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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.

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü Aralık 2020 Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

İçindekiler
Giriş

5

İletişim Araçlarına ve İletişimcilere Baskı

6

İfade ve Basın Özgürlüğünü Kullanmak İsteyenlere Müdahale

17

RTÜK ile İlgili Gelişmeler

25

İfade ve Basın Özgürlüğüne Yönelik Yurtiçi ve Yurtdışından Gelen Tepkiler

28

Diğer Gelişmeler

40

Olumlu Gelişmeler
Kısaltmalar

556
61

4

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü Aralık 2020 Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

Giriş
Türkiye 2020 yılını ifade özgürlüğüne ve dolayısıyla toplumsal muhalefeti baskı altına zincirine, derneklere kayyum atanmasının önünü açan kanun teklifinin Aralık ayında yasalaşması ve
sivil toplum kuruluşlarının yönetimine tek başına içişleri bakanının imzayla kayyım atanması yolu
açılmasıyla yeni bir halka eklenmesiyle tamamladı.
Korona virüsü salgını gerekçesiyle yıl boyunca dini toplantılar, iktidar partisine üye kabul
törenler, toplu açılış etkinlikleri ve parti toplantıları neredeyse hiçbir kısıtlama olmadan devam
ederken, diğer her türlü toplumsal etkinlik ve eylemler yasaklanmaya devam etti. Yılın son ayında
Türkiye’nin Birleşmiş Milletler nezdindeki uluslararası yükümlülükleri gerekçesiyle AKP’nin
“Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi” olarak
TBMM gündemine taşıdığı düzenlemede, Anayasa’ya aykırılık iddialarına rağmen örgütlenme özgürlüğü açısından tartışmalı hükümlere yer verildi. AKP ile MHP’nin oylarıyla teklifin yasalaşmasıyla sivil toplum yapılanmasını düzenleyen 38 maddelik Dernekler Kanunu’nun sekiz maddesinde
değişiklikler yapılırken, Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesine de aykırı şekilde avukatlara vekili
oldukları örgütlerle ve takip ettikleri davalarla ilgili adeta “muhbirlik” zorunluluğu getirildi. CHP
başta olmak üzere muhalefet partileri, AKP’nin uluslararası kamuoyunda Türkiye’nin yerine getirmesi beklenen “siyasi nüfuz” meselesiyle ilgili herhangi bir düzenleme yapmazken, “kitle imha
silahları finansmanını” bahane olarak kullandığını ve sivil toplumu baskı altına aldığını öne sürdüler.
Anayasa’daki halkın haber alma özgürlüğü ilkesine aykırı olarak erişim engellemeleri Aralık
ayında artarken, artık TBMM’de millet iradesi temsilcileri olan milletvekillerince yürütülen yasama faaliyetlerini de kamuoyundan saklama aracına dönüştü. Yolsuzluklar, sahtecilik ve hatta bu
konuda yargı kararıyla ilgili haberler yanı sıra “yayınlanmamış habere erişim engeli” kararıyla “kişilik hakları ihlali” gerekçesi “halkın olan bitenden, bilgiden mahrum bırakılması” haline geldi. Bu
çerçevede, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun başvurusu üzerine ANKA Haber
Ajansı’nın CHP’li Özkan Yalım’ın TBMM’ye sunduğu soru önergesiyle ilgili haberine erişim engeli getirildiği görüldü. Sabancı Grubu’nun şikayeti üzerine Türk-İnternet’in henüz yayınlanmadığı ve hazırlayacağı Sabancı ailesiyle ilgili her türlü haberine engelleme kararı getirilmesi de dikkat çekti. Geçtiğimiz Kasım ayında halkın hükümete yakın medya kuruluşlarıyla kamu yayıncılığına sahip olması gerekli TRT ve Anadolu Ajansı’ndan 25 saat boyunca öğrenemediği Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan istifa süreciyle ilgili diğer yayın kuruluşlarınca yayımlanan bazı haberlere de erişim engeli getirildi. Cumhuriyet, OdaTV, TELE1 ve Yeniçağ’da, Albayrak’ın danışmanınca yapılan açıklamayla ilgili haberleri engellendi. İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği ise, A3 Haber, ABC ve Halk TV’nin internet sitesinde yer alan “Alman Dergisi’nde (Focus
Dergisi) Erdoğan’ın servetini yazdılar: Buzdağının görünmeyen kısmı” haberlerini engellemekle
kalmadı, internet ortamından “tümüyle silinmesine” karar verdi. Aralık ayında gazeteyolculuk.net,
Jin News ve Gazetefersude gibi medya kuruluşlarının internet sitelerine de erişim engeli uygulandı.
Basın özgürlüğü açısından erişim engelleme kararları ağırlıklı yerini korurken, medya kuruluşlarına yönelik hükümet kontrolündeki diğer kurumlar ile cezalandırıcı mekanizmalar uygulanmaya devam etti. Basın İlan Kurumu (BİK), Cumhuriyet’e Kasım ayında 28 gün ilan kısıtlama
cezası ardından Aralık ayında 27 gün ilan kısıtlama cezası uyguladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı,
Sözcü’ye “takdirimiz” gibi gerekçelere dayanan incelemesi sonucunda 2018 yılına ait toplam 14,5
milyon lira vergi cezası kesti. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın TBMM’ye sunduğu
soru önergesi yanıtına göre; 2020’nin Ocak-Kasım döneminde Sözcü’ye 166 bin lira BİK cezası
kesildi. Korkusuz’a da 373 bin lira ceza kesildi. OdaTV’ye 371 bin lira vergi cezası uygulandı. Bu
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arada RTÜK ise, HalkTV ve Fox TV’yi hedef alan cezalandırma kararları ardından CHP Mersin
Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın “Gerçek Fikri Ne” programı canlı yayınında kullandığı ifadeleri
gerekçe göstererek, Habertürk TV’ye beş kez program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezası
verdi.
Basın özgürlüğünde Türkiye’nin en önemli sorunu niteliğindeki gazetecilere yönelik tutuklu
soruşturma ve yargılama kararları alınmasıyla birlikte sadece haberleri gerekçe gösterilerek hapis
cezaları verilmesi Aralık ayında da sürdü. Mesela, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) üyesi olmadığı halde KHK ile kapatılan İMC TV’nin program koordinatörü Ayşegül Doğan hakkında 20102012 yılları arasında DTK yöneticileriyle yaptığı görüşmeler, röportajlar delil kabul edilerek, “silahlı örgüt üyeliği” iddiasıyla altı yıl üç ay hapis cezasına mahkum edildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın yasal mevzuattaki koşulları yerine getirmelerine rağmen tüm gazetecilere basın
kartı vermeme tavrı yargı kararlarına da gerekçe oluşturmaya başladı. Doğan’ın mahkumiyet gerekçesinde “basın kartı sahibi olmaması” nedeniyle gazeteci olmadığı yorumu yapılması dikkat
çekti. Yıpranma hakkının da son düzenleme ile basın kartı şartına bağlanması mağduriyetleri artıracak nitelikte görüldüğü için Gazeteciler Cemiyeti ve diğer basın meslek örgütlerince tepkiyle
karşılanmıştı.
Özellikle bazı medya kurumlarında çalışanlara yönelik “basın kartı vermeme” ve hatta “basın
kartı verilmeyecekler” gizli listesinin varlığı iddia edilirken, çok sayıda daha önce “süresiz basın
kartı” sahibi gazetecinin de “mesleği icra etmiyor” gerekçesiyle basın kartlarının yenilenmemesi
2020’deki önemli şikayetlerdendi.
Hapisteki gazeteciler Türkiye ve Türk basını için son 20 yıldaki en önemli sorunlardan birisi
olmaya devam etti. ÖİB’in açık kaynaklardan derlediği bilgilere göre; Kasım ayında, yılın başından bu yana gözaltında veya tutuklu ve hükümlü olarak hep 80’den fazla gazeteci hapiste iken ilk
kez geçen yılın sonunda bu sayı 70’in altına inmişti. Aralık ayı sonu itibarıyla hapiste hükümlü ve
gözaltında/tutuklu gazeteci sayısı yeniden tırmanışa geçti. Kasım ayına göre hükümlü gazeteci sayısı 41’den 43’e, gözaltında veya tutuklu gazeteci sayısı ise 28’den 29’a çıktı ve toplamda 69’dan
72’ye yükseldi.
İfade özgürlüğü bağlamında, Türkiye’nin artık “Partili Cumhurbaşkanı” sistemine geçmiş
olmasına ve Cumhurbaşkanı’nın artık Yürütmenin de başı olmasını rağmen “Cumhurbaşkanı’na
hakaret” suçlamasıyla ilgili sorun 2020 yılı sonu itibariyle varlığını korudu. Tiyatro oyuncusu Cenk
Dost Verdi, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla 11 ay 20 gün hapis cezası kararı aldığını
duyurdu. Bu yargılama süreçlerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatlarınca davalara müdahil olunması ve davalılar aleyhine hapis cezaları taleplerinde ısrar edilmesi tutumu da
sürdürüldü. Erdoğan ve AKP’li isimlerce diğer siyasi aktörler ve toplumsal muhalefet kesimleri
aleyhine “tazminat” talepleri yargı süreçleri de gündemdeki yerini korudu. Buna karşın CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisi hakkında “FETÖ bağlantısı” suçlaması yönelten Sabah
aleyhine açtığı davada, talebi doğrultusunda sadece bir liralık dolayısıyla sembolik tazminat kazanması dikkat çekti.

İletişim Araçlarına ve İletişimcilere Baskı
1 Aralık 2020
● İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 46 gazeteci ve basın çalışanıyla ilgili KCK Basın Davası’nda
Rawin Sterk hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına karar verdi. Mahkeme, Ertuş Bozkurt
hakkındaki soruşturmanın mükerrer olduğu iddiasıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yanıt
talep edilmesine, Yüksel Genç’in duruşmalardan vareste tutulması talebini de kabul ederek davayı, 4 Mart
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2021’e erteledi. Dava, 2011’de Dicle Haber Ajansı, Özgür Gündem ve Azadiya Welat ile Demokratik Modernite dergisi ve Fırat Dağıtım gibi Kürtçe basına yönelik operasyonun ardından başlamıştı.2
● İstanbul İstinaf 14.Ceza Dairesi, gazeteci Cengiz Erdinç hakkında “Finansal Kara Delikler” haberi
nedeniyle İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 4 Temmuz 2019’de verdiği 10 ay hapis ve 16.660 lira
para cezasını onadı.3 Erdinç’in avukatı Baran Kaya, AYM’ye başvuracaklarını söyledi.4
● İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhuriyet, OdaTV, TELE1 ve Yeniçağ’da, Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan istifası sonrası danışmanı Medet Nebi Yanık’tan yapılan açıklamayla ilgili haberleri “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle erişime engelledi.5 Cumhuriyet’teki “Albayrak
sustu, danışmanı konuştu”, TELE1’deki “Berat Albayrak’ın istifası sonrası başdanışmanından ilk açıklama”
ve OdaTV’deki “Berat Albayrak’ın isyanı danışmanının ağzından çıktı” başlıklı haberler engellendi. 6
2 Aralık 2020
● Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, gazeteci Alican Uludağ’ın Ankara Cumhuriyet Başsavcısı
Yüksel Kocaman’ı eleştirdiği Twitter paylaşımları nedeniyle “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef
göstermek” suçlamasıyla yargılanmasında cumhuriyet savcısı mütalaasını sundu. Dava 3 Şubat 2021’e ertelendi.7 Uludağ, dava açıldığı gün Ankara Adliyesi’nde görevli sekiz aylık hamile eşinin izindeyken görev
yerinin değişmesine tepki gösterdi.8 Uludağ, “Dava konusu soruşturma taraflıdır. Müşteki, davayı açan savcının amiri konumundadır. Soruşturma kapsamında tebligat için çağrıldığımda, adliyede görevli olan eşimin
de görev yeri değiştirilmiştir. Üstelik, bu görev yeri değişimi doğum izninde olan eşimin sekiz aylık hamile
olduğu bir anda gerçekleşmiştir. Bu soruşturma tamamen baskı, sindirme ve ders verme amacıyla başlatılmıştır” dedi.9 Uludağ, paylaşımında, “Başsavcı evleniyor sonrasında da soluğu, yürütme organının liderinin
yanında alıyor” demişti.10
● AYM, “FETÖ Medya Yapılanması” soruşturması kapsamında 13 Kasım 2019’da tutuklanan gazeteci Ahmet Altan’ın, tutuklu yargılanmasına ilişkin bireysel başvurusunu kabul edilemez buldu.11 AYM,
Altan’ın tutuklanma sürecinin yetkisiz makamlar tarafından başlatılıp neticelendirilmesi ve böylelikle mahkumiyete bağlı tutma kararı alan merciin bir mahkeme olmadığı iddiasını dayanaktan yoksun buldu. AYM,
Altan’ın bu ihlal iddiasına dair hiçbir belirleyici ya da ayırt edici ifade kullanmadığı ve iddiasını herhangi
bir olgu veya olay belirtmeksizin soyut olarak dile getirmesi nedeniyle kabul edilemez bulunduğunu kaydetti.12 Altan’ın avukatı Figen Albuğa Çalıkuşu, AİHM’e başvuracaklarını söyledi.13 İstanbul 27. Ağır Ceza
Mahkemesi, 13 Kasım 2019’da Altan’ın tekrar tutuklanmasına karar vermişti.14 Altan, 21 Kasım 2019’da
“tutuklama için gereken şartlar bulunmamasına rağmen tekrar tutuklandığını, kişi hürriyeti ve güvenliği
hakkı ile ifade ve basın hürriyetlerinin ihlal edildiğini” belirterek, AYM’ye başvurmuştu.15
● Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Mezopotamya Ajansı (MA) editörü ve Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Başkanı Dicle Müftüoğlu hakkında “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla bir yıl üç
ay hapis cezası verdi. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı. Müftüoğlu hakkındaki iddianamede,
2014’te Suriye’nin Ayn el-Arab (Kobani) kentinde terör örgütü IŞİD ile yaşanan çatışmalara ilişkin Dicle
Haber Ajansı (DİHA) tarafından yayınlanan haber içerikli bir fotoğraf delil olarak öne sürülmüştü. Müftüoğlu savunmasında söz konusu delili o dönem çalıştığı DİHA’da haberleştirdiğini hatırlatmıştı. Mahkeme,
Müftüoğlu hakkında açık kaynak araştırma tutanağı hazırlanmasıyla özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini ve bu şekilde toplanan delillerin yargılama için esas alınmaması gerektiği savunmasını kabul etmedi.16
https://www.evrensel.net/haber/420064/kck-basin-davasi-ertelendi
https://www.mlsaturkey.com/tr/kck-basin-davasi-marta-ertelendi/
3 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/214543-gun-gun-uc-aylik-medya-ifade-ozgurlugu-ihlalleri-tam-metin
4 https://twitter.com/RSF_tr/status/1333729804743561216
5 https://twitter.com/engelliweb/status/1333834336840380416
6 https://tele1.com.tr/berat-albayrakin-istifasi-sonrasi-basdanismanindan-ilk-aciklama-267444/
7 https://expressioninterrupted.com/tr/gazeteci-alican-uludag-a-acilan-hedef-gosterme-davasi-basladi/
8 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-uludag-hakim-karsisinda-hedefim-bassavcilik-makamini-elestirmekti/
9 https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/235376-savci-ceza-istedigi-mutalaayi-savunmalari-dinlemeden-verdi
10 https://twitter.com/alicanuludag/status/1307722079391879169
11 http://www.diken.com.tr/aymden-yazar-ahmet-altanin-basvurusuna-ret/
12 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/anayasa-mahkemesi-ahmet-altanin-bireysel-basvurusunu-kabul-edilemez-buldu/2062842
13 https://t24.com.tr/haber/aym-altan-in-basvurusunu-ikinci-kez-reddetti-avukati-aihm-ye-gidiyor,918291
14 https://www.ntv.com.tr/turkiye/aymden-ahmet-altan-karari,zuu2MYC43UmTLc91Ils8pw
15 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2019/38086?KelimeAra%5B%5D=ahmet+h%C3%BCsrev+altan
16 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-dicle-muftuogluna-1-yil-3-ay-hapis-cezasi/
1
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● Erişim Sağlayıcıları Birliği, İstanbul Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin, Diken, Sözcü ve
soL.org’da FETÖ Borsasına ilişkin yayınlanan haberlerin Ekim 2020’de erişime engellenmesine ve silinmesine karar verdiği içeriklerle benzer olduğu gerekçesiyle 80 farklı haberin silinmesine karar verdi. Bu
haberler arasında Diken’in “FETÖ borsasında müfettişler: polis müdürü, işadamından köşk aldı”,
Sözcü’nün, “FETÖ Borsası’nı yazan SÖZCÜ muhabirine soruşturma” ve SoL.org’un “FETÖ ticareti bakana
yaklaştı: Al köşkü temizle sicili” yer alıyor.17

