 25 milyon 107 bin 579 lira 75 kuruş
harcadığı kaydedildi. Toplamda binalar için harcanan para ise 33 milyon 84 bin 548 lira olduğu belirtildi.
Bilançodan anlaşılarak kurumun taşıtlarını da sattığı iddia edildi. Bilançodaki taşıtlar kalemi 2019’da bir
milyon 215 bin 481 lira 63 kuruşken, 2020’de 574 bin 680 lira 70 kuruşa düştü.337
22 Şubat 2021

https://www.gazeteduvar.com.tr/amp/facebook-gazetecilere-para-odemeli-mi-haber-1513887?__twitter_impression=true
https://www.indyturk.com/node/320076/siyaset/aym-ba%C5%9Fkan%C4%B1-arslan-en-%C3%A7ok-hak-ihlali-karar%C4%B1-verilen-ilk-3-ba%C5%9Fvurukonusunu
332 https://www.trthaber.com/haber/gundem/hdpli-milletvekili-tasdemir-hakkinda-sorusturma-558242.html
333 https://www.birgun.net/haber/hdp-li-tasdemir-gara-ya-gitmedim-bu-cok-acik-ve-net-335095
334 https://www.birgun.net/haber/babacan-dan-akp-ye-aldiginiz-kararlarin-faturasini-baskasina-kesemezsiniz-335074
335 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/babacan-sehitlerin-hesabini-vermesi-gerekenler-gule-eglene-kongre-yapiyor-6274744/
336https://ankahaber.net/haber/detay/basin_ilan_kurumunun_zarari_yuzde_142_artarak_12_7_milyon_lirayi_buldu_tek_binaya_25_milyon_harcandi_30600
337 https://t24.com.tr/haber/basin-ilan-kurumu-nun-zarari-yuzde-142-artti,934639
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● AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrel, HDP üyelerine yönelik baskılar nedeniyle derin endişe duyduklarını ifade ederek, Türkiye’ye hukukun üstünlüğü ve masumiyet karinesi ilkelerini hatırlattı. Sözcü Peter Stano, son dönemde tutuklamalar ve seçilmiş belediye başkanlarının görevden alınması uygulamalarıyla siyasi yargılama görünümü veren hukuki süreçler ve TBMM
üyelerinin parlamenter dokunulmazlıklarının kaldırılması girişimlerine vurgu yaptı. Herhangi bir suç ve kusurlu davranış iddiasının hukuki süreçlerle kanıtlanması ve masumiyet karinesinin teminat altına alınması
gerektiğinin ifade edildiği açıklamada, “Avrupa Konseyi’nin uzun yıllardır üyesi ve AB üye adayı olan
Türkiye, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve siyasi örgütlenme özgürlüğü dahil olmak üzere demokratik
sistemini teminat altına almak zorundadır” denildi.338
● Teyit, platforma yöneltilen eleştirileri incelediklerini ve yeni bir eylem planı çıkarttıklarını söyledi.
Buna göre, T24’ün uyarısı ile “Kimler Paylaştı” kısmını güncellediklerini belirtti. “Kimler Paylaştı” isminin
“hedef gösteren bir tonu” olduğunu düşündüklerini bu kısmı “Paylaşım tespiti” olarak yeniden adlandırdıklarını kaydetti. Bu bölümde kaynaklanan hataları azaltmak için Turnusol ile birlikte çalışmaya başladıklarını
söyledi. Akademisyen, gazeteci, medya ombudsmanlarından oluşan bir denetçiler kurulu ile metodolojik
tartışmaları çözüme ulaştırmak için çalışmaya başlanacağı belirtildi. Açıklamada, “Hangi haber sitesi olursanız olun, yanlış bilgi sorununun sizden kaynaklanmadığının, meselelerin sizinle başlamadığının, sizinle
bitmeyeceğinin, sorunların sistematik olduğunun da farkındayız. Bilgi kirliliğine çözüm geliştirmek için
farklı düzeylerde daha çok müdahale geliştirilmesi gerektiğini biliyoruz. Haber siteleri de yanlış bilgiyle
mücadele etme iradesini gösterdikleri her an yanlarında bizi destekçileri olarak bulacaklarını bilmeli. Biz
eksiklerimizin sorumluluğunu almaya, bunları duyurmaya ve daha iyisi için çalışmaya devam edeceğiz.