●

Malatya 1. Sulh Ceza Hakimliği, BirGün’de yayımlanan18, “Süper Güçlü Rektörler” haberini, “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle erişime engelledi. Haberlerde, birçok rektörün fakültelerde dekan vekili
olarak görev yaptığı iddiası yer alıyordu.19
● İstanbul Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliği, Ekolojik Enerji A.Ş.’nin talebi üzerine20, Hürriyet yazarı Yalçın Bayer’in, “İstanbul’u terk et Trakya’yı kirlet” köşe yazısını, “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle
erişime engelledi.21
3 Aralık 2020
● İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, Habertürk yazarı Nagehan Alçı hakkında 15 Haziran
2018’de yayımlanan “O utanç verici karara Adalet Bakanı’nın tepkisi” yazısı nedeniyle yargılanmasında
hakim Hakkı Yalçınkaya davaya müdahil olmayı talep etti.22 Mahkeme, Alçı’nın ifadesi alındıktan sonra bu
talebi değerlendireceğini açıkladı. Alçı, söz konusu yazısında şu an İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesi
hakimi Yalçınkaya için “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 Dink’i ölüme götüren o malum kararı veren hakim Hakkı Yalçınkaya, Asliye Ceza Hakimi olarak görev
yapıyor” demişti. Dava, 11 Şubat 2021’e ertelendi.23
● BİK, Cumhuriyet’e Basın Ahlak Esası’na uymadığı iddiasıyla resmi ilanlar ve reklamlarının iki
ayı geçmeyecek şekilde kesilebileceğine ilişkin tebligat gönderdi ve yazılı savunma istedi. RTÜK, Cumhuriyet’in “RTÜK’ten basına tehdit” haberini “kişi, kurum ve toplum katmanlarına yönelik yayınlarda, eleştiri
sınırlarını aşan aşağılayıcı sözcükler kullanılamaz; hakaret edilemez, sövülemez, iftira ve haksız isnat yapılamaz” maddesinin ihlali gerekçesiyle BİK’e şikayet etmişti.24 RTÜK üyesi Okan Konuralp, “Belli ki RTÜK
Başkanlığı, BİK yoluyla görev ve sorumluluk alanı dışındaki yayın kuruluşları üzerinde de bir baskı oluşturmaya çalışmaktadır” dedi.25
● Bitlis 2. Ağır Ceza Mahkemesi, “terör örgütü üyeliği” iddiasıyla tutuklu yargılanan yazar Gulgeş
Deryaspi hakkında altı yıl üç ay hapis cezasına karar verdi. Deryaspi, Bitlis’in Tatvan ve Güroymak ilçelerinde 25 Temmuz 2019’da yapılan operasyonda gözaltına alınarak, 30 Temmuz’da, “terör örgütü üyeliği”
iddiasıyla tutuklanmış26 ve Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderilmişti.27
4 Aralık 2020
● İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, MİT TIR’larıyla ilgili haberler gerekçesiyle dönemin Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Can Dündar’ın yargılamasında reddi hakim talebinde bulunmasını
“duruşmayı uzatmak amacıyla yapıldığı” gerekçesiyle reddetti.28 Mahkeme, reddi hakim talebinin reddedilmesine ilişkin üst mahkemeye itiraz yapılması için Dündar’ın avukatlarına yedi günlük süre tanıdı. Dava,
23 Aralık’a ertelendi.29
5 Aralık 2020

https://twitter.com/engelliweb/status/1334196202963865602
https://www.birgun.net/haber/super-guclu-rektorler-320075
https://twitter.com/engelliweb/status/1334209467840393219
20 https://eksisozluk.com/ekolojik-enerji--6751894
21 https://twitter.com/engelliweb/status/1334202616948142083
22 https://www.birgun.net/haber/nagehan-alci-nin-yargilandigi-dava-basladi-mehmet-selim-kiraz-ornegi-verildi-325246
23 https://www.mlsaturkey.com/tr/nagehan-alcinin-yargilanmasina-baslandi/
24 https://t24.com.tr/haber/rtuk-sikayet-etti-basin-ilan-kurumu-cumhuriyet-gazetesinden-savunma-istedi,918408
25 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/rtuk-sayistay-aciklamasini-haberlestiren-cumhuriyeti-bike-sikayet-etti-1795710
26 https://www.evrensel.net/haber/420282/kurt-yazar-gulges-deryaspiye-6-yil-3-ay-hapis-cezasi-verildi
27 https://www.kulturservisi.com/p/pen-uyesi-kurt-yazar-gulges-deryaspi-tutuklandi/
28 https://www.mlsaturkey.com/tr/mit-tirlari-davasinda-can-dundarin-avukatlarindan-reddi-hakim-talebi/
29 https://www.evrensel.net/haber/420320/can-dundarin-avukatlari-14-agir-ceza-mahkemesi-heyetinin-reddini-talep-etti
17
18
19
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● BTK , Antalya 5. Sulh Ceza Hakimliği’nin “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması”31 gerekçesiyle aldığı kararla Gazete Yolculuk’un gazeteyolculuk.net sitesini erişime engelledi.32 Gazete Yolculuk, “Sansüre karşı gerçeğin devrimci sesi susmayacak: En yakın zamanda yeni adresimiz ile yeniden yayında olacağız” açıklaması yaptı.33
● BTK, Diyarbakır 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla Jin News’in “jinnews12.xyz” internet adresine erişim engeli getirdi.34
● Gazetefersude’nin Twitter hesabının askıya alınmasının ardından açılan ikinci hesabı da 15 gün
kullanıldıktan sonra askıya alındı.35 Gazetefersude’nin açıklamasında, “Gazetefersude’ye Twitter sansürü
devam ediyor: Bir ayda ikinci hesabımız da gerekçe sunulmadan kapatıldı” denildi.36
30

7 Aralık 2020
● Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi, KHK ile kapatılan İMC TV’nin program koordinatörü Ayşegül Doğan hakkında 2010-2012 yılları arasında Demokratik Toplum Kongresi (DTK) yöneticileriyle yaptığı görüşmeler, röportajlar ve katıldığı etkinlikler nedeniyle “silahlı örgüt üyeliği” iddiasıyla altı yıl üç ay
hapis cezası verdi. Mahkeme, Doğan’ın yurt dışına çıkış yasağına karar verdi. Doğan’ın avukatı Emel Ataktürk Sevimli, dosya kapsamında toplanan tüm deliller değerlendirildiğinde Doğan’ın, DTK daimi meclis
üyesi ya da kurum delegesi olmadığını ve DTK çalışmalarına fiilen katılmadığının ortaya çıktığını söyledi.
Doğan’ın moderatör ve panelist sıfatı ile davet edildiği bu etkinliklerin haberlerini ve programlarını da yaptığına dikkat çeken Sevimli, İMC TV’de yayınlanan bu haber programlarıyla ilgili RTÜK’ün de herhangi bir
soruşturma açmadığını ifade etti. İddianamede müvekkilinin suç tarihinin 23 Mayıs 2018 olduğu ancak yürütülen soruşturmanın 2010-2013 arasında yapıldığına dikkat çeken avukat Emin Aktar da, bir kişi hakkında
dinleme kararı verilmesi için o kişinin şüpheli sıfatı olması gerektiğini söyledi.37
● Van Erciş 1. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci İdris Yılmaz’ın “halkı kin ve düşmanlığa tahrik
etmek” suçlamasıyla yargılandığı davayı Covid-19 virüs testi pozitif çıktığı için 18 Ocak 2021’e erteledi.
Yılmaz, TSK’nın Suriye’nin Afrin kentinde başlattığı Zeytin Dalı Operasyonu’na ilişkin 20 Ocak 2018’de
yaptığı bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle yargılanıyordu. Yılmaz, bu paylaşım gerekçe gösterilerek 22
Ocak 2018’de tutuklanıp Erciş A Tipi Cezaevi’ne gönderilmiş ve 26 Ekim 2019’da38 tahliye edilmişti.39
8 Aralık 2020
● İstanbul Bakırköy 31. Asliye Ceza Mahkemesi, KHK’yla kapatılan aktifhaber.com Genel Yayın
Yönetmeni Yetkin Yıldız’ın “hakaret” ve “iftira” suçlamalarıyla yargılandığı İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nden dosyanın akıbetinin sorulmasını talep ederek davayı 6 Nisan 2021’e erteledi. Yıldız, AKP
Bursa Milletvekili Efkan Ala’nın davacı olduğu dosyada, Fuat Avni adlı Twitter hesabından Suruç patlamasıyla ilgili paylaşımların haberleştirilmesi gerekçesiyle yargılanıyor.40
9 Aralık 2020
● Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Nurcan Yalçın’ın Rosa Kadın Derneği’ne yönelik
operasyon kapsamında “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla yargılanmasında, gizli
tanığı re’sen açılacak bir ara duruşmada dinlemeye karar verdi. Mahkeme sanık avukatlarına gizli tanığa
sorulmasını istediği soruları hazırlamaları için davayı 3 Mart 2021’e erteledi. Yalçın hakkındaki deliller
arasında “Rosa Kadın Derneği’nin üst düzey sorumlusu” olduğunu iddia eden bir gizli tanık beyanı, derneğe
yapılan baskında ele geçirilen üyelik belgesi ve sosyal medya paylaşımları olduğu öne sürüldü. Yalçın ise,

https://twitter.com/gazeteyolculuk/status/1335012440975740928
https://twitter.com/engelliweb/status/1335172379664936961
https://www.evrensel.net/haber/420407/jin-news-ve-gazete-yolculuka-erisim-engeli
33https://twitter.com/gazeteyolculuk/status/1335012440975740928?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1335012440975740928%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.evrensel.net%2Fhaber%2F420407%2Fjin-newsve-gazete-yolculuka-erisim-engeli
34 https://www.evrensel.net/haber/420407/jin-news-ve-gazete-yolculuka-erisim-engeli
35 https://twitter.com/FersudeGazetesi/status/1335322353782444032
36 https://t24.com.tr/haber/gazete-fersude-nin-twitter-daki-ikinci-hesabi-da-askiya-alindi,919036
37 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-aysegul-dogana-6-yil-3-ay-hapis-cezasi/
38 https://www.evrensel.net/haber/390240/22-ay-sonra-tahliye-olan-gazeteci-idris-yilmaz-toplumun-sesi-olmaya-devam-edecegiz
39 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-idris-yilmazin-sosyal-medya-paylasimi-nedeniyle-yargilandigi-dava-ocaka-ertelendi/
40 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-yetkin-yildizin-yargilandigi-dava-nisan-ayina-ertelendi/
30
31
32
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derneğin kampanyalarına destek olmak amacıyla üye olduğunu söyleyerek, KJA ve TJA ile herhangi bir
ilişkisi olmadığını ifade etti.41
● İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Mehmet Baransu’nun Silivri Cezaevi’nde kendisine
haftada 12 saat bilgisayar izni verilmesi ve avukatı Esra Konur’un evinde yapılan arama görüntüleriyle ilgili
taleplerini kabul etti. Baransu, hakkındaki ByLock iddiasına ilişkin, “Benim hakkımda ByLock’un Morbeyin
olduğu İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen rapor ile anlaşılmıştır” diyerek ilgili raporu mahkemeye sunacağını da ekledi. Baransu, KHK’yla kapatılan Taraf’ın eski yöneticileri Ahmet Altan ve Yasemin Çongar ile çalışanları Yıldıray Oğur ve ayrıca Aktüel muhabiri Tuncay Opçin’in Genelkurmay’a ait
“Egemen Harekat Planı” adlı gizli belgeyi yayımlayarak “devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin, ifşa
ve imha etme” iddiasıyla yargılanıyor. Dava 4 Mart 2021’e ertelendi.42
10 Aralık 2020
● BİK, Cumhuriyet’in ilan kısıtlama cezasına yaptığı itirazı reddetti. BİK, Cumhuriyet’e Kasım
ayında 28 gün ilan kısıtlama cezası uygularken Aralık ayı için de 27 gün ilan kısıtlama cezası uygulanacağını
tebliğ etti. Ayrıca, “Korkutan iddia: Cumhurbaşkanlığı hediye paketleri ile virüs yayıyor!” haberi için iki
gün süre ile ek göstergesinin kesilmesi cezası da kesinleşti. “Neredesin Z kuşağı” köşe yazısı nedeniyle de
beş gün ilan kısıtlama cezasının Aralık ayında uygulanacağı gazeteye tebliğ edildi.43

● İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun başvurusu
üzerine ANKA Haber Ajansı’nın soru önergesiyle ilgili haberine, “kişilik haklarını ihlal edici nitelikteki
söylemler” olduğu gerekçesiyle erişim engeli getirdi. CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım tarafından Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle verilen önergede, Sayıştay’ın, Adapazarı-Karasu Limanları ve Sanayi Tesisleri için yüklenici firmaya 752 milyon lira fazla ödeme yapıldığına ilişkin raporu yer alıyordu.44
11 Aralık 2020
● İstanbul Anadolu 5. Aile Mahkemesi, Sabancı Grubu’nun şikayeti üzerine Türk-İnternet’in yayınlanmamış haberine engelleme kararı getirdi.45 Sabancı Grubu’nun, Türk-İnternet’e gönderdiği e-postada,
“Yayın kuruluşunuz tarafından Atlı Köşk/ Sabancı ailesi ile ilgili yapılan ve/veya yapılacak olan yayına
ilişkin olarak ekli Mahkeme kararı ile yayın yasağı ve gizlilik kararı verildiğini bildiririz. Bu karar gereği
yapılan (varsa) yayının ivedilikle kaldırılmasını ve yeni/başka bir yayın yapılmamasını aksi halde yargı
kararına aykırı davranılmasının yaptırımlarının uygulanacağını ihtar ederiz” denildi. Hukukçu ve İfade Özgürlüğü Derneği kurucusu Prof. Dr. Yaman Akdeniz, “Yayınlanmamış veya yapılmamış bir haberle ilgili
haber sitelerine gönderilen ön engelleme amaçlı bir karar ancak ağır bir sansür girişimi olarak nitelendirilebilir” dedi.46
● İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kararıyla AKP dönemindeki İBB yöneticileri hakkında hazırladığı yolsuzluk dosyasının yargıya
taşındığına ilişkin 297 ayrı haber sitesindeki habere erişimi engelledi.47 Suç duyurusu yapılan 23 isimden
biri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun talebiyle erişim engeli getirilen haberlerde,
Medya A.Ş.’ye yapılan ödeme ile kamunun 15.4 milyon lira zarara uğratıldığı iddiasının yargıya taşındığı
bilgisi yer alıyordu. Yargıtay’a taşınan İBB Teftiş Kurulu raporunda, işlerin tamamına yakınının sözleşmeye
ve teknik şartnameye uygun yerine getirilmediği, hak edişlerin usule uygun yapılmadığı, dolayısı ile yapılan
ödemenin yersiz olduğu belirtilmişti.48
● İstanbul-Kadıköy’de ETS Tur Genel Müdürlüğü önünde, havacılık şirketi AtlasGlobal çalışanlarının eylemini takip eden Medyascope muhabiri Ufuk Çeri gözaltına alındı. Çeri, savcılıktaki ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.49
https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-nurcan-yalcin-hakim-karsisina-cikti/
https://www.mlsaturkey.com/tr/egemen-harekat-plani-davasi-marta-kaldi-esas-hakkinda-mutalaa-bekleniyor/
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/bikin-teblig-ettigi-ceza-55-gune-ulasti-1797487
44 https://ankahaber.net/haber/detay/bakan_karaismailoglu_sikayet_etti_meclisteki_soru_onergesi_haberine_erisim_engeli_getirildi_23364
45 https://www.birgun.net/haber/sabancilar-yayinlanmayan-haber-icin-yasak-karari-gonderdi-326353
46 https://turk-internet.com/sabancilar-mahkemeden-yayinlanmamis-habere-yasak-cikardilar/
47 https://www.birgun.net/haber/imamoglu-ilk-yolsuzluk-dosyasini-yargiya-tasidi-23-isme-suc-duyurusu-haberine-erisim-engeli-326193
48 https://www.evrensel.net/haber/420880/bakan-adil-karaismailoglu-ibbde-yolsuzluk-haberlerine-erisim-engeli-getirtti
49 https://medyascope.tv/2020/12/11/maaslarini-ve-tazminatlarini-alamayan-atlasglobal-iscileri-dun-gozaltina-alindi-umut-sen-sozcusu-sena-cakir-gozaltilarinbakan-ersoyun-talimatiyla-yapildigini-dusunuyoruz/
41
42
43
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13 Aralık 2020
● TRT Arapça için telifli çalışan 38 yaşındaki muhabir Hüseyin Hattab, Suriye’nin El Bab ilçesinde
gerçekleşen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırıyı kimin gerçekleştirdiği öğrenilemedi. Hattab,
üç ay önce de Sufeyra ilçesinde saldırıya uğramıştı.50
● Artvin Sulh Ceza Hakimliği, BirGün, Cumhuriyet ve Sözcü’deki “15 Temmuz’un paraları başdanışmana emanet” haberini “kişilik haklarını ihlal ettiği” gerekçesiyle erişime engelledi.51 Haber, 309 milyon
lira bağış toplayan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’nın yönetimine Cumhurbaşkanı
Başdanışmanı İsrafil Kışla’nın yanı sıra hükümete yakın medya kuruluşları yöneticileri atanmasına ilişkindi.
Vakfın AKP’lilere teslim edildiğini, toplanan paraların akıbetinin bu yolla sorgulanmasının önüne geçildiğini ifade eden CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “AKP, ortadaki şaibeyi gizlemek için 15 Temmuz’da
mağdur olmuş iki kişiyi yönetime almış ama bu yeterli değil. Cumhurbaşkanlığı’nın eli hala vakfın içerisinde olmaya devam ediyor” demişti.52 Bu arada söz konusu medya yöneticileri, ATV’nin Genel Müdürü
Metin Ergen ve Kanal D’nin Genel Müdürü Murat Saygı olarak haberleştirildi.53
● İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği, Bağımsız İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın, üst düzey bir yargı
mensubu olan eşinden şiddet gördüğü için şikayetçi olan bir kadın ve bu şikayetle birlikte yargı mensubu
hakkında yolsuzluk, rüşvet iddialarına ilişkin BirGün ve Evrensel’in aralarında bulunduğu yedi sitedeki
haberlere “kişilik haklarını zedelediği” gerekçesiyle erişim engeli getirdi. Kararda, paylaşım ve içeriklerin
gerçeği yansıtmadığı iddia edildi. Öte yandan Şık’ın paylaşımlarında da iddialara dayanılarak yapılan haberlerde bir isim belirtilmemişti.54
14 Aralık 2020
● İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği, A3 Haber, ABC ve Halk TV’nin internet sitesinde yer alan “Alman Dergisi’nde Erdoğan’ın servetini yazdılar: Buzdağının görünmeyen kısmı”55 haberlerine “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle erişim engeli getirdi ve haberler silindi.56 Haberlerde, Focus Dergisi’nde yayımlanan
iddiaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kağıt üzerindeki servetinin yanı sıra asıl servetinin çocukları ve
ailesi üzerinde kayıtlı olduğu vurgulandı.57
15 Aralık 2020
● Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği, OdaTV, Yeniçağ, soL Haber Portalı ve Milli Gazete’nin yayımladığı “Gizli protokolden altın çıktı”58 haberlerine “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle erişimi engelledi.59
Haberlerde, PTT eski Genel Müdürü Kenan Bozgeyik döneminde PTT bayileri aracılığıyla kuyumculuk
yapmak, altın satış pazarlama ekipleri ve altın ödeme sistemi oluşturmak, İslami finans altın ürünleri çıkarmak amacıyla AG Pırlanta Ticaret A.Ş. ile gizli protokol imzalayarak şirkete 2 milyon dolar aktardığı yer
alıyordu.60
● İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteciler Derya Okatan, Mahir Kanaat, Tunca Öğreten, Eray
Sargın, Ömer Çelik ve Metin Yoksu haklarındaki yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verdi.61 Kamuoyunda “RedHack Davası” olarak adlandırılan yargılamada gazeteciler dönemin kabine üyesi Berat Albayrak’ın yazışmalarını yayınlamaları nedeniyle suçlanırken, dava 5 Mayıs 2021’e ertelendi.62

50 https://www.trthaber.com/haber/dunya/trt-arapcaya-da-calisan-suriyeli-gazeteci-olduruldu538089.html#:~:text=ger%C3%A7ekle%C5%9Ftirdi%C4%9Fi%20hen%C3%BCz%20bilinmiyor.-,TRT%20Arap%C3%A7a'ya%20telifle%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fan%20muhabir%20H%C3%BCseyin%20Hattab%2C%20Suriye',bedeni%2C%20yak%C4%B1nlar%C4%B1%20taraf%C4%B1ndan%20topra%C4%9Fa%20verildi.
51 https://twitter.com/engelliweb/status/1337722669484175361
52 https://www.birgun.net/haber/birgun-un-haberine-erisim-engeli-326395
53 https://odatv4.com/kayip-353-milyonu-atvnin-ve-kanal-dnin-basindaki-isimlere-teslim-ettiler-26121928.html
54 https://www.evrensel.net/haber/421053/ahmet-sikin-yargi-mensubu-hakkindaki-siddet-ve-yolsuzluk-iddialarina-erisim-engeli
55 https://www.vermoegenmagazin.de/recep-tayyip-erdogan-vermoegen-und-gehalt/
56 https://ifade.org.tr/engelliweb/focus-dergisinin-cumhurbaskani-recep-tayyip-erdogan-ile-ilgili-haberinin-tercumesi/
57 https://twitter.com/engelliweb/status/1339129034505154561
58 http://birliktenkuvvetdogar.web.tr/gizli-protokolden-altin-cikti-ptt-batirdigi-2-milyon-dolarin-pesine-dustu
59 https://ifade.org.tr/engelliweb/pttnin-bir-sirket-ile-gizli-protokol-imzalamasi-haberleri/
60 https://twitter.com/engelliweb/status/1338918469560045569
61 https://www.birgun.net/haber/gazetecilerin-yargilandigi-redhack-davasinda-dosya-esas-hakkindaki-mutalaa-icin-savciliga-gonderildi-326757
62 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazetecilerin-redhack-davasi-mayisa-ertelendi/
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● İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Can Dündar ve Özgür Gündem yazı işleri müdürü
İnan Kızılkaya’nın “kamu görevlisine hakaret” suçlamasıyla yargılanmasında Almanya’dan yakalama kararıyla ilgili yanıtı beklemeye karar verdi.63 Dava 4 Mart 2021’e ertelendi.64
● Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi, “örgüt üyeliği” suçlamasıyla yargılanan KHK ile kapatılan
DİHA muhabiri Şerife Oruç aleyhinde ifade veren Devran Çakır’ın mahkeme huzurunda dinlenmesi amacıyla Batman Emniyet Müdürlüğü’ne yazı gönderilmesine karar verdi. Mahkeme, Oruç’un Diyarbakır’da
gerçekleşen hendek kazma eylemlerinde katılıp katılmadığının tespiti ve Oruç hakkında dosya kapsamında
bulunmayan başlıca gizli tanık ya da itirafçı beyanlarının olup olmadığının sorulması için ise Diyarbakır İl
Emniyet Müdürlüğü’ne de yazı yazılmasına karar verdi. Dava 11 Mart 2021’e ertelendi. Oruç, haber takibi
sırasında Batman’da gözaltına alınmış ve “örgüt üyeliği” iddiasıyla 5 Temmuz 2016’da tutuklanmış ve 9
Temmuz 2018’de tahliye edilmişti. Ardından tutuklu olduğu dönemde hakkında yakalama kararı çıkarıldığı
gerekçesiyle tekrar gözaltına alınmış, 10 Temmuz 2018’de serbest bırakılmıştı.65
● Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada, savcılık, muhabir Murat Sekmen’in 15 Mart
2019’da Yeni Yaşam’ın İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından toplatılması kararı olmasına rağmen söz
konusu sayısını Mersin’e göndererek suç işlediğini savundu. Sekmen’in gözaltına alınmasına ilişkin haberleri ANF ve MA’nın yayımlaması da suç sayıldı.66 Sekmen’in de aralarında bulunduğu 11 kişinin “örgüt
propagandası yapmak” ve “örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla yargılamasında dava, 19 Mart 2021’e ertelendi.67
16 Aralık 2020
● Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sözcü’ye ilişkin vergi incelemesinin ardından 2018 yılına ait toplam
14,5 milyon lira vergi cezası kesti. Sözcü, “Başaramayacaksınız” manşetiyle cezayı duyurdu ve “Ceza da
yazsanız, ilanlarımızı da kesseniz, hapislere de atsanız Sözcü’nün büyümesini engellemeyi asla ve asla…
Başaramayacaksınız!” dedi.68 Sözcü, en yüksek tirajlı ve en çok vergi ödeyen gazete olduğunu belirterek,
vergi incelemesi için merkezi İstanbul’da olan gazeteye Ankara’dan dört kişilik özel ekip görevlendirildiğini
belirtti.69 Açıklamada, “Maliye tarihinde ender rastlanacak şekilde, sanki İstanbul'da müfettiş yokmuş gibi
Ankara'dan inceleme yapılması, soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Pandemi bahanesiyle İstanbul'da
belgeleri incelemeye gelmeyen müfettişler, vergi tekniği raporunu göstermeden milyonlarca liralık haksız
cezalar kesti” denildi.70 OdaTV İmtiyaz Sahibi ve Sözcü yazarı Soner Yalçın da bakanlık tarafından Vergi
Denetim Kurulu Başkanlığı’nca görevlendirilerek Ankara’dan İstanbul’a 31 Ocak 2020’de gönderilen üç
mali müfettiş tarafından gazeteye 371.000 lira vergi cezası kesildiğini yazdı. Yalçın, “Mesele şuydu; ceza
kesme beklentileri o kadar büyüktü ki, usulsüzlük bulamadıkça araştırmayı genişlettiler! ‘Nasıl yaparız da
ceza keseriz’ diye çabaladılar” dedi.71 Yalçın, cezanın 132.000 lirasının Google reklam faturalarıyla ilgili
olduğunu belirterek, “Aslında Google haber sitelerinden fatura istemiyor. Ama biz bu gelirimizi gösterip,
devlete vergimizi verdik. Diyeceksiniz ki, cezayı neden kestiler? Efendim, fatura bir ay sonra kesilmiş!
Yılda 12 fatura kesip ödeme yapmışız. Ama ‘Takdir yetkimizi kullanıyoruz’ dediler” dedi.72
17 Aralık 2020
● Antalya Kumluca Sulh Ceza Hakimliği, Gerçek Gündem’in yayımladığı “Başhekimden hemşireye
skandal ceza: ‘Ben salağım!” haberini “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle erişime engelledi.73 Haberde,
Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi Ayşegül Alkan’ın bir hemşireye 500 kere “Ben salağım, servisimden
başka servise gittim” yazdırdığı iddiası ve tepkilere yer verilmişti.74

https://www.evrensel.net/haber/421228/gazeteciler-can-dundar-ve-inan-kizilkayanin-yargilandigi-dava-ertelendi
https://www.mlsaturkey.com/tr/can-dundar-ve-inan-kizilkayanin-yargilandigi-dava-marta-ertelendi/
https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-serife-orucun-davasi-mart-ayina-ertelendi/
66 https://expressioninterrupted.com/tr/turkiye-de-basin-ve-ifade-ozgurlugu-290/
67 https://susma24.com/gozaltina-alindigina-iliskin-haber-suc-delili-sayildi/
68 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/sozcuye-buyuk-vergi-cezasi-1799000
69 https://www.dw.com/tr/s%C3%B6zc%C3%BCye-145-tllik-vergi-cezas%C4%B1/a-55966428
70 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/ne-yaparsaniz-yapin-basaramayacaksiniz-6169315/
71 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/sozcuden-sonra-oda-tvye-de-ceza-1799876
72 https://www.sozcu.com.tr/2020/yazarlar/soner-yalcin/tarih-bilsin-istedim-6172233/
73 https://ifade.org.tr/engelliweb/kumluca-devlet-hastanesi-bashekimi-haberi/
74 https://twitter.com/engelliweb/status/1340671850792235010
63
64
65
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● MA muhabiri Zeynep Durgut ve Azad Kaya ile Jinnews muhabiri Rojda Aydın, Derya Ren, Şırnak’ta haber takibi sonrası gittikleri Cizre’de gözaltına alındı.75 Kaya, Aydın ve Ren serbest bırakıldı. Van
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Osman Şiban ve Servet Turgut’un helikopterden atılmasına ilişkin haberle ilgili olduğu belirtilerek Durgut ise ters kelepçe ile Van’a götürüldü.76 Osman Şiban ve Servet Turgut’un helikopterden atılmasına ilişkin dört gazeteci 9 Ekim’de tutuklanmıştı.77 MA Van bürosundaki haber
ekipmanlarına polis operasyonu yapılarak el konulmuştu.78
18 Aralık 2020
● Denizli 1. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhuriyet, A3 Haber’in sitesindeki “Kuru ekmek yiyorsa aç
değildir’ deyin AKP’li Şahin Tin, yediği kebapları belediyeye yazdırmış” haberlerini ve Ekşi Sözlük’teki
“kuru ekmek yiyin diyen milletvekilinin yemek faturaları” başlığını “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle erişime engelledi.79 Haberde AKP’li Tin’in yediği yemeklerin faturasını Denizli’nin Çivril Belediye Başkanlığı’na ödettiğinden bahsediliyordu.80
20 Aralık 2020
● Halk TV sunucusu Özlem Gürses, 4 Aralık’ta Türkiye’den Çin’e uğurlanan ancak Maltepe İstasyonu’ndan bakım amaçlı geri döndüğü tartışılan ticaret treni hakkında yayımlanan haber nedeniyle taciz
mesajları aldığını açıkladı.81 Gürses, “Biter dedim… Bitmedi. Konu oğluma ve ailemin tüm diğer fertlerine
kadar ulaşınca… Meseleyi yargıya taşımaya karar verdim. Şu andan itibaren yargı süreci başladı” diyerek
kendisine yönelik taciz ve tehdit içerikli mesajları paylaştı.82 Gürses, “Çin’e ihracat treni göndermişiz biz.
Böyle bir proje varmış meğerse. Çok güzel. Harika. Yapalım tabi. Kimsenin bir itirazı yok. Bu ihracat treninin kalkışı için bir tören yapılıyor. Ulaştırma Bakanı da var törende. Neyse ya akıl almaz bir şey. Tren
yola çıkıyor. Tamam mı? Herkes arkasından uğurluyor. Alkışlar. Kıyamet. Basın mensupları, canlı yayınlar.
Ondan sonra gidiyor Halkalı’ya ve duruyor tren. Çin’e vagon gitmiyor yani. Yolculuk Halkalı’da bitmiş”
demişti.83 Tren Çin’e gitmediği yönünde yazılanlara karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, “Treni Halkalı’da
gören birileri hemen ortalığı ayağa kaldırdı. Trenle ilgili olmadık tezviratları sosyal medyadan piyasaya
sürdüler. Bakanlığa sorsalar sebebini anında öğrenecekleri çok basit bir konuyu sırf hükümete saldırmak
için kullanmaya çalıştılar. Halkalı’daki gümrük işlemlerini tamamlayan trenimiz 12 gün sonra Çin’e ulaştı.
Türkiye’nin kıtalararası ticarette ana kavşaklardan biri olması 83 milyonun tamamına fayda sağlayacak büyük bir başarıdır. Böylesi önemli bir başarı karşısında üzüntüsünü gizleme gereği dahi duymayan zihniyetin
bu ülkeyle gönül bağı kopmuş demektir” demişti.84
● Şanlıurfa 2. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhuriyet ve Evrensel’deki “Lan fakirler’ diyen AKP’li başkan ‘görevine’ devam ediyor” ile Sputnik’teki “Jakuzide, ‘Ulan fakirler’ diyen AK Parti Gençlik Kolları
Başkanı Saraç istifa etti” haberlerini “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle erişime engelledi.85 Haberlerde,
AKP Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Salih Saraç’ın jakuzide çektiği videoda “Ulan fakirler, oğlum beni
rahatsız etmeyin” demesi ve Saraç’ın gelen tepkiler üzerine istifa ettiğini açıklamasına rağmen, Haliliye
Belediye Başkan Vekilliği ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki görevlerini devam ettirmesinden bahsediliyordu.86
21 Aralık 2020
● Van 2. Sulh Ceza Hakimliği, savcılıkça “örgüt adına faaliyette bulunmak” suçlamasıyla tutuklanması talep edilen MA muhabiri Zeynep Durgut’un “kaçma ve delilleri karartma şüphesinin bulunmadığı”

https://artigercek.com/haberler/4-gazeteci-gozaltina-alindi
https://gazetekarinca.com/2020/12/gazeteci-zeynep-durgut-gozaltina-alindi/
https://expressioninterrupted.com/tr/turkiye-de-basin-ve-ifade-ozgurlugu-290/
78 https://www.evrensel.net/haber/421459/mezopotamya-ajansi-muhabiri-zeynep-durgut-cizrede-gozaltina-alindi
79 https://twitter.com/engelliweb/status/1339984610999083011
80 https://ifade.org.tr/engelliweb/kuru-ekmek-yiyorlarsa-ac-degiller-demektir-diyen-milletvekili-haberleri/
81 https://www.yurtgazetesi.com.tr/guncel/halk-tv-sunucusu-gazeteci-ozlem-gursese-taciz-mesajlari-h170202.html
82 https://twitter.com/OzlemGurses/status/1340998413777825792
83 https://www.gercekgundem.com/medya/238303/aktrollerin-hedefindeki-ozlem-gurses-ogluma-da-taciz-mesaji-attilar
84 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/cumhurbaskani-erdogan-istanbulun-her-iki-istikametinde-de-arac-trafiginde-cok-buyuk-rahatlama-saglayacaktir/2082308
85 https://twitter.com/engelliweb/status/1340713910320697346
86 https://ifade.org.tr/engelliweb/akp-sanliurfa-genclik-kollari-baskani-mehmet-salih-saracin-belediyedeki-gorevine-devam-ettigiyle-ilgili-haberler/
75
76
77
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gerekçesiyle adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakılmasına karar verdi. Mahkeme, Durgut’un haftada üç kez adli kontrol tedbirleri kapsamında imza vermesine hükmetti.87
● Diyarbakır 4. Sulh Ceza Hakimliği, JinNews’e ait www.jinnews15.xyz sitesini “milli güvenlik ve
kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişime88 engelledi.89
● Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği, JinNews’e ait www.jinnews14.xyz sitesini “millî güvenlik ve
kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişime90 engelledi.91
● Diyarbakır 2. Sulh Ceza Hakimliği, JinNews’e ait www.jinnews13.xyz sitesini “millî güvenlik ve
kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişime92 engelledi.93
22 Aralık 2020
● AKP ve Cumhurbaşkanlığı Hükümeti kaynaklı baskılar nedeniyle İstanbul merkezli 30 Kasım’da
yayın hayatına başlayan Olay TV’nin kapatılacağı, başka bir frekans satın alınarak başka bir isim ve logoyla
yayına devam edeceği öne sürüldü. Olay TV, TBMM’den HDP Grup Toplantısı’nı canlı yayınladığı için
TMSF tarafından kanala kayyım atanacağı öne sürüldü.94 Kanal yönetimine, Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar ve ana haber sunucusu Nevşin Mengü’nün de içerisinde olduğu işten çıkarılacaklar listesi
gönderildiği belirtildi.95 Cavit Çağlar’ın talepleri kabul ettiği ancak ortağı Hüseyin Köksal’ın reddettiği belirtildi.96 Kanala yönetici olarak getirilecek kişilerin Kanal7, Ülke TV ve Star’dan seçildiği bilgisi dolaşıma
girdi. Sarılar’ın çalışanlara maaşlarının hesaplanarak 25 Aralık’ta ödeneceği ve ardından yayın hayatının
sonlanacağını söylediği kaydedildi.97 Kanal yönetiminden iddialara açıklama gelmedi.98
● İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, ETHA editörü Semiha Şahin ile muhabiri Pınar Gayıp’ın tutuksuz yargılanmasında, dosyadaki eksik hususların giderilmesine ve sanıkların dijital materyallerine ilişkin
inceleme raporlarının beklenmesine karar verdi.99 Şahin ve Gayıp hakkında yurt dışı yasağının devamına
karar verildi. Dava, 11 Şubat 2021’e ertelendi.100
23 Aralık 2020
● İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Can Dündar’ın MİT TIR’ları davasında yargılanmasında “siyasi ve askeri casusluk” suçundan 18 yıl dokuz ay hapis ve “silahlı terör örgütüne yardım etmek”
suçundan sekiz yıl dokuz ay hapis cezası verdi. Mahkeme, “devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasi
ve askeri casusluk maksadıyla açıklamak” suçlamasından ise beraatına karar verdi. Mahkeme, Dündar hakkında daha yakalama emrinin infazı ve kırmızı bülten işlemleri ile Almanya’dan iadesinin istenilmesine
karar verdi.101
● Tekirdağ Şehir Hastanesi’nde yatan bir hasta, televizyonda Fox TV, Halk TV, KRT ve TELE1 kanallarının olmadığını söyledi.102 HaberTrak yazarı Cenap Kürümoğlu, “Şehir hastanesinde televizyon rezaleti” yazısında, “Başta inanamadım. Ancak arkadaşımın, ‘Oğluma da kanalları arattırdım. Fakat o da bulamadı.’ deyince inandım. Zira oğlu, bilgisayar ve televizyon işleri yapıyor. Hastanede bile insanlar, özgürce
televizyon seyredemiyor” dedi.103
24 Aralık 2020
● Edirne 1. Sulh Ceza Hakimliği, Sözcü, Cumhuriyet, BirGün104, soL Haber Portalı’nın “Eski Brüksel Basın Müşaviri 100 kilo eroinle yakalandı” haberlerini “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle erişime
https://www.evrensel.net/haber/421730/mezopotamya-ajansi-muhabiri-zeynep-durgut-serbest-birakildi
https://ifade.org.tr/engelliweb/kadin-haber-ajansi-jinnews-erisime-engellendi-4/
89 https://twitter.com/engelliweb/status/1341100359725494272
90 https://ifade.org.tr/engelliweb/kadin-haber-ajansi-jinnews-erisime-engellendi-4/
91 https://twitter.com/engelliweb/status/1341316943798792193
92 https://ifade.org.tr/engelliweb/kadin-haber-ajansi-jinnews-erisime-engellendi-4/
93 https://twitter.com/engelliweb/status/1341347157354426372
94 https://twitter.com/sahmetsahmet/status/1341450976507654144
95 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/olay-tv-kapaniyor-yeni-kanal-gundemde-1800669
96 https://www.gazeteduvar.com.tr/olay-tv-kapaniyor-iddiasi-haber-1508056
97 https://www.medyakoridoru.com/koridor-ozel/flas-suleyman-sarilar-calisanlara-teblig-etti-olay-tv-kapaniyor-22430/
98 https://www.haberturk.com/olay-tv-kapaniyor-mu-olay-tv-kadrosunda-kimler-var-2912939
99 https://tiraj.com.tr/haberler/gazeteciler-sahin-ve-gayipin-yargilandigi-dava-ertelendi
100 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteciler-semiha-sahin-ve-pinar-gayipin-davasi-subata-ertelendi/
101 https://www.trthaber.com/haber/gundem/can-dundara-27-yil-6-ay-hapis-cezasi-540377.html
102 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/hastanede-krt-fox-tele1-ve-halk-tv-yasagi-1800798
103 https://www.habertrak.com.tr/sehir-hastanesinde-televizyon-rezaleti-h76710.html
104 https://www.birgun.net/haber/veysel-filiz-in-100-kilo-eroinle-yakalanmasina-iliskin-haberlere-erisim-engeli-327895
87
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105