Hakkımızda yayın yapan tüm haber sitelerinin de aynı ekosistemin parçaları olduğumuzu hatırlamaya, bilgi
ortamını iyileştirmek için, hedef almadan tartışmaya, birbirimizden beslenip birlikte büyümeye, yerleşik
sorunlarla ortak mücadele etmeye davet ediyoruz” denildi.339
24 Şubat 2021
● TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu kararıyla ilgili
AYM’ye cevap yazısı gönderdi. Yazıda, “Kararın bilgi için ve ilgisi olduğundan bahisle TBMM’ye gönderilmesi anlaşılmamıştır” denilerek, AYM’nin Meclis’e kararı ne amaçla gönderdiğine ilişkin açıklama ya
da düzeltme yapılmasını istedi.340
● AYM341, CHP’nin iptal başvurusu üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın, AA’nın “faaliyet” ve “örgütlenme ve insan kaynakları yönetimi” üzerindeki denetim yetkisini Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti. Mahkeme, “Bu denetime ilişkin usul ve esaslar Başkanlıkça belirlenir” şeklindeki ikinci cümle
ile “Yapılacak sözleşmede AA yöneticilerinin atanma yolları da belirlenir” ibareli üçüncü cümlenin iptaline
karar verdi. Anayasaya göre AA’nın özerk ve yayınlarının tarafsız olduğuna dikkat çekilen kararda, “Ajansın
faaliyetlerinin yürütmenin içinde yer alan ve Cumhurbaşkanlığına bağlı olan başkanlıkça denetlenmesi,
ajansın özerkliğiyle bağdaşmadığı gibi yayınlarının tarafsızlığını da etkileme ihtimalini barındırmaktadır”
denildi. Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ne geçilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, İletişim Başkanlığı’nın yetkilerini belirlediği Kararnamede, AA başlığı altında, “Bakanlık her yıl kendi bütçesinin AA bölümündeki ödeneği aşmamak üzere AA ile en çok beş yıllık sözleşme yapmaya yetkili olup, AA’nın faaliyet,
bütçe, örgütlenme ve insan kaynakları yönetimi üzerinde denetime de sahiptir. Bu denetime ilişkin usul ve
esaslar Başkanlıkça belirlenir. Yapılacak sözleşmede AA yöneticilerinin atanma yolları da belirlenir” ifadeleri yer alıyordu.342
● Van 7. Ağır Ceza Mahkemesi, “örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla yargılanan Erciş Belediyesi Başkanı Bayram Çiçek ve Belediye Meclis üyesi Abdulkerim Akbaş’a birer yıl on üçer ay hapis cezası verdi.343
Mahkeme, o dönem Belediye Meclis Üyesi olan gazeteci Erhan Akbaş’ın beraatına karar verdi.344
https://www.dw.com/tr/abden-t%C3%BCrkiyeye-hdp-ele%C5%9Ftirisi/a-56665657
https://teyit.org/ekipten-haber-siteleri-ve-teyitciler-medya-ortamini-iyilestirmek-hepimizin-sorumlulugu
https://www.evrensel.net/haber/426725/meclis-baskani-sentoptan-aymye-enis-berberoglu-karari-icin-duzeltme-yazisi
341 https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/norm-denetimi-basin-duyurulari/iletisim-baskanligi-teskilati-hakkinda-cumhurbaskanligi-kararnamesi-nin-bazi-kurallarinin-iptali/
342 http://ankaragazetecisi.com/2021/02/24/fahrettin-altunun-a-adaki-yetkisine-aymden-tirpan/
343 https://gazetekarinca.com/2021/02/ercis-belediye-esbaskani-ciceke-iki-yil-bir-ay-hapis-cezasi/
344 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-erhan-akbas-orgut-uyeligi-suclamasindan-beraat-etti/
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25 Şubat 2021
● İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi, TBMM’ye gönderilen fezlekeye CHP’li Enis Berberoğlu’nun
avukatlarınca yapılan ikinci itirazı reddetti. Kararda, “İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin hazırlamış
olduğu fezlekede iddianameye, daha önce yapılan yargılamadaki safahate ve AYM kararına yer verildiği,
fezlekenin iddianamede anlatılan eylem üzerinden değerlendirileceği anlaşıldığından, bu itibarla İstanbul
14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 11 Şubat 2021 tarihli ek kararında gösterilen gerekçelerin usul ve yasaya
uygun olduğu” kaydedildi.345
● HDP Mamak İlçe Örgütü, HDP seçmenlerine hakaret ettikleri iddiasıyla Hürriyet yazarı Nedim
Şener ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki hakkında suç duyurusunda bulundu. Şener, 20