engelledi. Haberlerde, Sosyal Uyum İçin Avrupalı Müslümanlar Girişimi (EMİSCO) Sözcüsü, Avrupa
Yozgatlılar Federasyonu Başkanı, eski Brüksel Büyükelçiliği Basın Müşaviri Veysel Filiz’in otomobilinde
yaklaşık 100 kilo eroin maddesi bulunmasından bahsediliyordu.106
● Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter’dan Türkçe, İngilizce ve Almanca
olarak yaptığı paylaşımda, gazeteci Can Dündar’ın Almanya’dan iade edilmesini istedi.107Altun, “Casusluk
ve silahlı terör örgütüne yardım suçlarından hüküm giyen Can Dündar’ın faaliyetleri gazetecilik bağlamında
değerlendirilemez. Bu, gerçek gazetecilere hakarettir. Muhataplarımızdan bağımsız Türk yargısına saygı
duyarak, şahsı ülkemize iade etmelerini bekliyoruz” dedi.108
25 Aralık 2020
● JinNews muhabiri Gülistan Azak, Tunceli’nin Pertek ilçesinde 2018 yılında hakkında açılan bir
soruşturma nedeniyle gözaltına alındı.109 Azak’ın hakkında zorla getirilme kararı olduğu belirtildi ve Pertek
Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.110
● Erişim Sağlayıcıları Birliği, kamuoyunda “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak adlandırılan Ahmet Mahmut Ünlü’nün damadı Esat Palazoğlu ve ağabeyi Muhittin Palazoğlu ile ilgili 210 haber URL’sini “kişilik
hakları ihlali” gerekçesiyle erişime engelledi.111 Haberlerde, Muhittin Palazoğlu ve Esat Palazoğlu’nun tatil
için gittikleri yerde otomatik silahlarla atış yaptıkları fotoğrafları paylaşması ve İstanbul Yarı Maratonu
organizasyonu için İBB şirketlerinden Spor İstanbul tarafından düzenlenen ihalenin Esat Palazoğlu’nun şirketine verilmesinden112 bahsediliyordu.113
● İstanbul Beykoz Sulh Ceza Hakimliği, İyi Parti milletvekili Lütfü Türkkan’ın Kalyon İnşaat Şirketi’ne tanınan vergi muafiyetiyle ilgili attığı paylaşımı “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle erişime engelledi.114 Türkkan, paylaşımında, “Esnafa 500 lira kira yardımı, Kalyon İnşaat’a 9,5 milyar lira vergi muafiyeti” demişti.115
26 Aralık 2020
● Expression Interrupted raporuna göre, Türkiye’de en az 87 gazetecinin cezaevinde olduğu belirtildi. Raporda, DİHA muhabiri Abdülkadir Turay, gazeteci Ahmet Altan, Ali Ahmet Böken, TRT eski
Haber koordinatörü, Ercan Gün, Fox TV haber editörü gibi isimler var.117
● Tunceli 2. Ağır Ceza Mahkemesi, JinNews muhabiri Gülistan Azak’ın serbest bırakılmasına karar
verdi. Azak, Diyarbakır’dan 25 Aralık’ta haber takibi için gittiği Tunceli’nin Pertek ilçesinde gözaltına alınmıştı.118 Azak, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.119
● Yol TV muhabiri Özge Uyanık, Sağlık Bakanlığı’nın muhabirlere bilgi paylaşımı yaptığı WhatsApp grubundan açıklama yapılmaksızın çıkartıldı.120 Uyanık, “Sağlık Bakanlığı’nın son toplantısında soru
sormama izin verilmemiş, sorumu sosyal medyadan yöneltmiştim. Şimdi de WhatsApp grubundan hiçbir
açıklama yapılmadan çıkartıldım. Ne suç işledik de böyle cezalandırıldık Sn. Fahrettin Koca? Yol TV muhabiri olarak suçumuz soru sormak mı?” tepkisini gösterdi.121 Uyanık, daha önce Covid-19 Bilim Kurulu
toplantısında soru sorulmasına izin verilmediğini söylemişti. Uyanık, Twitter paylaşımında “Basın toplantısında sormamıza izin verilmeyen soruyu Sn. Koca’ya buradan soruyorum: Vatandaşa sürekli kalabalık
ortamlardan uzak durulması çağrısı yaptınız. Cumhurbaşkanlığı’nda Irak Başbakanı için canlı müzikli ziyafet verildi. Bu tabloyla ilgili yorumunuz ne? Sorumuzu buradan yineliyoruz” demişti.122
116

https://twitter.com/engelliweb/status/1342172098987520000
https://ifade.org.tr/engelliweb/eski-bruksel-buyukelciligi-basin-musavirinin-eroin-ile-yakalanmasi-haberleri/
107 https://www.amerikaninsesi.com/a/altun-dundar-in-turkiye-ye-iade-edilmesini-bekliyoruz/5711833.html
108 https://twitter.com/fahrettinaltun/status/1341754016808755202
109 https://www.yolculukhaber.net/26-aralik-cumartesi-gunun-haberleri
110 https://gazetekarinca.com/2020/12/jinnews-muhabiri-gulistan-azak-gozaltina-alindi/
111 https://twitter.com/engelliweb/status/1343934957631262720
112 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/ibbden-cubbelinin-damadina-milyonluk-ihale-230140h.htm
113 https://ifade.org.tr/engelliweb/cubbeli-ahmet-hocanin-damadi-ve-agabeyi-hakkindaki-haberler/
114 https://twitter.com/engelliweb/status/1343240335074467846
115 https://ifade.org.tr/engelliweb/iyi-parti-milletvekili-lutfu-turkkanin-tweeti/
116 https://yeni1mecra.com/en-az-87-gazeteci-tutuklu-yuzlercesine-de-dava-acildi/
117 https://expressioninterrupted.com/tr/liste.php
118 https://yeniyasamgazetesi2.com/jinnews-muhabiri-gulistan-azak-serbest-birakildi/
119 https://gazetekarinca.com/2020/12/gozaltina-alinan-gazeteci-gulistan-azak-serbest-birakildi/
120 https://www.gazeteduvar.com.tr/kocaya-sosyal-medyadan-soru-soran-gazeteci-whatsapp-grubundan-cikarildi-haber-1508419
121 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/kocaya-soru-sormasina-izin-verilmeyen-muhabir-bakanligin-iletisim-grubundan-cikarildi-1801765
122 https://www.evrensel.net/haber/422139/kocaya-saraydaki-ziyafeti-soran-muhabir-bakanligin-whatsapp-grubundan-cikarildi
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28 Aralık 2020
● İstanbul Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Gençlik ve Spor Bakan
Yardımcısı, Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, eski AKP milletvekili ve eski güreşçi Hamza
Yerlikaya’nın lise diplomasının sahte olduğuyla ilgili 125 URL’yi123 “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle
erişime engelledi.124 Bu içerikler arasında CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve gazeteci Can Dündar’ın
Twitter paylaşımları, Olay TV ve Halk TV’nin videoları125 da bulunuyor.126
29 Aralık 2020
● İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Ferda Yılmazoğlu’nun “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla yargılanmasında tutukluluk halinin devamına ve henüz ifadesi alınmayan tanık Mevlüde Gündüz’ün
mahkemeye getirilmesi için müzekkere yazılmasına karar verdi. Dava 23 Mart 2021’e ertelendi.127
● Gümüşhane Sulh Ceza Hakimliği, Ekşi Sözlük’teki “Dipsiz Göl” başlıklarını “kişilik hakları ihlali”
gerekçesiyle erişime engelledi.128 Başlıklar, Gümüşhane’nin Taşköprü Yaylası’nda, Gümüşhane Valiliği ile
Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün onayı ile yapılan define kazısı sonucu doğa harikası Dipsiz Göl’ün yok
edilmesiyle ilgiliydi.129
30 Aralık 2020
● İstanbul Anadolu 5.Sulh Ceza Hakimliği, CHP Mersin Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Av. Ali Mahir Başarır’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel’in aldığı vekalet
ücretleriyle ilgili paylaştığı bilgilerle alakalı atılan 125 tweet ve 119 haber URL adreslerini, “kişilik hakları
ihlali gerekçesiyle” erişime engelledi.130
● Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, DİHA muhabiri Mazlum Dolan hakkında “silahlı örgüt üyeliği” suçlamasıyla yedi yıl ay ay hapis cezası verdi. 131 Dolan’ın avukatı Resul Tamur kararı istinaf mahkemesine taşıyacak.132
31 Aralık 2020
● İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhuriyet, T24 ve Diken’de yayımlanan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın arkadaşı Aykut Emrah Polat’ın133 kazandığı
ihale ile ilgili haberlerin kısıtlanmasına ilişkin haberleri “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle erişime engelledi.134 Haberlerde, TMSF’nin arazisine yapılacak inşaatın ihalesini Bilal Erdoğan’ın arkadaşının alması ile
ilgili haberlere erişim yasağı getirilmesinden bahsediliyordu.135
● OdaTV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve OdaTV Haber Müdürü Barış Terkoğlu hakkında ortak kaleme aldıkları Metastaz 2: Cendere kitabı ve haberleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde 14 ayrı soruşturma açıldığı ortaya çıktı. Gazeteciler hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da avukatlığını yürüten Ahmet Özel ile Mustafa Doğan İnal ve Antalya Savcısı Gürkan Kütük’ün
suç duyurularında bulunduğu kaydedildi. Bu şikayetler kapsamında Terkoğlu hakkında 95 yıla kadar ve
Pehlivan hakkında 63 yıla kadar hapis cezası istendiği açıklandı. Pehlivan ve Terkoğlu’nun avukatı Ruşen
Gültekin, “Basın suçları soruşturma bürosuna ifade vermek için gittiğimizde dört farklı savcı tarafından
toplam 14 adet soruşturma başlatıldığını ve bu dosyalar için de beklendiğimizi görünce çok şaşırdık. Müvekkillerimiz Pehlivan ve Terkoğlu ile iki dosya için gittiğimiz basın bürosunda toplam da 28 (14 farklı
dosya) kez ifade vererek basın özgürlüğü kapsamında tarihi bir güne şahit olduk. Kitap nedeniyle sekiz
farklı manevi tazminat açıldığını da öğrendik. Bu suç duyurularının aslında basın özgürlüğünü kullanılmaz
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/sahte-diploma-haberlerine-erisim-engeli-1802090
https://twitter.com/engelliweb/status/1343589574010830856
https://twitter.com/engelliweb/status/1343589579866177542
126 https://ifade.org.tr/engelliweb/cumhurbaskani-basdanismaninin-lise-diplomasinin-sahte-olduguyla-ilgili-haberler/
127 https://ozgurmanset.net/gazeteci-yilmazoglu-tahliye-edilmedi/
128 https://twitter.com/engelliweb/status/1343975714601791491
129 https://ifade.org.tr/engelliweb/define-kazisi-sonucu-yok-olan-dipsiz-gol-ile-ilgili-icerikler/
130 https://ifade.org.tr/engelliweb/cumhurbaskaninin-avukatinin-vekalet-ucreti-ile-ilgili-haberler/
131 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-mazlum-dolana-7-yil-6-ay-hapis-cezasi/#:~:text=Diyarbak%C4%B1r%20%E2%80%93%20KHK%20ile%20kapat%C4%B1lan%20Dicle,6%20ay%20hapis%20cezas%C4%B1%20verdi.
132 https://www.evrensel.net/haber/422352/gazeteci-mazlum-dolana-7-yil-6-ay-hapis-cezasi-verildi
133 https://www.birgun.net/haber/tmsf-arazisinin-280-milyonluk-ihalesi-bilal-erdogan-in-arkadasina-gitti-311060
134 https://twitter.com/engelliweb/status/1345019641672978432
135 https://ifade.org.tr/engelliweb/bilal-erdoganin-arkadasinin-ihale-almasi-haberlerinin-engellenmesi-haberlerinin-engellenmesi-haberlerinin-engellenmesi/
123
124
125
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hale getirdiği açıktır. Bu şekilde onlarca yıl hapis istemli suç duyuruları yapılması hiç kuşkusuz hak arama
hürriyetinin kötüye kullanılmasıdır” dedi.136

İfade ve Basın Özgürlüğünü Kullanmak İsteyenlere Müdahale
1 Aralık 2020
● İstanbul Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi, 80 yaşındaki oyuncu Nilüfer Aydan’ın (Aydan
Canbula) sosyal medya paylaşımları nedeniyle “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla sekiz yıl iki ay
hapis istemiyle yargılanmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatlarınca davaya müdahil olma talebini
kabul etti.137 İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, Aydan’ın ifadesinde
parkta oturduğu sırada telefonunu gençlere vererek bir şeyler yazdırdığını, suça konu paylaşımları yapıp
yapmadığını hatırlamadığı, suça konu paylaşımları telefonunu verdiği gençlerin yazmış olabileceğini söylediği belirtildi.138
● Dijital pazarlama şirketi Trendyol, yazar Fatih Yaşlı’nın, Antikomünizm, Ülkücü Hareket, Türkeş-Türkiye ve Soğuk Savaş, Türkçü Faşizmden Türk-İslam Ülküsü’ne, AKP, Cemaat, Sünni-Ulus- Yeni
Türkiye Üzerine Tezler kitaplarını, “siyasi olduğu gerekçesiyle” satışa çıkarmama kararı aldı. Bolu İzzet
Baysal Üniversitesi öğretim üyesi Yaşlı, “Siteye bakıldığında başka politik kitaplar görülmektedir. Bu kitaplar akademik çalışmalardır. Bu sansür ve çifte standardın kabul edilmemesi gerekir” dedi. Sakin Kitap
yöneticisi Çağrı Öner, “Her yerde satışı yapılabilen, Kültür Bakanlığı onaylı kitapları yasaklamanın suç
olduğunu düşünüyoruz. Asıl suç kitaba vurulan darbedir. Okurların ya da müşterilerin tercihlerini kısıtlamak
üzücüdür” dedi. Bu tepkiler sonrasında Trendyol, “Maksadını aşan bir değerlendirme oldu. Hatamızı düzelttik ve kitaplar satışa sunuldu. Sayın Fatih Yaşlı ve kamuoyundan özür dileriz” açıklamasını yaptı.139
2 Aralık 2020
● Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in Milli Savunma
Bakanı Hulusi Akar’a “bazı beyanlarında hakaret ettiği” gerekçesiyle 15.000 lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.140 Akar ile Özel TBMM Genel Kurulu’nda Milli Savunma Bakanlığı’nın 2018 bütçesi ilgili
görüşmeleri sırasında tartışmıştı.141 Özel, Akar’ın Balyoz, Ergenekon ve Askeri Casusluk davalarından yargılanan silah arkadaşlarını ziyaret etmediğini belirterek, “Sen silah arkadaşlarının bedduasını alan adamsın”
demişti.142
3 Aralık 2020
● İzmir Urla 1. Asliye Ceza Mahkemesi, CHP’nin eski Genel Başkan Yardımcısı ve 26. Dönem
İzmir Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı’nın “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla yargılandığı davayı
Covid-19 salgın şartları nedeniyle erteledi.143 Akatlı, 19 Aralık 2019’daki davada beraatına hükmetmişti.
Akatlı’nın beraat etmesi ardından 20 gün sonra aynı suçlamayla yeni bir dava açılarak dosyasına 50 sosyal
medya paylaşımı delil olarak eklenmişti.144 Akatlı, “İlk davada beraat ettiğim tweetlerden sadece birini ayırıp, 20 gün sonra 50 tweet daha ekleyip yeni bir dava açmak yargıya, ‘mutlaka ceza alacak’ demek değilse
nedir” tepkisini paylaştı.145
● İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, komedyenler Pınar Fidan ve Özgür Tosun hakkında
“Tuz-Biber” stand-up gösterisinde Alevilere yönelik kullandıkları ifadelerde “halkın bir kesimini sosyal
sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama” iddiasıyla iddianame
düzenledi. Fidan ve Tosun’un, altışar aydan birer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Fidan’ın herhangi bir propaganda ve kışkırtma amacıyla eylemde bulunmadığı, sadece mizah yapmak amacıyla bahse
konu yerde bulunduğu, meydana gelen yanlış anlaşılmadan dolayı özür dilediği, suç işleme kastının

https://www.birgun.net/haber/cendere-nin-yazarlari-pehlivan-ve-terkoglu-na-158-yil-hapis-talebi-328689
https://www.dha.com.tr/yurt/oyuncu-nilufer-aydanin-cumhurbaskanina-hakaret-sucundan-yargilandigi-davaya-baslandi/haber-1800951
https://www.ahaber.com.tr/magazin/2020/12/01/feto-propagandasi-yapan-oyuncu-nilufer-aydandan-komik-savunma-tweetlerini-parktaki-cocuklar-atmis
139 https://www.gazeteduvar.com.tr/trendyoldan-fatih-yasli-ozru-maksadini-asan-bir-degerlendirme-haber-1506055
140 https://www.aa.com.tr/tr/politika/chpli-ozel-bakan-akara-15-bin-lira-manevi-tazminat-odeyecek/2063233
141 https://www.indyturk.com/node/280566/siyaset/chpli-%C3%B6zel-bakan-akara-15-bin-lira-manevi-tazminat-%C3%B6deyecek
142 https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/genel_kurul.cl_getir?pEid=74837
143 https://www.birgun.net/haber/zeynep-altiok-akatli-nin-cumhurbaskanina-hakaret-davasi-ertelendi-325256
144 https://www.birgun.net/haber/zeynep-altiok-akatli-yeniden-hakim-karsisinda-325109
145 https://twitter.com/zeynabelle/status/1334078619174440960
136
137
138
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olmadığına ilişkin savunması iddianamede yer aldı. Tosun’un videonun tamamının kendi beyanlarından
oluşmadığını, mizah amaçlı söylenmiş ironi, şaka, kinaye ve taklit içeren sözler dolayısıyla üzerine atılı
suçlamayı kabul etmediğine yer verildi.146
4 Aralık 2020
● Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un ikiz kardeşi Ali Murat Ersoy’un sahibi olduğu
havacılık şirketi AtlasGlobal çalışanlarının iflas gerekçesiyle maaş, kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmemesini protesto için ETS TUR Genel Merkezi önünde başlattıkları çadırlı eyleme polis müdahale etti.
Atlas Global işçisi, “Buraya oturma eylemi için gelmiştik ama direnişimizi sürdürmeye karar verdik. Buraya
arkadaşlarımız çadır getirecek ve oturma eylemimizi artık yerleşik düzene geçirip paramızı alana kadar burada bir yaşam düzeni oluşturmaya çalışacağız” dedi. Bir başka işçi de “Bizi şununla tehdit ediyorlar:
‘21.00’e kadar bekleriz, sizi sokağa çıkma yasağından alırız. Ama çadır kurmanıza da izin vermeyiz’ Resmen direnişimizi kırmanın peşindeler. Çadırımız için savaşacağız” diye konuştu.147
7 Aralık 2020
● Batman Gercüş’te, aralarında asker, polis ve korucuların olduğu 27 kişinin bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla ilgili Tevgera Jinên Azad’ın (TJA – Özgür Kadın Hareketi) basın açıklaması
yapmasına izin verilmedi. Olay yerinde HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç’a polis memurlarınca hakaret
edildiği öne sürüldü. JinNews ve MA muhabirlerine fiziki şiddet uygulandığı ileri sürüldü.148
● Antalya’da sokak röportajında AKP’yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirdiği için nöbetçi mahkemece tutuklanan İsmail Demirbaş serbest bırakıldı.149 Demirbaş, ilk röportajın ardından polis operasyonuyla gözaltına alınmıştı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.150 İkinci kez verdiği sokak röportajı
sonrası tekrar gözaltına alınmıştı ve hakkında ev hapsi kararı verilmişti. Daha sonra Demirbaş tutuklanarak
cezaevine gönderilmişti.151
● Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, Gercüş ilçesinde 27 erkeğin bir çocuğu cinsel istismara maruz
bıraktığı, iki kadını da fuhşa sürüklediği iddiasına yönelik soruşturma hakkında, gizlilik kararı ve yayın
yasağı getirdi. Başsavcılık açıklamasında özetle, “Soruşturmaya konu olay hakkında Gercüş Sulh Ceza Hakimliğinin 18.11.2020 tarihli kararı ile gizlilik ve yayın yasağı kararı verilmiş olup, bazı medya kuruluşlarınca yayınlanan paylaşım ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır” denildi. BTK’nın ilgili bütün haberler ve
hatta soruşturmaya ilişkin resmi kurumlarca yapılan açıklamalara ilişkin haberlere de engelleme yapılması
dikkat çekti. Emniyet Genel Müdürlüğü ise, sosyal medyada istismarla ilgili dezenformasyon yaptıkları iddiasıyla 27 kişi hakkında adli süreç başlatıldığını duyurdu.152
9 Aralık 2020
● Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu, e-ticaret sitelerinde LGBTİ+ ve gökkuşağı temalı
ürünlerin +18 ibaresiyle satışa sunulması gerektiğine karar verdi. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması
ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yardımcısı Vekili Oğuz Şahin imzasıyla gönderilen yazıda, “Anılan ürünleri +18 yaş uyarısına yer verilmeden tanıtımının yapılarak satışa sunulmasının yasal düzenlemelere aykırılık teşkil ettiği” savunuldu. Dolayısıyla yaş uyarısı ibaresi kullanılmadan satışa sunan ve reklam veren şahıs
ile kuruluşlar hakkında reklamları durdurma cezası verilmesine karar verildiği duyuruldu.153
● Birleşik Taşımacılık Emekçileri Sendikası (BTS) üyeleri hakkında, TCDD’nin ihracat amaçlı 4
Aralık’ta Çin’e doğru yola çıktığı açıklanan trenin İstanbul’da bakıma alındığının kamuoyuna açıklanması
nedeniyle inceleme başlatıldı. Konuya ilişkin BTS’den yapılan açıklamada, “Ortaya çıkan skandal olaylarda
sorumlulukları olan TCDD Taşımacılık A.Ş. yetkilileri, gerçeklerin ortaya çıkmasından o kadar çok rahatsız
olmuşlardır ki, sendikamızın Kadıköy Meydanı’nda yaptığı açıklamaya katılan üyelerimizin tespit edilmesi
ve fişlenmesi için kurum içi yazı yazmışlardır. Kanunlara ve sendikal haklara saygı göstermeyen,
https://www.evrensel.net/haber/420243/komedyenler-pinar-fidan-ve-ozgur-tosun-icin-hapis-talebi
https://bianet.org/bianet/emek/235484-atlasglobal-iscileri-ets-tur-onunde-direnis-cadiri-kurdu
https://www.gazetefersude.net/saglik-bakanligi-covid-19un-yakin-temaslilarinda-karantina-suresini-10-gune-dusurdu
149 https://bianet.org/bianet/insan-haklari/235621-sokak-roportaji-sonrasi-tutuklanan-vatandasa-tahliye
150 https://www.birgun.net/haber/sokak-roportajinda-hukumeti-elestirdigi-icin-tutuklanan-ismail-demirbas-tahliye-edildi-325839
151 https://www.gazeteduvar.com.tr/sokak-roportajinda-hukumeti-elestirince-tutuklanan-ismail-demirbas-tahliye-oldu-haber-1506674
152 https://www.evrensel.net/haber/420487/batman-gercusteki-cinsel-istismarla-ilgili-sosyal-medya-sorusturmasi-baslatildi
153 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ticaret-bakanligi-lgbt-ve-gokkusagi-temali-urunlerin-18-uyarisi-konulmadan-satisi-yasaya-aykiri-1797310
146
147
148
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sendikaların görevlerini yapmasını hazmedemeyen, demokrasiyi içine sindirememiş kurum yöneticilerinin
yaptığı bu işlemler de adli anlamda suçtur” denildi. Açıklamada, sendikal faaliyetlere yönelik engelleme
konusunda “Sendika olarak, 7 Aralık’ta, Haydarpaşa Gar Binası altında yer alan sendikamız İstanbul 1
No’lu Şube Temsilcilik odasında basın toplantısı yapmak istedik. Ancak, önce TCDD 1.Bölge Müdürlüğü
yetkilileri, binada yıllardır restorasyon devam etmesine rağmen, birdenbire bu bahane ile sendikamızın girişini kapatmaya çalıştılar. Bu hukuk dışı kurgulanmış çabalar sonuç vermeyince, bu sefer, sendikamıza
gelmek isteyen basın mensuplarının kamuya açık olan gar sahasına girişini engellediler. Böylelikle, basının
haber yapma, halkın haber alma, sendikanın yasal faaliyet yürütme hakkını engelleyerek Anayasal suç işlediler” bilgisi verildi.154
● Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve eşi Fatmanur Altun’un farklı kamu kurum
ve kuruluşlarından aldığı maaşlara ilişkin bir sosyal medya paylaşımına yorum yapan İstanbul’da yaşayan
80 yaşındaki E.B. isimli bir kadının evine polis operasyon düzenledi. Altun’un “hakaret edildiği” şikayetinde bulunması üzerine savcılıkça soruşturma başlatıldığı ve savcılığa götürme gerekçesiyle E.B.’nin evine
düzenlenen operasyonda korona virüsü salgınına rağmen zorla adliyeye götürüldüğü kaydedildi. E.B.’nin
ailesi, “Kalıtsal hastalıkları var. Covid-19 salgını nedeniyle ifadesini burada versin” itirazlarına karşın savcılıkça polise zorla getirme talimatı verildiği belirtildi. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, “Savcı izin
vermiyor, adliyeye götürüyorlar ve adliyede ifadesini alıyorlar. Asliye Ceza Mahkemesinde savcı hakaretten
ceza istiyor, 125’in bütün maddelerinden ceza istiyor. İşte kişiye özel hukuk dediğimiz bu” dedi.155
10 Aralık 2020
● BİMEKS işçileri, alacakları ödenmediği için şirket sahibi Vedat Giray’ın ders verdiği Boğaziçi
Üniversitesi önünde açıklama yaparken 14’üncü kez gözaltına alındı.156 Leyla Akıncı, Bünyamin Bilikçi,
Zeynel Çiftgöz’ün gözaltında olduğu öğrenildi. BİMEKS işçileriyle birlikte Umut-Sen’den Betül Celep ve
Başaran Aksu’nun da gözaltına alındığı belirtildi.157

●

Ankara 39. Asliye Ceza Mahkemesi, 10 Mayıs 2019’da, ODTÜ’den 18 öğrenci ve bir akademisyenin ODTÜ Onur Yürüyüşü’ ne katıldıkları gerekçesiyle yargılandığı davayı savcılıkça mütalaanın hazırlamaması sebebiyle 30 Nisan 2021’e erteledi. Bunun üzerine Ünikuir Derneği, “10 Aralık İnsan Hakları
Günü’nde ODTÜ Onur Yürüyüşü davası kararı bilerek açıklanmadı. Yapılan hukuksuzluklar gizlenmeye
çalışılıyor” açıklaması yaptı.158
11 Aralık 2020

● Tiyatro oyuncusu Cenk Dost Verdi, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla yargılandığı davada hakkında 11 ay 20 gün hapis cezası kararı verildiğini duyurdu.159 Verdi daha önce de sosyal medya
paylaşımlarıyla “örgüt propagandası yapmak”la suçlanarak 10 ay 15 gün hapse mahkum edilmiş, bir süre
Kocaeli 2 No’lu F Tipi Kapalı Cezaevi’nde kaldıktan sonra denetimli serbestlik kapsamında tahliye olmuştu.160
● İstanbul-Kadıköy’de ETS Tur Genel Müdürlüğü önünde, Aralık 2019’dan bu yana maaş ve tazminatını alamayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un kardeşi Ali Murat Ersoy’un sahibi olduğu havacılık şirketi AtlasGlobal çalışanlarınca yapılan eylemde sekiz kişi gözaltına alındı. HAVA-SEN
Başkanı Seçkin Koçak, AtlasGlobal direnişçisi Ruken Çapan, Tamer Ercan ve Çiğdem Ayata, UmutSen’den Ercan Yenigül, Neslihan Acar, Mahmut Altunsoy, işçileri destekleyen müzisyen Loodin Girra Özdemir, savcılıkta verdikleri ifadenin ardından serbest bırakıldı. AtlasGlobal çalışanlarının örgütlendiği
Umut-Sen’in sözcülerinden Sena Çakır, “Biz gözaltıların Bakan Ersoy’un talimatıyla yapıldığını düşünüyoruz. Kendisi ETS Tur’un sahibi ve kapısında olmamızdan rahatsız olmuş. Murat Ersoy’un planlı iflasıyla
çalışanlar işsiz kaldı. Bizim talebimiz, iki bin işçinin emeklerinin karşılığının verilmesi. Bakanın bu işi

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/cine-baska-trenin-gittiginin-ortaya-cikmasinin-ardindan-bts-uyeleri-hakkinda-inceleme-baslatildi-1797460
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/fahrettin-altunun-sikayet-ettigi-80-yasindaki-kadinin-evine-polis-baskini-yapildi-1797369s
https://www.evrensel.net/haber/420808/bimeks-iscileri-bir-kez-daha-gozaltina-alindi
157 https://twitter.com/bimeksdirenisi/status/1336990107237277699
158 https://kaosgl.org/haber/odtu-onur-yuruyusu-davasi-30-nisan-a-ertelendi
159 https://www.dusun-think.net/haberler/tiyatrocu-cenk-dost-verdiye-cumhurbaskanina-hakaretten-hapis-cezasi/
160 https://susma24.com/tiyatrocu-cenk-dost-verdiye-cumhurbaskanina-hakaretten-hapis-cezasi/
154
155
156
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çözmesi gerek hem faaliyet alanına giriyor hem de kardeşinin yaptığı bir haksızlık. Taleplerimiz devam
ediyor” dedi.161
14 Aralık 2020
● Tunceli’de Covid-19 tedbirleri kapsamında kent genelinde eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle
yasaklandığı bildirildi.162 Açıklamada, “Her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık hava toplantısı,
protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açmak, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı, bildiri,
broşür dağıtmak, afiş ile poster açmak, meşale yakma ve taşıma, konferans gibi tüm etkinlikler 27 Aralık günü saat 23.59’a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır” denildi.163
15 Aralık 2020
● İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı iken Yargıtay üyeliğine atanan İrfan Fidan ve eşi Sibel Özalp,
Bağımsız İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın “üst düzey bir yargı mensubuna ilişkin paylaşımları hakkında
hakaret ve iftira” gerekçeleriyle ayrı ayrı suç duyurusunda bulundu. Fidan ve Özalp’ın İstanbul Cumhuriyet
Başsavcılığı’na verdiği dilekçede, “Yargıtay üyesi olarak Anayasa Mahkemesi üyeliğine adaylığı bulunan
İrfan Fidan’ın terör örgütleri tarafından o görevde bulunmamasını istemeleri gayet doğaldır” denildi.164
● Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi, fotoğraf sanatçısı Mehmet Özer’i “terör örgütü propagandası
yapmak” ile suçlandığı iddianameyle yargılamaya başladı. İddianamede, Özer’in Facebook’ta, 12 Eylül
1980 darbesi ve sonrasında yaşanan hak ihlallerini kamuoyu ile paylaşmak için Devrimci 78’liler Federasyonu tarafından yılda bir kez açılan Utanç Müzesi’nin fotoğraflarını paylaşması “örgüt propagandası” suçu
için delil sayıldı. Özer ise, savunmasında, iddianamedeki TKP/ML ibaresinin kendi paylaşımlarında yer
almadığını, bunların kolluk güçleri tarafından kendisini suçlamak için dosyaya eklendiğini söyledi. Utanç
Müzesi’ne ait fotoğrafları haber kaynaklı çekip paylaştığını belirtti. Dava, 16 Mart 2021’e ertelendi.165
17 Aralık 2020
● İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi, “İzinsiz” mahlaslı sokak sanatçısının “Devletin egemenlik
alametlerini aşağılamak” ve “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamalarından yargılanmasında Emniyet’in
yanlış kamera kaydı göndermesi üzerine doğru kamera kayıtlarının istenmesine karar verdi.166 Mahkeme,
sanığa atılı suça konu olan resimlerin sanatsal değerini ve sanatsal çalışmanın dışına çıkıp çıkmadığını değerlendirecek bilirkişi raporu alınması talebinin doğru kamera kayıtları izlendikten sonra değerlendirileceği
belirtti. Mahkeme, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden üç öğretim üyesiyle bilirkişi heyeti oluşturulmasına karar vererek, davayı 25 Mayıs 2021’e erteledi.167
18 Aralık 2020
● İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi, 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili suçlamalar gerekçesiyle
bin 444 gündür168 cezaevinde bulunan Osman Kavala’nın yargılanmasında tutukluluk halinin devamına karar verdi. Dava 5 Şubat 2021’e ertelendi.169
● HDP’li milletvekilleri Sezai Temelli ve Ferhat Encü’nün de aralarında bulunduğu partililerce tecride karşı basın açıklamasına polis müdahalesinde bulunuldu.170 HDP İstanbul İl Örgütü’nün açıklamasında,
“Tecridi kınayan açıklamamıza böyle müdahale edildi. MYK üyelerimiz ve yöneticilerimiz dahil pek çok
kişi gözaltına alındı. Darp edilenler arasında vekilimiz Sezai Temelli ve Ferhat Encü de var. Yalnız cezaevleri değil, koca ülke tecrit altında. Direneceğiz, tecridi yıkacağız” denildi.171

161 https://medyascope.tv/2020/12/11/maaslarini-ve-tazminatlarini-alamayan-atlasglobal-iscileri-dun-gozaltina-alindi-umut-sen-sozcusu-sena-cakir-gozaltilarinbakan-ersoyun-talimatiyla-yapildigini-dusunuyoruz/
162 http://www.tunceli.gov.tr/kurumlar/tunceli.gov.tr/Duyurular/2020/aralik/duyuru.pdf
163 https://www.dunya.com/gundem/tuncelide-eylem-ve-etkinliklere-15-gun-yasak-haberi-603554
164 https://www.haberturk.com/yargitay-uyesi-irfan-fidan-dan-ahmet-sik-hakkinda-suc-duyurusu-2903608
165 https://www.mlsaturkey.com/tr/fotografci-mehmet-ozer-orgut-propagandasi-suclamasiyla-hakim-karsisina-cikti/
166 https://m.bianet.org/bianet/print/236176-emniyet-yanlis-kayit-gonderdi-izinsiz-in-davasi-mayis-a-kaldi
167 https://www.mlsaturkey.com/tr/sokak-sanatcisi-izinsizin-bir-sonraki-durusmasi-mayista/
168 https://www.amerikaninsesi.com/a/mahkemeden-osman-kavala-nin-tutuklugununun-surmesi-karari/5705186.html
169 https://www.ntv.com.tr/turkiye/osmankavalanin-tutukluluk-halinin-devamina-karar-verildi,PCmR_NXaz0KZM7t3HG3j2A
170 https://bianet.org/bianet/insan-haklari/236247-hdp-nin-aciklamasina-polis-mudahalesi
171 https://twitter.com/HDPistanbul/status/1339895874290331655
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● Devrimci Anarşist Faaliyeti’nin (DAF), cezaevlerinde 19 Aralık 2000’de Hayata Dönüş Operasyonu’nun yıldönümünde Kadıköy Süreyya Operası’nda yapmak istediği basın açıklamasına izin verilmedi
ve 10 kişiyi gözaltına aldı.172 Söz konusu kişiler sonra serbest bırakıldılar.173
21 Aralık 2020
● Hacettepe Üniversitesi’nin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı Kültür İşleri Müdürlüğü, Kuir Araştırmaları Topluluğu’nun online oryantasyon etkinliğine sansür uygulayarak videoyu yayınlatmadı. Müdürlük, sansür uygulamasını Ankara Valiliği’nin 3.10.2018 tarihli LGBTİ etkinliklerine yasak
getiren kararına dayandırdı. Kuir Araştırmaları Topluluğu, Hacettepe Üniversitesi yönetimine seslendiği
açıklamada, “Öğrencileriniz arasında açıkça ayrım yapıyor, temel insan haklarını ihlal ediyor ve benimsediğinizi iddia ettiğiniz etik ilkeleriniz ile temelden çelişiyorsunuz. Akademik özgürlüğün yok edildiği, insan
haklarının hiçe sayıldığı, öğrencileri arasında ayrım yapan yönetim tarzınızı reddediyoruz” dedi. Senelerdir
sürdürülen istikrarlı baskı ve sansür politikalarına karşı sessiz kalmayacaklarını vurgulayan Topluluk,
“Yargı ve kamuoyu önünde haklarımız için mücadele edeceğiz. İnsan haklarından, eşitlikten yana olan tüm
öğrenci arkadaşlarımızı, hocalarımızı ve kamuoyunu sesimizi çoğaltmaya, mücadelemize destek olmaya
çağırıyoruz” açıklamasını yaptı.174
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e, kendisine “diktatör” dediği gerekçesiyle 250.000 liralık manevi tazminat davası açtı.175 Özel, 18 Aralık’ta TBMM’de, Erdoğan’ın muhalefete yönelik “beşinci kol” ifadesi üzerine “beşinci kol” terimini ilk kullanan kişinin İspanya’yı yönettiği
dönemde “diktatör” kimliğiyle tarihte yazılı Francisco Franco olduğunu belirtmiş ve Erdoğan’ı “Franco
özentisi diktatör bozuntusu” sözleriyle eleştirmişti.176
● Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden “Barış için Akademisyenler” bildirisi imzacısı olduğu
için KHK ile ihraç edilen Cenk Yiğiter, dört sosyal medya paylaşımı nedeniyle Esat Şehit Fahri Demir Polis
Merkezi Amirliği’nde “devletin egemenlik alametlerini aşağılama” suçlamasıyla ifade verdiğini söyledi.
Yiğiter’in ilgili tweetlerinden biri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendi sözlerinin aktarımı, diğer üç tweeti ise
kamuoyunda yer eden tartışmalar hakkındaki ifadelerinden oluşuyor.177 Yiğiter, “Bu dört paylaşımda gördüğümüz ortak nokta şu, belirli bir tarih aralığında benim yazdığım ve içinde ‘Erdoğan’ geçen dört paylaşım
bu. Geçmişte böyle söylemiştin diye başlayan bir yorumlama bile değil. Bu paylaşımlardan ilki benim için
en şaşırtıcısıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2005 yılında söylediği bir sözü yazmıştım. Paylaşım bundan
ibaret. Bunu yazmış olmam bir soruşturma konusu oldu. Bir siyasetçinin geçmişte söylediklerini hatırlatmak
bile soruşturmaya konu oluyorsa eğer böyle bir ülkede demokrasiden bahsedebilir miyiz” dedi. Yiğiter’in
bahsettiği paylaşımı, “Ben ülkemi adeta pazarlamakla mükellefim’ Recep Tayyip Erdoğan, 2005”di.178 Paylaşımlardan bir diğeri ise, “Erdoğan, halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek suçundan 10 ay hapis cezası aldı
ve dört ay cezaevinde kaldı. Ve onun siyasi yolculuğunda önemli bir mağduriyet öyküsü oldu. Şimdi Erdoğan’ın rejimi, her gün onlarca kişiye benzer suçlardan soruşturma açıyor, insanları hapse atıyor” oldu.179
23 Aralık 2020
● İstanbul Anadolu 8. Asliye Ceza Mahkemesi, oyuncular Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın
“Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla dört yıl sekiz ay hapis cezası istemiyle yargılamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatlarının davaya katılma talebini kabul etti.180 Mahkeme, Gezen’in sağlık sorunları nedeniyle davaya katılmama mazeretini kabul etti ve avukata müvekkilini hazır etmesi için sonraki
celseye kadar süre verdi.181 Akpınar’ın duruşmalardan vareste tutulma talebini de kabul ederek davayı erteledi.182 Gezen ve Akpınar, 21 Aralık 2018’de katıldıkları Halk TV programında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a