Şubat’ta katıldığı bir programda “PKK terör örgütünün siyasi ayağı HDP’dir. HDP ile kim iş birliği yaparsa
o çamur üzerine bulaşır. HDP’ye oy veren, PKK’nın kalaşnikof kurşunudur” demişti. Özhaseki de 20 Şubat’ta yaptığı bir konuşmada, “Lanet olsun onların oylarına. Allah belasını versin onların oylarının” demişti.346
● İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, TBMM’ye fezlekeleri gönderilen dokuz
HDP’li milletvekili hakkında, “Biz HDP’yi problemli görüyoruz, terörün gölgesinde görüyoruz. Dillerini
problemli görüyoruz. Dolayısıyla böyle milletin meclisinde bu siyasi dille, bu üslupla siyaset yapmalarını
doğru bulmuyoruz. Evet diyeceğiz” dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, 6-7-8 Ekim 2014’teki Kobani olaylarıyla ilgili kamu davasında, HDP’li vekiller Fatma Kurtulan, Garo
Paylan, Hüda Kaya, Meral Danış Beştaş, Hakkı Saruhan Oluç, Serpil Kemalbay Pekgözegü, Sezai Temelli,
Pero Dündar ve Pervin Buldan hakkında fezleke düzenlemişti.347
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 658 yeni hasta tespit edildiğini ve 9.572 yeni vaka ile birlikte toplam
vaka sayısını 2.674.766, 73 yeni can kaybı ile toplam can kaybını 28.358 olarak açıkladı.348
● OdaTV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ile Haber Müdürü Barış Terkoğlu istifa etti. Ayrılık nedeni olarak OdaTV’nin İmtiyaz Sahibi Soner Yalçın ile iki gazetecinin aralarındaki görüş farklılığı
öne sürüldü. Yalçın’ın, OdaTV’nin çizgisini daha merkezde duran bir yayın politikasına taşımak istediği de
iddia edildi.349 Ayrıca Yalçın’n, OdaTV’yi bir televizyon kanalı haline dönüştüreceği de öne sürüldü. OdaTV
Genel Yayın Yönetmenliği görevine Serdar Cebe, haber müdürlüğüne Posta’nın eski Yayın Koordinatörü
Elif Yılmaz getirildi. Cebe son olarak VOA Türkçe’de muhabir-sunucu olarak görev yapıyordu.350
26 Şubat 2021
● Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Türkiye’nin Erdoğan sonrasındaki süreçte daha da otoriterleşeceğini savunarak, “Ben, kendisine de ifade ettim.
O zaman da çıkıp Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi lehine konuşmadığım için çok ağır baskı altında
kaldım” dedi. Anayasa değişikliğinin yalnızca Erdoğan için değil, daha sonraki dönemler için de yapıldığını
belirten Davutoğlu, “Türkiye’yi mutlak bir otoriterleşmeye götürmek istiyorlar, alet olmayın buna dedim.
Cumhurbaşkanına da Binali Yıldırım’a da hepsine, ulaştığım arkadaşlara. Basına da ‘kaygılarım var’ diye
söyleyebildim ancak onu yayınladılar” diye konuştu.351
● CHP’nin TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Süleyman Bülbül, engelleme kararı verilen haberlerin
yüzde 42’sinin doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailesi, partinin belediye başkanları veya yöneticileriyle
ilgili olduğunu öne sürdü.352
● ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI), 2018 yılında hazırlanan ancak Donald Trump yönetiminin kamuya açıklamadığı “Kaşıkçı istihbarat değerlendirme raporunu”na göre, Kaşıkçı cinayetini onaylayan kişinin Veliaht Prens olduğu belirtildi. Raporda, “Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin
Selman’ın, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın, Türkiye’nin İstanbul kentinde yakalanması ya da

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/enis-berberoglunun-fezlekeye-itirazinin-reddine-ust-mahkemeden-de-ret-1816462
https://www.birgun.net/haber/hdp-lilerden-nedim-sener-ve-mehmet-ozhaseki-hakkinda-suc-duyurusu-335475
https://www.birgun.net/haber/iyi-partili-agiralioglu-hdp-yi-problemli-goruyoruz-fezlekelere-evet-diyecegiz-335436
348 https://www.ntv.com.tr/turkiye/25-subat-2021-corona-virus-tablosu-73-can-kaybi-9-bin-572-yeni-vaka,vXqZUgxUyU-OAVDYbnuNww
349 https://www.medyakoridoru.com/koridor-ozel/medyakoridoru-acikliyor-odatv-olay-tv-binasina-mi-tasiniyor-huseyin-koksal-m-23036/