https://www.gazetefersude.net/kadikoyde-yapilmak-istenen-19-aralik-anmasina-polis-mudahalesi-cok-sayida-gozalti
https://www.yeniyasamgazetesi.info/aclik-grevi-aciklamasina-mudahalede-cok-sayida-gozalti/
https://www.birgun.net/haber/hacettepe-universitesi-nden-kuir-arastirmalari-toplulugu-na-sansur-327484
175 https://www.birgun.net/haber/erdogan-dan-ozgur-ozel-e-250-bin-tl-lik-dava-327432
176 https://t24.com.tr/video/ozgur-ozel-de-cumhurbaskani-erdogan-a-besinci-kol-yaniti-franco-ozentisi-diktator-bozuntusu,34797
177 https://www.dusun-think.net/haberler/hukukcu-cenk-yigiter-sosyal-medya-paylasimlari-sebebiyle-ifade-verdi/
178 https://twitter.com/cenkyigiter/status/1340974953659838465
179 https://www.youtube.com/watch?v=zYb39tIx9Yc&feature=youtu.be
180 https://www.cnnturk.com/turkiye/mujdat-gezen-ve-metin-akpinar-hakim-karsisinda
181 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/oyuncular-mujdat-gezen-ve-metin-akpinarin-cumhurbaskanina-hakaret-davasi-basladi/2086064
182 https://haberglobal.com.tr/gundem/mujdat-gezen-ve-metin-akpinar-in-yargilanmasina-baslandi-84234
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183

eleştiri getirişlerdi. Gezen, “Erdoğan, sen bizim vatanseverliğimizi sınayamazsın, haddini bil” demişti.184
Erdoğan, Gezen ve Akpınar için “Bunlar sanatçı müsveddesi, bunun bedelini ödeyecekler” demişti.185
● Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi, TBMM
Genel Kurulu’nda AKP ve MHP oylarıyla kabul edilerek yasalaştı. Kanun kapsamında, Birleşmiş Milletler
Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine yönelik yaptırım kararlarının uygulanması hakkında usul ve esaslar düzenlendi.186 Buna göre, BMGK kararlarının kapsamına bağlı olarak bu kararlarda yer alan kişi veya kuruluşlara veya bunlar tarafından doğrudan
veya dolaylı olarak kontrol edilen her türlü fon toplanması yasak olacak. İzinsiz yardım toplayanlara belirlenen tutarlarda idari para cezası uygulanacak. İlgili kişi ya da kurumların yasaklı işlem ve faaliyetlerde
bulunduklarına dair makul sebeplerin tespit edilmesi halinde Cumhurbaşkanı’nın Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla Türkiye’deki mal varlıkları dondurulacak. Terör suçları, uyuşturucu suçları ve mal varlığı
aklama suçlarından haklarında soruşturma başlatılan dernek yöneticilerinin İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınarak yerlerine kayyum ataması yapılabilecek. Kanuna göre, İçişleri Bakanı, gerekli gördüğü takdirde bir derneği geçici olarak faaliyetten alıkoyabilecek. Belirli suçlardan mahkum olanlar, derneklerin
genel kurul dışındaki organlarında görev alamayacak; bu dernekler üç yılda bir kamu personeli tarafından
denetlenecek. Ayrıca derneklere ait her türlü tesis, müessese ve ortaklığı bulunan kuruluşlar, görev alanları
ile sınırlı olmak üzere ilgili bakanlık ve kuruluşlar tarafından denetlenecek.187 Avukatlara da takip ettikleri
davalarda kanun yasakladığı eylem ve işlemleri öğrenmesi halinde bunları ihbar yükümlüğü getirildi. Kanun
teklifine CHP, HDP ve İyi Parti muhalefet şerhi koymuştu. Teklifi, CHP “anayasaya aykırı”, HDP “baskıcı
rejimin bir göstergesi”, İyi Parti ise “samimiyetsiz” bulduğunu açıklamıştı.188

● Artvin’in Hopa ilçesinde Metin Lokumcu’nun dokuz yıl önce ölümüyle ilgili dava, Hopa 12. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmasına saatler kala “kamu güvenliği” gerekçesiyle Trabzon Asliye
Ceza Mahkemesi’ne taşındı.189 Lokumcu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başbakan olduğu dönemde 31 Mayıs
2011’de Hopa ziyareti esnasında yaşanan olaylarda polisin sıktığı biber gazı sonucu hayatını kaybetmişti.190
Davaya ilişkin ortak açıklama yapan örgütler, “Bu bir nakil değildir, davanın kaçırılmasıdır ve hukuksuzdur.
Dokuz yıldır süren adalet arayışında adalet arayan bizlerin önüne taş koymaktır” tepkisini paylaştı.191
● Öğrenci Kolektifleri’nin eğitim bütçesi de artış yapılması talebiyle Ankara’da gerçekleştirmek istediği eylemine polis izin vermedi ve öğrenciler gözaltına alındı.192 Öğrenci Kolektifleri “Saray’a değil eğitime bütçe” yazılı pankart taşıdıkları için gözaltı işlemi yapıldığını duyurarak, “Her ne yaparsanız yapın
bizleri geleceksizliğe sürükleyenleri gönderecek, biz geleceğiz. Arkadaşlarımızı derhal serbest bırakın”
açıklamasını yaptı.193
● İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Uluslararası İzmir Mizah Festivali” kapsamındaki “Dünya
Karikatüründe Toplumsal Eleştiri ve Mizah” etkinliğinin iptal edildiğini bildirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesince düzenleneceği duyurulan etkinlik, Türk ve İslam karşıtı olduğu iddia edilen karikatüristler Jean
Plantu ile Michel Kichka’nın katılımına açık olacağı için tepkiyle karşılandığı belirtildi. Bir vatandaş ise
Twitter hesabından söz konusu etkinliğin yer aldığı görselle birlikte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve İzmir Valisi Köşger’i etiketleyerek, “Sayın İzmir Valim
bu rezalete her halde yarın izin vermezsiniz diye düşündüm. Bu İslam düşmanı Peygamber Efendimizin
düşmanına konuşmasına asla izin vermeyin Sayın Valim aman” paylaşımında bulunmuştu. Vali Köşger ise,
etiketlendiği paylaşıma cevap vererek, “Bu toplantı iptal edilmiştir” ifadelerine yer verdi.194 İzmir Büyükşehir Belediyesi ise, iptal kararına ilişkin “Charlie Hebdo dergisinden herhangi bir karikatürist İzmir
https://www.ntv.com.tr/yasam/metin-akpinar-ve-mujdat-gezenin-cumhurbaskanina-hakaret-davasi-basladi,FXVSoymlBk6h2NPBwZ1Q9Q
https://halktv.com.tr/gundem/metin-akpinara-sorusturma-352666h
https://www.dw.com/tr/erdo%C4%9Fandan-bunlar-sanat%C3%A7%C4%B1-m%C3%BCsveddesi-%C3%A7%C4%B1k%C4%B1%C5%9F%C4%B1/a46848070
186 https://www.aa.com.tr/tr/politika/kitle-imha-silahlarinin-yayilmasinin-finansmaninin-onlenmesine-iliskin-kanun-teklifi-tbmmde-kabul-edildi/2089831
187 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/kitle-imha-silahlarinin-yayilmasinin-finansmaninin-onlenmesine-iliskin-kanun-resmi-gazetede-1802930
188 https://www.dw.com/tr/derneklere-kayyum-atanmasının-önünü-açan-teklif-yasalaştı/a-56066776
189 https://www.evrensel.net/haber/421933/metin-lokumcu-davasi-durusmaya-saatler-kala-trabzona-tasindi
190 https://t24.com.tr/haber/metin-lokumcu-davasi-durusmaya-saatler-kala-trabzon-a-tasindi,922398
191 https://www.birgun.net/haber/metin-lokumcu-davasi-trabzon-a-kacirildi-327751
192 https://artigercek.com/haberler/saray-a-degil-egitime-butce-diyen-universiteliler-gozaltina-alindi
193 https://sendika.org/2020/12/guvenparkta-saraya-degil-egitime-butce-isteyen-universiteliler-gozaltina-alindi-604401/
194 https://www.aa.com.tr/tr/kultur-sanat/izmir-uluslararasi-mizah-festivali-ndeki-bir-soylesi-iptal-edildi/2086823
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Uluslararası Mizah Festivali’ne davet edilmemiştir. Ortaya atılan iddialar gerçek dışıdır. Etkinliğe katılan
karikatür ve mizahçılar içinden iki ismin aleyhinde bazı olumsuz açıklama ve yayınlar yapıldığı görülmektedir. Karikatürist Kichka ve Plantu ise önceki yıllarda ülkemizi ziyaret ederek bakan ve Başbakan Yardımcısı düzeyinde kabul görmüş, üst düzey tebrik ve takdirlere mazhar olmuş isimlerdir. Festival moderatörü
ve festival yönetmeninin tarafımıza yazılı yaptığı 24 Aralık etkinliklerini yayından çekme talebi kabul edilmiştir” denildi. AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, festivale Türk ve İslam
karşıtı karikatüristlerin davet edildiği iddiasında bulunmuştu.195
25 Aralık 2020
● Kocaeli Çayırova’da Baldur Süspansiyon Fabrikası’ndan işten atılan arkadaşları için grev kararı
alan işçilerden Erkan Kaya, Serkan Yolcu, Soner Aygün ve Levent Kılıç ile Birleşik Metal-İş Gebze 2 No’lu
Şube Başkanı Necmettin Aydın gözaltına alındı. Sonra serbest bırakıldılar. Öncesinde işçiler greve hazırlanırken fabrika patronu sabah saat 04.00 sularında dışarıdan getirdiği 15 kişilik bir ekibi fabrikaya sokup
çalıştırarak grevi kırmaya çalıştı. İşçilerce bunun protesto edilmesi üzerine fabrika önüne polis ve çevik
kuvvet ekibi geldi. Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, fabrikada dört yıldır örgütlendiklerini belirterek toplu iş sözleşmesi yapmak için greve gittiklerini söyledi. Serdaroğlu, firmayla
toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam ederken iki sendika temsilcisini ve sendikaya üye dört işçiyi işten
atıldığını ifade etti.196 Baldur, işçi temsilcilerinin haftalardır ücretsiz izin/işten atma saldırısı altında olduğu
hatırlatıldı ve mücadelede kararlılık vurgusu yapıldı.197
26 Aralık 2020
● Kocaeli’nde Baldur Süspansiyon Fabrikası’nda grev kırılmasına karşı direnmeye devam eden Birleşik Metal-İş Sendikası Gebze Şube Başkanı ve sendika üyesi dört işçi serbest bırakılmaları ardından tekrar
gözaltına alındı.198 Gebze Sulh Ceza Mahkemesi, savcılıkça tutuklanmaları talep edilen işçilerin iki ay adli
kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Birleşik Metal-İş Sendikası’ndan yapılan açıklamada, “Gözaltına alınan Şube Başkanı ve dört üyemiz önce serbest bırakıldı sonra bilmediğimiz bir gücün
talebi sonucu tekrar gözaltına alındı” denildi.199
● Giresun Görele Asliye Ceza Mahkemesi, dönemin Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli tarafından açılan davada, kızı Rabia Naz’ı şüpheli bir ölümle kaybeden Şaban Vatan hakkında sosyal medya
hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle “kamu görevlisine hakaret” suçlamasıyla 8.840 lira para cezası
ile “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak” suçundan ise bir yıl sekiz ay hapis
cezasına hükmetti. Kararda, toplam 119,85 lira yargılama gideri ve 4.080 lira vekalet ücreti de Vatan’a yüklendi. Ancak Mahkeme, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.200 Vatan, kararı Twitter’dan paylaşarak “Buyurun sonuç. Avukat bedelini de ben ödeyecekmişim. Çocuk öldürülmüş kimin umurunda” dedi.201
● TBMM’de Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine Dair Kanun Teklifi’ndeki sivil toplum örgütleriyle yöneticileri hakkında “terör, uyuşturucu ve malvarlığının aklanmasından
soruşturma başlatılanların mahkeme kararı beklenmeden İçişleri Bakanı kararıyla görevden alınabilmesi”
yönündeki düzenlemede “soruşturma” ibaresi, “kovuşturma” olarak değiştirildi. Böylece soruşturma aşamasından sonra yargılama başladığında İçişleri Bakanı görevden alma yetkisini kullanabilecek.202 Ancak bu
durum muhalefet partilerince henüz hakkında “suçlu” hükmü verilmeden dolayısıyla yargı kararı oluşmadan
İçişleri Bakanlığı’na sivil toplum örgütlerine müdahalede bulunulması anlamına geldiği için eleştirildi. CHP
Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Bu düzenleme kovuşturma olması halinde İçişleri Bakanı’na bu
yetkiyi veriyor. Bu nasıl olacak? Bir terör kelimesiyle. Türkiye’de terör kavramının ne kadar geniş kullanıldığını yıllardır görmüyor muyuz? İşte Sözcü davası, işte Cumhuriyet davası. Selahattin Demirtaş, Osman
Kavala, Ayhan Bilgen. İfade hürriyetiyle ilgili ihlaller hep terör olarak karşımıza geliyor. Bu düzenlemeyle
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/akpliler-hedef-gosterdi-izmir-mizah-festivalindeki-soylesi-iptal-edildi-1801062
https://www.gazeteruzgarli.com/patronunu-grev-kiriciligina-ve-gozaltina-ragmen-baldurda-grev-basladi/
https://www.evrensel.net/haber/422036/baldurda-grev-patronun-grev-kiriciligina-ve-gozaltilara-ragmen-basladi
198 https://www.gazeteruzgarli.com/isciler-once-serbest-birakildi-adli-kontrol-sartiyla-serbest-birakildilar/
199 https://twitter.com/BirlesikMetal/status/1342694889545469952
200 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/rabia-nazin-babasi-saban-vatana-1-yil-8-ay-hapis-ve-8-bin-840-tl-para-cezasi-6183502/
201 https://twitter.com/VatanSaban/status/1342462541415534594
202 https://ankahaber.net/haber/detay/icisleri_bakaninin_derneklerde_gorevden_alma_yetkisinde_degisiklige_gidildi_24633
195
196
197
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bir sivil toplum kuruluşu yaptığı basın açıklaması nedeniyle terörle ilişkilendirilip faaliyetleri durdurulabilir
ya da kayyum atanabilir hale geliyor” dedi.203
● Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın TTB Yüksek Kurulu Üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp hakkında “terör örgütü üyesi olmak” iddiasıyla yedi yıl altı aydan 15 yıla
kadar hapis istemiyle cezalandırılmasını talepli iddianamesini kabul etti.204 Gökalp’in davası 10 Şubat
2021’de görülmeye başlanacak.205 İddianamede Gökalp’in “katıldığı eylemlerin sayısı yoğun” değerlendirilmesinde bulunuldu.206
29 Aralık 2020
● Almanya, sanatçı Ferhat Tunç’un İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde TSK’nın Suriye-Afrin’e
yönelik Zeytin Dalı Operasyonu’yla ilgili Twitter paylaşımı gerekçesiyle “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla yargılanmasına ilişkin yazılı ifadesinin alınması talebini reddetti. Türkiye’nin Frankfurt
Başkonsolosluğu’nun konuya ilişkin Almanya’nın yanıtıyla ilgili yazısında, “Adli yardımlaşma talebimizin
Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesi’nin 2-b maddesi uyarınca yerine getirilemediği
bildirilmektedir. Konuyla ilgili detaylı bilgi verilmeyeceği ancak diğer konularda adli yardım sağlanabileceği belirtilmektedir” denildiği açıklandı. Mahkeme, Tunç hakkında yakalama kararının infazının beklenmesine karar verdi. Dava, 6 Nisan 2021’e ertelendi.207
● AYM Genel Kurulu, AİHM’in derhal serbest bırakılması yönünde daha önce karar aldığı ancak
başka bir soruşturma gerekçesiyle Silivri Cezaevi’nden tahliyesi engellenen Osman Kavala’nın tutukluluğuyla ilgili “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı”nın ihlal edilmediğine hükmetti. Karar, yedi üyeye karşı sekiz
üye oyuyla oy çokluğuyla alındı.208
● Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un talimatıyla, Muzır İçeriklerle
Mücadele (MİM) Programı kapsamında, yurttaşların bu konudaki şikayetlerini doğrudan iletebilecekleri ihbar hattı çalışmaya başladı. Başvurular, bakanlığın internet sitesinde açılan bölümde WhatsApp ve BİP uygulaması ile e-posta ya da form aracılığıyla da yapılıyor. İhbar hatları üzerinden gelen şikayetler, Küçükleri
Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu’na iletilecek ve söz konusu yayınlar incelenecek.209
30 Aralık 2020

● Şair Yılmaz Odabaşı, noterde işlem yaptığı sırada sivil polisler tarafından hakkında kesinleşmiş
hüküm nedeniyle tutuklandı ve ardından Kocaeli Kandıra Cezaevi’ne gönderildi.210
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni’ndeki konuşmasında tarif ettiği
sanatçıyı kendisi kadar aziz milletin de beklediğine inandığını söyleyerek, “Beklediğimiz o sanatçı slogan
atarak kendini göstermeye çalışmayacak, başarılarıyla dünyanın en muhteşem salonlarında ayakta alkışlanacaktır. Beklediğimiz o sanatçı ait olduğu milleti hor görüp şikâyet etmek yerine kendi sanatını sürdürecektir. Beklediğimiz o sanatçı muhalefetini sosyal medya hesabından savurduğu siyasi polemiklerle değil
kanatlanıp uçurduğu sanatıyla gösterecektir” dedi.211
● Ankara’da Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun çağrısıyla öldürülen kadınlar Aylin
Sözer, Selda Taş, Vesile Dönmez ve Betül Tuğluk için düzenlenen “sessiz kalmıyoruz” eyleminde yedi kişi
gözaltına alındı. Kadınlar, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Polis, “Fotoğraflarda emniyet güçlerinin görünme ihtimali” bahanesiyle alandan gazetecileri uzaklaştırmak istedi.212 Açıklamada, “Bir günde
dört kadın cinayetine karşı Ankara’da eylemimiz polisler tarafından engellendi. Üyelerimiz gözaltına alındı.