350 https://www.medyaradar.com/amp/odatvde-flas-gelisme-unlu-sunucu-genel-yayin-yonetmeni-oluyor-haber-2041684?__twitter_impression=true
351 https://www.birgun.net/haber/davutoglu-cumhurbaskanligi-hukumet-sistemi-lehine-konusmadigim-icin-cok-agir-baski-altinda-kaldim-335555
352 https://www.birgun.net/haber/chp-den-adalet-raporu-335518
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öldürülmesine yönelik operasyonu onayladığı sonucuna ulaştık” ifadesi kullanıldı. Selman’ın yakınındaki
kişileri kovma ve tutuklama ile korkuttuğuna işaret edilen raporda, “Bu durum, Prens’in yardımcılarının,
Muhammed bin Selman’ın emirlerini sorgulayamadıklarını ve Prens’in onayını almadan önemli adımlar
atamadıklarını göstermektedir” tespitinde bulunuldu. Raporda, Kaşıkçı’yı öldüren ve aralarında Prens’in
çalışanları da olan 15 kişilik ekibin 2 Ekim 2018’te İstanbul’a gittiği altı çizildi.353
● Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti İltica Dairesi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Kürt şair Mervan
Nasim’in (Nasim Deniz) iltica başvurusunu reddetti.354 Nasim, Türkiye’ye iade edilmesi yönündeki karara
itiraz etti. 2018’den bu yana Güney Kıbrıs’ta olduğunu anlatan Nasim, Türkiye’de iken ailesiyle kaldığı eve
yapılan baskınlarda taslak halindeki kitaplarına el konulduğunu, kitaplarına suç unsuru muamelesi yapıldığını ve Türkiye’ye iade edilmesi durumunda hayati tehlikesinin olduğunu iddia etti.355
27 Şubat 2021
● Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın milletvekilleriyle ilgili fezlekelerinde yönelttiği suçlamalar
ortaya çıktı. Başsavcılık, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’ın “Sevgili Selahattin Demirtaş için,
Figen Yüksekdağ için ve sevgili Leyla Güven” sözlerinin, “suçu ve suçluyu övmek” şeklinde değerlendirerek dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi.356 Paylan’ın 26 Mart 2019’da Diyarbakır’da yaptığı bir konuşmada yargılamaya konu edilen konuşmasındaki sözleri, “(...) Sevgili Demirtaş’ın sözünü bir kere anlatmamız gerekiyor, bir kere daha ama bu sefer en güçlü şekilde anlatmamız gerekiyor. Her birey tekrar barışa
verilmiş bir oy olacak, çünkü Süleyman Soylu ne diyor, ya lütfen diyor, size yalvarıyorum diyor, bizim
boynumuzu bükük çıkarmayın diyor, yalvarıyor. Çünkü halkı sonsuzluğa, sokak yürüyüşlerine mahkum
ettiler. Şimdi değerli arkadaşlar, o zalimlere bu pazar gereken dersi hep beraber ve güçlü şekilde verecek
miyiz? (...) Bu pazar da sevgili Selahattin Demirtaş için, Figen Yüksekdağ için ve sevgili Leyla Güven için
en güçlü dersi vereceğimize güveniyorum” şeklindeydi.357
● Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkanı Hüseyin Terzi’nin, CHP PM Üyesi Kadın Kolları Genel
Başkanı Aylin Nazlıaka hakkında, İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin konuşmasından şikayetçi olarak açtığı manevi tazminat davası reddedildi.358 Mahkeme, “ifadelerinden dolayı davacının kişilik hakkının zedelenmesinin olanaklı olmadığı, davacının zarar görmediği, dava konusu ifadenin eleştiri ve ifade özgürlüğü kapsamında kaldığı anlaşılarak davacının manevi tazminat davasının reddine” karar verdi. Davada, “toplumda
kutuplaştırma ve ayrımcılık yaratma”, “hedef gösterme” ile suçlanan Nazlıaka, “Erkekler, İstanbul Sözleşmesi’nden rahatsız değil, eşine, sevgilisine ya da hiç tanımadığı bir kadına şiddet uygulayan, katleden, tacizci tecavüzcü erkekler rahatsız” demişti.359
28 Şubat 2021
● CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, Twitter’dan yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini duyurdu.360

Olumlu Gelişmeler
3 Şubat 2021
● AYM361, milletvekilliği düşürülen eski CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında verdiği ikinci ihlal kararının gerekçesini yayımladı. AYM, Berberoğlu’nun “seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı” ile “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının” ihlal edildiği gerekçesiyle yaptığı başvuruyu inceleyerek, hak ihlali kararı verdi. Kararda, yerel mahkemenin yeniden yargılama yapması, mahkumiyet hükmünün infazının durdurulması, Berberoğlu’nun hükümlü statüsünün sona erdirilmesi ve yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi gerektiği belirtildi. Ancak TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Bilhassa
https://www.trthaber.com/haber/dunya/abd-cemal-kasikci-raporunu-yayinladi-559992.html
http://mezopotamyaajansi28.com/tum-haberler/content/view/126195
https://artigercek.com/haberler/iltica-basvurusu-reddedilen-kurt-sair-turkiye-ye-iade-edilmek-isteniyor
356 http://www.agos.com.tr/tr/yazi/25380/sevgili-selahattin-demirtas-demek-suc-sayildi
357 https://www.gazeteduvar.com.tr/sevgili-demirtas-sozu-suc-sayilan-paylan-cok-sevgili-desek-haber-1514604
358 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/nazliakaya-acilan-istanbul-sozlesmesi-davasi-mahkemeden-geri-dondu-1816865
359 https://tele1.com.tr/aylin-nazliakaya-acilan-istanbul-sozlesmesi-davasi-mahkemeden-dondu-336289/
360 https://twitter.com/teomansancarchp/status/1366021935663095808?s=20
361 https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/bireysel-basvuru-basin-duyurulari/anayasa-mahkemesi-kararinin-uygulanmamasi-nedeniyle-secilme-ve-siyasi-faaliyettebulunma-hakki-ile-kisi-hurriyeti-ve-guvenligi-hakkinin-ihlal-edilmesi/
353
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TBMM’ye bu şekilde bir tembihte bulunması, nasihatte bulunması, öğüt vermesi AYM’nin çok açık bir
yetki aşımıdır” dedi.362
8 Şubat 2021
● CHP’li Enis Berberoğlu hakkında AYM’nin 21 Ocak’ta ikinci kez verdiği hak ihlali kararı üzerine
geçen sefer hapis cezası kararında direnme yönünde karar alan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, MİT
TIR’ları konulu davada yeniden yargılama kararı aldı. Mahkeme Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nun
17 Eylül 2020’de verdiği ‘‘seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının
ihlali yönündeki karara 13 Ekim 2020’de direnmişti.363 Mahkeme, Berberoğlu hakkında yasama dokunulmazlığı kaldırılıncaya kadar yargılamayı durdurma kararı da aldı. Mahkeme, bilgi amaçlı olarak TBMM
Başkanlığı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na karar örneği gönderilmesine karar verdi.364 Savcılık mütalaasında, Berberoğlu’nun AYM’ye yaptığı başvurunun kabul edilebilir bulunduğu kaydedildi. AYM’nin
bireysel başvuruları kabul ve karara bağlama noktasında Anayasa tarafından yetkilendirilmiş ve kararlarının
Anayasal olarak bağlayıcı nitelikte olduğu belirtildi. Özetle, “AYM’nin Berberoğlu hakkında yeniden yargılamanın kabulü, hakkında verilen mahkumiyet hükmüne ilişkin infazın durdurulması, hükümlü statüsü
sona erdirilerek hakkında yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi ve Berberoğlu hakkında
TBMM’den dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke düzenlenmesi kamu adına talep ve mütalaa
olunur” denildi.365
9 Şubat 2021
● Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, BBC Türkçe ve VOA Kürtçe muhabiri Hatice Kamer’in, beş
yıl önce Diyarbakır’da haber takibini yaptığı etkinliklerin fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşarak,
“örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla yargılandığı davada, paylaşımların kanunda suç olarak tanımlanmadığı gerekçesiyle beraatına karar verdi. İddia makamı, esas hakkındaki mütalaasında iddianamenin içeriği incelendiğinde suçlama konusu yapılan paylaşımların silahlı örgütün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini övücü nitelikte olmadığını belirterek, suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle Kamer
hakkında beraat kararı verilmesini talep etti. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi’nin beraat kararını usul
yönünden bozması üzerine dava yeniden görülmeye başlanmıştı.366
18 Şubat 2021