https://www.amerikaninsesi.com/a/stklar%C4%B1n-kars%C4%B1-oldugu-duzenleme-yasalast%C4%B1/5714909.html
https://www.evrensel.net/haber/422118/ttb-yuksek-onur-kurulu-uyesi-seyhmus-gokalpin-15-yila-kadar-hapsi-istendi#:~:text=15%20YILA%20KADAR%20HAP%C4%B0S%20%C4%B0STEM%C4%B0&text=G%C3%B6kalp'%C4%B1n%20%C3%B6rg%C3%BCt%C3%BCn%20%C3%A7a%C4%9Fr%C4
%B1s%C4%B1yla%20eylemlere,hapis%20istemiyle%20cezaland%C4%B1r%C4%B1lmas%C4%B1%20talep%20edildi.
205 https://bianet.org/bianet/saglik/236634-dr-seyhmus-gokalp-e-15-yil-hapis-istemi
206 https://www.gazeteduvar.com.tr/ttb-yuksek-onur-kurulu-uyesi-seyhmus-gokalpin-15-yila-kadar-hapsi-istendi-haber-1508359
207 https://www.mlsaturkey.com/tr/almanya-ferhat-tuncun-savunmasinin-alinmasi-icin-gonderilen-talebi-reddetti/
208 https://www.dunya.com/gundem/aymden-osman-kavala-karari-hak-ihlali-yok-haberi-605352
209 https://bianet.org/bianet/toplum/236768-bakanlik-muzir-nesriyatlar-icin-ihbar-hatti-acti
210 https://www.haberturk.com/sair-yilmaz-odabasi-tutuklandi-haberler-2921311
211 https://tr.euronews.com/2020/12/30/cumhurbaskan-erdogan-bekledigimiz-o-sanatc-slogan-atarak-kendini-gostermeye-cal-smayacak
212 https://www.evrensel.net/haber/422443/ankarada-kadin-cinayetleri-protestosuna-polis-mudahalesi
203
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Ülkede sorun eylem yapılması değildir. Sorun bir günde dört kadın cinayetidir. Polis kadın cinayetlerini
durduracağız diyenleri değil, katilleri durdursun” denildi.213
● Üniversiteli Kadın Kolektif (ÜKK) üyesi beş kadın AKP Ankara İl Başkanlığı’na mor boya fırlatarak bir günde dört kadının katledilmesini protesto etti.214 Bunun üzerine kadınlar darp edilerek gözaltına
alındı.215 Kadınlar beş saat sonra serbest bırakıldı.216
31 Aralık 2020
● BİMEKS işçileri, birikmiş tazminat hakları talebiyle BİMEKS sahibi Vedat Akgiray’ın öğretim
üyesi olduğu Boğaziçi Üniversitesi önünde yürüttükleri eylemde polis ekiplerince yerlerde sürüklenerek
gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar BİMEKS işçileri Dilek Aslan, Leyla Akıncı, Atakan Başaran, Zeynel
Çiftgöz ve Betül Celep ile Umut-Sen’den Başaran Aksu oldu.217
● Kadın Savunması üyesi Buse Üçer, Twitter paylaşımından dolayı Ankara Mor Mekan’dan çıkarken polisler tarafından yolu kesilerek218 gözaltına alındı.219 Üçer, paylaşımda, Üniversiteli Kadın Kolektifi’nin Twitter’dan mor boyalı protesto paylaşımını alıntılayarak “Bu şehri ateşe vereceğimiz günler yakın”
demişti.220

RTÜK ile İlgili Gelişmeler
2 Aralık 2020
● RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın konuk olduğu Habertürk TV’ye “Gerçek Fikri Ne” programında “Devletin ordusu Katar’a satılmış” sözleri üzerine beş kez
program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezası verildiğini duyurdu.221 Habertürk TV’den yapılan
açıklamada, “RTÜK’ün verdiği bu karar sadece Habertürk TV'ye uygulanan haksız bir müeyyideden ibaret
değildir. Mesele özü itibarıyla demokratik, çoğulcu ve katılımcı yayıncılığın ülkemizdeki geleceği ile ilgilidir. Bu bilinçle; bu haksız, hukuka aykırı ve antidemokratik müeyyideye karşı her türlü yargısal denetime
başvuruda bulunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz” denildi.222
● CHP’nin RTÜK üyesi Okan Konuralp, Habertürk TV’ye verilen cezayla ilgili “CHP Milletvekili
Başarır’ın, sözlerinden neyi kastettiği yayın içerisinde ve son derece açık bir şekilde, zamanında izah etmiş
olduğu, yayın moderatörünün RTÜK içtihatlarına uygun olarak, konuğunun sözlerini izah etmesine, açıklık
getirmesine olanak tanıyan bir yaklaşım gösterdiği ve yaptırıma dayanak olan uzman raporunun eksik olması bazı ifadelerin değerlendirilmesinde yanlışlıklar bulunduğu gerekçeleriyle kurulun oy çokluğuyla aldığı kararlara katılmadım. Karar, hukuki ve vicdani dayanaktan yoksun bir karardır. İlhan Taşçı ile birlikte
karara karşı oy kullandığımız bilgisini kamuoyuna sunarız” dedi.223
3 Aralık 2020
● Basın Konseyi, RTÜK’ün Habertürk TV’ye beş kez yayın durdurma cezası vermesiyle ilgili
“RTÜK bir kez daha hukuka aykırı karar vermiştir. Kurumun kasten ve taammüden demokratik hukuk devleti esaslarına aykırı karar vermeyi alışkanlık haline getirdiğini sıklıkla görüyoruz. Kararların alınmasında
payı olanlar ilgili medya organlarına çok ağır zararlar vermektedir. Bu zararları verenlerin bir gün hukuki
ve cezai sorumluluklarının gündeme gelmesinin kaçınılmaz olduğu açıktır” açıklamasını yaptı.224
12 Aralık 2020
● HDP, ATV hakkında 12 Aralık’taki ana haber bülteninde yer alan “Kapatma Tartışması” haberinde
HDP’nin amblemini bomba, molotof ve mermi ile değiştirerek kullandığı ve parti kapatılmış gibi bir izlenim
verilerek, logonun üzerine bir de kapatma mührü yerleştirildiği için RTÜK’e suç duyurusunda bulundu.
https://twitter.com/KadinCinayeti/status/1344258777294516224
https://t24.com.tr/video/akp-ankara-il-baskanligi-binasinda-boyali-eylem-yapan-5-kadin-gozaltina-alindi,35083
https://twitter.com/kadinkolektifi/status/1344338151586856962
216 https://twitter.com/kadinkolektifi/status/1344355636243476481
217 https://dokuz8haber.net/emekdunyasi/haklari-icin-direnen-bimeks-iscilerine-polis-mudahalesi-6-gozalti/
218 https://twitter.com/kadinsavunmasi/status/1344704427798786050
219 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/kadin-savunmasi-uyesi-buse-ucer-gozaltinda-1802939
220 https://twitter.com/ucer_buse/status/1344353732692234243
221 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/rtuk-baskani-sahinden-chpli-ali-mahir-basaririn-tepki-ceken-sozlerine-verilen-cezaya-iliskin-aciklama-41678202
222 https://www.haberturk.com/haberturk-tv-den-rtuk-aciklamasi-2889642
223 https://www.haberturk.com/rtuk-un-chp-li-uyelerinden-haberturk-tv-ile-ilgili-karara-tepki-2889809
224 https://www.basinkonseyi.org.tr/rtuk-hukuka-aykiri-davranmayi-surduruyor/
213
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HDP’nin RTÜK’e yaptığı başvuru dilekçesinde, “Genel seçimlerde altı milyon oy alan, Türkiye’nin üçüncü
büyük partisi olan HDP’nin logosunu şiddet/ölüm materyalleriyle tasvir etmek bir yayıncılık faaliyeti olamaz. Kuruluş bu yayınıyla HDP’yi ve oy veren seçmenlerini açıkça hedef göstermiş, yayıncılık adı altında
nefret suçu işlemiş, şiddet yanlısı yayın yapmıştır” denildi.225
14 Aralık 2020
● İnternet üzerinden abonelerine yönelik yayın yürüten BluTV, yönetmenliğini Can Evrenol’un yaptığı ve ikinci sezonu yayınlanacak “Çıplak” dizisini yayın kataloğundan kaldırdı. Gazeteci Cüneyt Özdemir,
“Yeni bir delilikle karşı karşıyayız. Altı ay önce ‘Çıplak’ adında bir dizi çekiliyor, BluTV yayınlıyor. Ben
diziyi yeni izleyip şaşırıyor ve övüyorum. Aylardır sansürcülüğünü eleştirdiğim RTÜK Başkanı’na (Ebubekir Şahin) her zaman olduğu gibi esprili bir şekilde ‘aman duymasın’ deyip söyleniyorum. Dizi BluTV’den
kaldırılıyor ve ihale bana kalıyor! Bu dizi RTÜK yüzünden mi yoksa RTÜK korkusundan mı kaldırıldı ne
oldu bunu resmi açıklama olunca öğreniriz ama anlamadığım dayağı niye ben yiyorum? RTÜK’ün sansür
tavrını aylardır hemen her yayında eleştiren benim yahu” açıklaması yaptı. Dizinin yapımcısı TN Yapım’ın
Genel Koordinatörü Merve Göntem, “İkinci sezon çekimlerini bitirmemize günler kala, BluTV’den gelen
bir telefonla dizinin yayından kaldırıldığını öğrendik” dedi.226 BluTV de “18 yaş altı çocuk kilidi uygulamamızı aktive etmeyi planladığımız bir dönemde olduğumuz için Çıplak dizisini kısa bir süreliğine erişime
kapatmış bulunuyoruz” açıklamasını yaptı. Açıklamada, teknik prosedürlerin tamamlanmasının ardından
içeriğin yeniden izleyicilerle buluşacağı bildirildi.227
17 Aralık 2020
● RTÜK’ün CHP’li üyesi İlhan Taşçı, konuk olduğu Akit TV yayınında “üniversiteler fuhuş evi”
diyen Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu’nun sözlerinin “insan onuruna ve
özel hayatın gizliliğine saygılı olma” ilkesini ihlal ettiğini söyledi ve RTÜK Üst Kurulu’nda gündeme getirilmesi için başvuru yaptı.228 Taşçı’nın dilekçesinde, “Sayın Cumhurbaşkanı’nın arkasına sığınıp üniversitelere ‘fuhuş evleri’ diyerek öğrenci evlerinde zor şartlarda üniversite eğitimi almaya çalışan öğrencilere
ağır hakaret ve iftirada bulunulmuştur” denildi.229
19 Aralık 2020
● RTÜK, televizyon programlarındaki konuklara ilişkin yayımladığı açıklamada, televizyon programlarındaki kişilerin yeterince uzman olmadıkları, her konu hakkında konuşarak toplumu yanlış bilgilendirdiği ve hassasiyetle konuk seçilmesi gerektiğini bildirdi. Açıklamada, “Bilindiği üzere televizyonlarda
birbirinden farklı birçok konuda programlar yayınlanmaktadır. Bu programlara alanlarında uzman olduğu
belirtilen kişiler konuk olarak katılmaktadır. Bu kişilerin bir kısmının gün içerisinde içerik olarak birbiriyle
alakası bulunmayan programlara katılarak sanki her alanın uzmanı imiş gibi her programda hukukçu, terör
uzmanı, siyaset bilimci, sağlık bilimci, deprem bilimci vb. farklı unvanlar kullanmak suretiyle gündemde
hangi konular varsa onun üzerine yorum yaptıkları görülmektedir” denildi. Devamında, “Amacından uzak
yorumlara yer verilen bu tür toplumu yanlış bir şekilde bilinçlendirdiği; bu durumda kamuoyunu bilinçlendirmek amacıyla yapılan yayınların da amacından saptığı görülmektedir. Bu durum yanlış anlaşılmalara ve
toplumda infial oluşmasına sebebiyet vermektedir” ifadeleri kullanıldı.230
● HDP, ATV’nin yayınında, partilerinin logosunu el bombası, mermi ve molotof kokteyli ile tasvir
eden görüntüleri ısrarla kullanması üzerine ikinci kez RTÜK’e başvurdu. HDP tarafından yapılan açıklamada, ATV’nin 16 Aralık tarihli ana haber bülteninde partilerine yönelik, suçlayıcı, yargılayıcı, hedef gösteren, medya etiğini hiçe sayan yayınına devam ettiğini bildirdi. Açıklamada, “Sekiz dakika boyunca, 12
Aralık 2020 tarihli yayınları hakkında partimizin RTÜK’e yapmış olduğu şikayet başvurusunu konu alan
kanal partimizi ve seçmenlerimizi açıkça hedef göstermeye ve nefret suçu işlemeye devam etti” denildi.
RTÜK’e yapılan başvuru dilekçesinde de “Yayıncı kuruluş demokratik yaşamın vazgeçilmez unsuru olan
https://www.birgun.net/haber/hdp-den-atv-hakkinda-suc-duyurusu-326681
https://t24.com.tr/haber/blu-tv-ciplak-dizisini-yayindan-kaldirdi,920638
227 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/blutv-yayindan-kaldirilan-ciplak-dizisi-hakkinda-aciklama-yapti-1798850
228 https://t24.com.tr/haber/rtuk-uyesi-ilhan-tasci-prof-sofuoglu-nun-universiteler-fuhus-yuvasi-ifadesinin-rtuk-gundemine-tasinmasi-icin-dilekce-verildi,921219
229229 https://www.evrensel.net/haber/421383/prof-ebubekir-sofuoglu-universiteler-fuhus-evleri-diyerek-gencleri-hedef-aldi
230 https://www.birgun.net/haber/rtuk-ten-tv-kanallarina-uyari-konuklar-her-alanin-uzmani-gibi-konusuyor-327257
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siyasi partilerin kapatılmasını açıkça savunamaz, öneremez, logosunun üzerine kırmızı mühür koyamaz,
kapatılması için kamuoyu oluşturmak amacıyla yayıncılık kampanyası yürütemez, itibarsızlaştırma çalışması yapamaz. Yapılması halinde yayıncılık ilkelerinden Anayasa ve yasaya varıncaya kadar tüm mevzuat
ve temel kuralları ihlal etmiş sayılır” denildi.231
22 Aralık 2020
● Karar yazarı Akif Beki, RTÜK’ün televizyon kanallarına yaptığı konuk uyarısına ilişkin “RTÜK
konuk uyarısıyla iktidar medyasına ‘konuk seçiminde artık serbestsiniz’ mesajı mı veriyor?” sorusunu
sordu. Beki, “Ekranlarda her akşam aynı yüzleri görmekten RTÜK de bıkmış görünüyor. Kanal değişiyor,
gün değişiyor, konu değişiyor, programcı değişiyor ama tartışma programlarının konukları sabit, onlar değişmiyor. Bir avuç isim, ekran ekran gezip nöbetçi çerçi gibi her konuda bilip bilmeden ahkam kesiyor. RTÜK bile daha fazla dayanamadı ve bu saçmalığa el koyan bir uyarı yayımladı. Beğenilmeyen, rahatsız olunan konuk yorumlarına, RTÜK basmıyor mu cezayı? Peki bu ikilem nasıl çözülecek? RTÜK, makbul konuk havuzunun dışına çıkanların cezalandırılmayacağını taahhüt etmezse şikayet ettiği sorun nasıl
ortadan kalkacak? Bu açıdan eksik buldum ikazı. Kimin üstüne alınacağı belirtilmemiş. Uyarı kime? İktidar
medyasına ‘konuk seçiminde artık serbestsiniz’ mesajı mı veriliyor? Açıkça söylenmeli ki yerini bulsun,
muhatabını rahatlatsın. Çekinceme gelince... RTÜK uyarısı, konuk seçiminden dolayı TV'leri yaptırımla
tehdit ediyor. Bu da serbestliğe aykırı değil mi? RTÜK hangi hak ve yetkiyle, neye göre sakıncalı sakıncasız
konuk ayrımı yapacak da...Sakıncalısını çıkaranı yakalarsa cezalandıracak? Uygunluk kriteri ne? RTÜK’ü,
televizyonların konuk koordinatörü, yorum amiri gibi konumlandıracak müdahalelere kapı aralanıyor. Olacak şey değil” diye yazdı.232
28 Aralık 2020
● RTÜK, yılbaşında uygulanacak dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasında, medya hizmet sağlayıcılardan tüm aile fertlerinin birlikte seyredeceği programların seçiminde daha hassas davranmalarını beklediklerini bildirdi. RTÜK, “Maziden hatırladığımız örnek ve güzel ev manzaralarında olduğu gibi evin en
küçüğüyle en büyüğünün, belki dedeyle torunun birlikte izleyebileceği ve dinleyebileceği türden yayınları
ısrarla tavsiye ediyoruz. Tüm zamanlarda olduğu gibi çocuk ve gençlerin zihinsel, fiziksel ve ahlaki gelişimine zarar verebilecek türden programların yayınlanmamasına özen gösteren kıymetli yayıncılarımızın,
içinden geçtiğimiz bu günlerde çok daha titiz davranmalarını yayıncılık otoritesi olarak altını çizerek hatırlatıyoruz” ifadelerini kullandı.233
● CHP’nin RTÜK üyesi İlhan Taşçı, “RTÜK’ün 2020 Karnesi” olarak yaptığı açıklamasında, “Muhaliflere 25 kat ceza. Muhalif kanalları 10 milyon, yandaşa 400 bin lira para cezası ATV’ye 102 bin şikayetçi,
bir ceza! Yandaşa dört, muhalife 54 ceza” dedi.234 Taşçı’nın hazırladığı tabloda, A Haber, Kanal 7, TV Net,
ATV, Ülke TV, TGRT Haber kanallarına hiç yaptırım uygulanmadığı görüldü. Halk TV’ye 15 yaptırım,
TELE1’e 19 yaptırım, Fox TV’ye 10 yaptırım, Habertürk TV’ye yedi yaptırım ve KRT’ye toplam üç yaptırım
uygulandığı belirtildi.235
30 Aralık 2020
● RTÜK, yılın son olağan toplantısında, Akit TV’de konuk olduğu “Derin Kutu” programında Prof.
Dr. Ebubekir Sofuoğlu’nun üniversitelere “fuhuş evi” benzetmesi nedeniyle kanala idari para cezası verilmesine karar verdi. Fox TV’de “İlker Karagöz ile Çalar Saat’te Hafta Sonu” konuğu Prof. Dr. Bingür Sönmez’in “Aşı yaptırmam diyenler vatan haini” açıklamasına ilişkin de para cezasına karar verildi. Habertürk
TV’de “Teke Tek” programı sunucusu Fatih Altaylı’nın Suriyeli mülteciler hakkında “Türkiye’nin onlar,
biz misafir gibiyiz” sözlerine ilişkin de idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı. Halk TV’nin “Medya
Mahallesi” programıyla ilgili ise Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanvekili Serhat Albayrak’ın

https://yeni1mecra.com/hdpden-atv-hakkinda-ikinci-kez-rtuke-basvuru/
https://www.karar.com/yazarlar/akif-beki/rtukun-tvlere-konuk-ihtari-1588035
233 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/rtuk-4-gunluk-sokaga-cikma-kisitlamasi-sureci-icin-yayincilara-program-icerigi-onerisinde-bulundu-/2090855
234 https://www.indyturk.com/node/291836/medya/ta%C5%9Fc%C4%B1dan-rt%C3%BCk%C3%BCn-2020-y%C4%B1l%C4%B1-karnesi-raporu-temel-farkiktidar%C4%B1-%C3%B6venler-ile-yerenler
235 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/iktidari-sorgulayan-kanallarin-ekranlarini-karartan-rtuk-yandas-kanallari-korudu-1801891
231
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“yasa dışı işler yapan bir grubun üyesi” gibi gösterildiğine karar verildi ve idari para cezası uygulandı.236
Beyaz TV ve NR1 Türk’e de idari para cezası uygulandı.237