● AYM, İstanbul’da altı yıl önce bir gösteriyi takip eden gazeteci Beyza Kural Yılancı’yı ters kelepçe takarak kısa süreli gözaltına alan polislerin, “insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağı” ile
“ifade ve basın özgürlüğünün” ihlal edildiği hükmetti. Mahkeme, Kural’a 15.000 lira tazminat ödenmesine
karar verdi. Karar gerekçesinde, “Gazetecilik görevini yapan başvurucunun olayları haberleştirmek dışında
bir maksatla gösterinin yapıldığı bir yerde bulunduğu, polisin o sırada devam etmekte olan gösteriye ilişkin
görevlerini yapmasını engellediği, bir gösterici gibi davranarak polise karşı şiddet kullandığı ya da polis için
herhangi bir tehdit oluşturduğu ileri sürülmemiştir. Soruşturma dosyasında ve neticesinde verilen takipsizlik
kararında başvurucunun haber yapmasının engellenmesinin ve başvurucuya yapılan fiziksel müdahalesinin
kesinlikle gerekli olduğuna dair herhangi bir tespit ya da açıklama yapılmamıştır. Bunun aksine kamera
görüntüleri dikkatle incelendiğinde başvurucunun keyfi olarak gözaltına alındığı ve kelepçelendiği kanaatine ulaşılmıştır” denildi. Kelepçelemenin polis memurunun görüntüsünü alan başvurucunun küçük düşürülmesi ve başvurucuya bir nevi ders verilmesi amacıyla kasıtlı olarak vücut bütünlüğüne zarar verecek
şekilde gerçekleştirildiği izlenimi oluşturduğu belirtilen kararda, bu nedenle bu durumun insan haysiyetiyle
bağdaşmayan muamele olduğu ifade edildi.367
23 Şubat 2021

https://www.haberturk.com/aym-nin-enis-berberoglu-karari-resmi-gazete-de-2960174
https://www.amerikaninsesi.com/a/yeniden-yargilanacak-olan-berberoglu-meclis-yolu-acidi/5769852.html
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/mahkemeden-enis-berberoglu-karari-/2137436
365 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/savciliktan-aymnin-berberoglu-kararina-iliskin-mutalaa/2137256
366 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-hatice-kamer-beraat-etti/
367 https://www.indyturk.com/node/317751/haber/aym%E2%80%99den-gazeteciye-polis-m%C3%BCdahalesi-i%C3%A7in-ihlal-karar%C4%B1-polisinamac%C4%B1-k%C3%BC%C3%A7%C3%BCk
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● AYM , paylaştığı tweet nedeniyle tutuklanan gazeteci Hakan Aygün’ün “kişi hürriyeti” ve “güvenliği hakkının” ihlal edildiğine ve Aygün’e 40.000 lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Aygün,
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Covid-19 virüsü salgını nedeniyle açıklamada bulunurken IBAN numarası verip bağış kampanyası başlatması sonrası, “IBAN suresi ayet bir, ey IBAN edenler. Biz size ayrı bankalarda
IBAN numaraları verdik ki IBAN edesiniz diye, hiç şüphesiz ki ahiret gününde IBAN edenle IBAN etmeyenler ayrılacaktır” paylaşımını yapmıştı. “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ile “hakaret”
iddialarıyla 2 Nisan 2020’de gözaltına alınan Aygün, 3 Nisan’da tutuklanmış, 5 Mayıs’ta ise tahliye edilmişti.369
368

24 Şubat 2021
● Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Yeni Yaşam çalışanı Hakkı Boltan’ın üzerine atılı “örgüt
üyesi olmak” suçunu işlediğinin sabit olmaması gerekçesiyle beraatına karar verdi. Boltan, Özgür Gazeteciler İnisiyatifi (ÖGC) Sözcüsü olduğu dönemde katıldığı basın açıklamaları, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) delegesi olduğu gerekçesiyle yedi buçuk yıldan 15 yıla
kadar hapis istemiyle yargılanıyordu. Boltan, soruşturma kapsamında 30 Eylül 2020’de gözaltına alınmış 2
Ekim 2020’de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.370

368 https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/bireysel-basvuru-basin-duyurulari/sosyal-medya-paylasimlari-icin-tutuklama-tedbirinin-uygulanmasi-nedeniyle-kisihurriyeti-ve-guvenligi-hakkinin-ihlal-edilmesi/
369 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/hakan-aygunun-iban-tutuklamasina-40-bin-tl-tazminat-6275958/
370 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-hakki-boltan-ilk-durusmada-beraat-etti/
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