İfade ve Basın Özgürlüğüne Yönelik Yurtiçi ve Yurtdışından Gelen Tepkiler
1 Aralık 2020
● Türk Tabipleri Birliği (TTB), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), 23 Kasım’da “terör örgütü üyesi” iddiasıyla tutuklanan TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp’in
serbest bırakılmasını istedi. Ortak açıklamada, “Emek-meslek örgütleri olarak meslek etik ilkelerini ve hekimlik değerlerini ödünsüz savunan mücadele arkadaşımız Dr. Şeyhmus Gökalp’in haksız hukuksuz bu tutukluluğuna bir an önce son verilerek serbest bırakılmasını talep ediyoruz” denildi. Gökalp, 20 Kasım’da
sabaha karşı polis operasyonuyla gözaltına alınmıştı ve sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı.238
● Basın İlan Kurumu’nun (BİK) azınlık gazetelerine bu yıl maddi yardım yapmaması üzerine ilgili
gazetelerin yönetici ve editörleri, Covid-19 salgınında var olma mücadelesi verdiğini söyledi. Apoyevmatini
Genel Yayın Yönetmeni Mihail Vasiliadis, “İstediğimiz bizi sürüncemede bırakmamaları. Verilecekse, ‘Verilecek’ deyin, verilmeyecekse ‘Hayır gücümüz yok’ deyin. Biz sene başında bütçemizi ayarlarken bu paranın geleceğini göz önüne alarak planlama yapıyoruz” dedi. Agos Genel Yayın Yönetmeni Yetvart Danzikyan, “Nisan’dan beridir de 2011’den beri verilen desteğin bu yıl erkene çekilmesi için BİK’e çağrıda buluyoruz. Azınlık gazeteleri zor durumda dedik ama dinlenmedik” dedi. Şalom Genel Yayın Yönetmen İvo
Molinas, “Bizler maddi yardımdan çok bu tarihi ve kültürel mirasın hayatta kalması adına yapılan pozitif
ayrımcılığı takdir etmiştik. Bizleri üzen yardım alamamaktan ziyade bunun tekrarlanmamasıdır” dedi. Jamanak Editörü Ara Koçunyan, “Yaşamın felç olmasıyla doğru orantılı olarak bu dönemde ne cenaze kalkıyor ne kilisede ayin oluyor. Bütün etkinlikler, ilanlar, duyurular maddi anlamda bizim temel gelir kaynağımızdı. Gazetemizin yaşamasına olanak veren bu şeyler salgınla birlikte rafa kalktı” dedi.239
● Almanya Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Başkanı Michael Roth, Türkiye’nin iş insanı Osman
Kavala’ya ilişkin AİHM kararına uymasını istedi.240 Roth, Almanya’nın dönem başkanlığı AİHM'nin kararlarına kısıtlama olmaksızın saygı duyulması ve bu kararların uygulanmasını öncelik kabul ettiklerini belirterek, “Türkiye AİHS’ye uyma ve Osman Kavala’yı artık serbest bırakma çağrısı yapıyorum” dedi.241
2 Aralık 2020
● Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Uluslararası Basın Özgürlüğü Misyonu Raporu’nda Türkiye’de
tutuklu yargılanmaya karşı açıklamalara rağmen gazetecilere yönelik keyfi gözaltı ve aylarca cezaevlerinde
tutma eğiliminin devam ettiği belirtildi. Raporda, Türkiye’de “örgüt propagandası tanımı tek cümleyle revize edilerek, gazetecilerin kriminalize edilmesi ve aleyhte dava açılması için kullanılmasına devam edildiği” vurgulandı. Son olarak İnfaz Yasası kapsamı dışında bırakılmalarıyla tutuklu gazetecilerin can güvenliğinin riske atıldığı vurgulandı. Raporda, “IPI verilerine göre, 2020 yılı Ekim ayı itibariyle parmaklıklar
ardında 77 gazeteci bulunuyordu. Bu ‘gelişmeye’ rağmen Türkiye, dünyanın en büyük gazeteci hapishanelerinden biri olmaya devam ediyor” denildi. Raporda, “Yerel bir mahkemenin bu ay verdiği, Cumhuriyet
eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’ı kaçak ilan ederek tüm mal varlığına el koyma kararı, eleştirel
seslerin bastırılmasına dönük sonu gelmez girişimleri gözler önüne seriyor. Gazetecilik faaliyetlerini cezalandırma amacıyla gazetecinin ve ailesinin mallarına el koymak, yeni bir saldırı biçimini temsil ediyor”
ifadesi kullanıldı. Raporda, “Bir yandan sosyal medyada online sansürü arttıran yeni düzenlemeyi çıkardı
ve partizan medya denetleyici kurumları harekete geçirdi. Bir yandan ise AYM hedef alarak yargı bağımsızlığına karşı yeni bir saldırı başlattı” tespitleri aktarıldı. MHP’nin ‘yeniden yapılandırma’ önerisinin,
AYM’nin bağımsızlığını ortadan kaldırmakla açıkça tehdit ettiği vurgulandı. BTK’nın online düzenlemelere

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/rtukten-ben-asi-yaptirmam-diyenler-birer-vatan-haini-sozune-ceza-41702373
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/rtukten-televizyonlara-ceza/2093658
238 https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=705acbe2-33ca-11eb-a453-e3d6872009d0
239 https://m.bianet.org/bianet/medya/235255-azinlik-gazetelerinin-varligi-tehlikeye-girdi
240 https://t24.com.tr/haber/almanya-dan-turkiye-ye-kavala-kararina-uyun-cagrisi,918038
241 https://www.dw.com/tr/almanyadan-t%C3%BCrkiyeye-kavala-karar%C4%B1na-uyun-%C3%A7a%C4%9Fr%C4%B1s%C4%B1/a-55781278
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riayet edildiğini gözlemlemekle yükümlüğü olduğu ancak online içeriklerin kaldırılması ve sansürlenmesi
görevi üstlendiği belirtildi.242
● Konya DHA muhabiri Hasan Dönmez, canlı yayında kendisine saldıran kişilerle ilgili suç duyurusu arabuluculuğa gönderildiği için söz konusu kişilerce Konya’da enkaz altında kalarak ölen üç kişinin
mezarına fidan dikilmesini ve kendisine arkadan saldıran gencin de kitap okumasını istedi.243 Dönmez,
Konya’da Aralık 2019’da bir evin çökmesine ilişkin haberi yaparken hayatını kaybedenlerin yakınları tarafından saldırıya uğramıştı ve yumruk, tekme darbeleriyle gözlüğü kırılmıştı.244
3 Aralık 2020
● Netflix, İstanbul’da ofis açacağını duyurdu. Netflix’in Türkiye ekibine için planlanan ofis, 2021
yılının ikinci yarısında açılacak.245 Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ofis açılmasını Türkiye’nin dizi ve sinema sektörü açısından katkıda bulunacak bir gelişme olarak yorumladı. Netflix’in kurucusu ve eş CEO’su Reed Hastings ise, Türkiye’nin zengin kültürü ve köklü hikaye anlatma geleneği ile
kendileri için çok değerli bir ülke olduğunu belirterek, Türk yapımı içerikler üretme bakımından konuyu
değerlendirdi. Lisansını alan veya almak üzere olan Amazon PrimeVideo, Mubi, Spotify, Deezer gibi uluslararası diğer platformlara da ofis açma çağdışında bulunan RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, “Netflix’in Türkiye’ye duyduğu güveni gösteren bu karar, inanıyorum ki hem ülke ekonomisine hem de yayıncılık dünyasına büyük katkılar sunacaktır. Dünyada dizi film ihracatında ikinci sırada olan ülkemiz için
yerel ve küresel büyük bir rekabetin de teşvik edici unsuru olacaktır. Ülkemizin değerleriyle uyumlu, hassasiyetlerimizi ön plana alan yapımların önemine tekrar vurgu yapmak isterim” 246 dedi.247
● Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, AİHM kararına ve iki kez tahliye, bir kez beraat etmesine
rağmen hakkında yeni bir soruşturma açılarak halen Silivri Cezaevi’nde tutuklu Osman Kavala’nın serbest
bırakılması gerektiğine yönelik karar aldı. Komite, Türkiye’ye karşı ara karar alarak, “Başvurucunun Ekim
2017’den bu yana özgürlüğünden mahrum olmasından derin bir endişe duyuyoruz” denildi. Kararda, Kavala’nın AYM’deki başvurusunun hızla sonuçlandırılması için gerekli adımların atılması talep edildi. Eğer
Komite’nin 2021’in Mart ayındaki toplantısına kadar Kavala serbest bırakılmazsa, ihlal prosedürü başlatmak da dahil olmak üzere çabaların sürdürebileceği belirtildi.248 Uluslararası Af Örgütü Avrupa Direktörü
Nils Muiznieks de, “Türkiye’nin Osman Kavala’yı serbest bırakmak ve aleyhindeki cezai soruşturmaya son
vermekten başka seçeneği yok. Bunların yapılmaması, Kavala’nın insan haklarının daha fazla ihlal edilmesi
anlamına gelecek ve Türkiye’nin işlemeyen adalet sistemi üzerinde bir başka utanç verici leke olacaktır”
dedi.249
● İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, “İktidarın ekran bekçisi oldu. RTÜK'ün işi iktidarın
uşaklığını yapmak değil. RTÜK kendi işine baksın. Habertürk TV’ye verilen cezanın sebebi CNN Türk, A
Haber, 24 TV gibi tek sesli, parti ve tek adam propagandasından başka bir şey yayınlamayan kanallar gibi
yayın yapmamasıdır” dedi.250
4 Aralık 2020
● Dicle Fırat Gazeteciler Derneği’nin (DFG) Kasım ayı raporuna göre; 91 gazetecinin tutuklu bulunduğu, sekiz gazetecinin gözaltına alındığı ve ikisinin ise tutuklandığı kaydedildi.251 Raporda, “Öyle ki,
helikopterden atılan köylülerin gördüğü işkence ortaya çıkarıldıktan sonra kentteki gazeteciler hedef tahtasına oturtuldu. Dünyanın her yerinde ‘gazetecilik başarısı’ olarak görülecek bu haber, meslektaşlarımızın
tutuklanmasına neden olmuştu. Haberi yapan Şehriban Abi, Nazan Sala, Adnan Bilen ve Cemil Uğur’un
tutuklanmasına tepkiler gelmeye devam ederken, bu kez dört meslektaşımızın çalışma arkadaşı Dindar Karataş aynı durumla karşı karşıya kaldı. MA muhabiri Karataş, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın
242https://www.evrensel.net/haber/420131/ipi-turkiyede-gazeteciler-baski-kiskacinda

https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/canli-yayin-sirasinda-darp-edilen-gazeteciden-saldirganlara-anlamli-ceza-6150433/
https://www.dha.com.tr/yurt/saldiriya-ugrayan-dha-muhabiri-uzlastirmada-saldirganlarin-fidan-dikmesini-ve-kitap-okumasini-istedi/haber-1801176
https://www.haberturk.com/son-dakika-netflix-turkiye-de-ofis-acacagini-acikladi-2890225-teknoloji
246 https://twitter.com/ibrahimuslu55/status/1334786696064458752
247 https://www.amerikaninsesi.com/a/rtuk-kararlari-tartisilirken-netflix-turkiyede-ofis-aciyor/5687510.html
248 https://t24.com.tr/haber/avrupa-konseyi-bakanlar-komitesi-nden-osman-kavala-karari-hemen-serbest-birakilmali,918588
249 https://amnesty.org.tr/icerik/turkiye-osman-kavala-ile-ilgili-son-karar-tutuklulugunun-derhal-sona-ermesi-gerektigini-acikca-ortaya-koyuyor
250https://ankahaber.net/haber/detay/iyi_partili_turkkandan_rtuke_tepki_iktidarin_ekran_bekcisi_oldu_rtukun_isi_iktidarin_usakligini_yapmak_degil_22758#.X8jw3i4FWKw.twitter
251 https://gazetekarinca.com/2020/12/dfg-raporu-kasimda-sekiz-gazeteciye-gozalti-ikisine-tutuklama/
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yürüttüğü soruşturma kapsamında önce gözaltına alındı, ardından da tutuklandı. Karataş’ın tutuklanma gerekçesi çok bilindik, haber kaynaklarıyla yaptığı görüşmeler ve haberler” denildi.252
● TMMOB Şehir Plancıları Odası, üyeleri Haknas Sadak’ın DTK soruşturması kapsamında 23 Kasım’da gözaltına alınmasına ve çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanmasına tepki gösterdi. Açıklamada,
“Ev ve işyeri adresi belli olan, kaçma ve delilleri karartma şüphesi bulunmayan Sn. Haknas Sadak`ın hukuki
süreçler işletilerek Savcılığa çağrılıp ifadesi alınabilecekken, pandemi sürecinde çok sayıda kolluk kuvveti
ile evi basılarak gözaltına alınması hiçbir hukuki gerekçe yokken tutuklanması, ülkemizde artık rutinleşen
bir insan hakkı gaspı ve hukuksuzluk örneğidir” denildi.253
● Press In Arrest, Kasım 2020 Basın Özgürlüğü Raporu’nda sekiz ilde 30 basın davasının görüldüğü aktarılarak, bu ay sekizi kadın 40 gazetecinin hakim karşısına çıktığını, basın ve ifade özgürlüğüne
yönelik baskıların merkezinde ise MA’nın olduğunu kaydetti. Raporda, en az 40 gazetecinin yargılandığı
davalarda, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve en az 201 yıl dört aydan 497 yıl iki aya kadar hapis
cezası talep edildiği belirtildi. Raporda, üç gazeteci ve üç medya kurumuna açılan tazminat davalarında
toplamda bir milyon 470 bin liralık manevi tazminat istendiği, kadın gazetecilerin ise, toplamda 33 yıl yedi
ay 15 günden 86 yıl bir ay 15 güne kadar hapis cezası talebiyle hakim karşısına çıktığı kaydedildi. “Terörle
Mücadele Kanunu” kapsamında 22 gazeteci suçlandı ve haklarında devam eden yargılamalarda, ‘terör suçlamaları’ karşısında savunma yapmak durumunda kaldı. En az 64 kadın gazetecinin en az bir basın davasındaki yargılaması tutuksuz olarak sürüyor.254 Covid-19 salgınının Türkiye’de görülmeye başlanmasından
bu yana görülen basın yargılamaları duruşmalarında, ‘koruma önlemleri’ adı altında duruşmalara izleyici
ve gözlemci alınması konusunda yaygın bir keyfilik olduğu tespit edildi. Mart ayından Aralık başına kadar
geçen sürede, Covid-19 salgını gerekçe gösterilerek, 73 gazetecinin yargılandığı 38 duruşmaya gözlemci
alınmadı ya da bu duruşmalara girecek gözlemci sayısına kısıtlama getirildi.”255
● Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı kast ederek ve
“6 gün önce kurulan şirkete tek imzayla iki milyarlık iş verildi” haberini alıntılayarak, “Gevrek gevrek güler
tabii” mesajını Twitter’da paylaştı.256 Bunun üzerine Varank, “Kendilerine gazeteci diyen ama yaptıkları tek
iş tetikçilik olan her müfteriyle mahkemede hesaplaşıyorum.257 Yalan söylemek, iftira atmak bu kadar kolay
olmamalı” dedi.258 Kırıkkanat ise, Varank’ın paylaşımını alıntılayarak “Hodri meydan, Sayın Varank ‘Tosyalı Filyos Endüstri Bölgesi Yönetici Anonim Şirketi ne zaman kuruldu” sorusunu sordu.259
● RTÜK’ün Habertürk TV’ye CHP’li Ali Başarır’ın sözleri nedeniyle verdiği cezaya “Habertürk’e
Haksız Ceza” etiketi kullanılarak tepkiler paylaşıldı. Yazar Muharrem Sarıkaya, “Bizim sloganımız ‘Gücü
Özgürlüğünde’. Her gün ekranda döndürdüğümüz şeyi lafta mı bırakacağız? Böyle yaparak diğer kanallara
da sopa gösteriyorsunuz” ifadesini kullandı. Nagehan Alçı, “Devletine, milletine bağlı çok net bir medya
grubuyuz. Kararın döneceğinden eminim” dedi. Sevilay Yılman, “Bu Habertürk TV’ye ayar çekmedir. Tarafsız ve çok sesli yayın anlayışımızla rakiplerimize fark ettik” dedi. Kübra Par, “Ana akım medyayı Habertürk TV temsil ediyor. Operasyonel gazetecilik yapmadığımız için bunlar başımıza geliyor” dedi.260
● CHP’nin eski RTÜK üyesi Faruk Bildirici, Habertürk TV’ye verilen ceza ile ilgili “RTÜK, Ahmet
Şık’ın ‘Medya Mahallesi’ndeki sözleri nedeniyle Halk TV’ye ceza verirken ‘sunucunun suçlamalara müdahale etmemesinin kamusal sorumluluk anlayışı ile bağdaşmadığını’ savunmuştu. Habertürk TV’te sunucunun, Başarır’ın sözlerine müdahalesine rağmen ceza vererek kendisiyle çelişti” dedi.261
7 Aralık 2020
● İMC TV Program Koordinatörü ve Gündem Müzakere sunucusu Ayşegül Doğan, Diyarbakır 9.
Ağır Ceza Mahkemesi’nin altı yıl üç ay hapis cezasına mahkumiyet kararında, DTK’dan üyelik daveti
https://www.evrensel.net/haber/420344/kasim-ayinda-2-gazeteci-tutuklandi-2-tv-kanalina-ve-1-gazeteye-ceza-verildi
http://www.spo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=10357&tipi=3&sube=0
http://pressinarrest.com/rapor/press-arrest-kasim-2020-basin-ozgurlugu-raporu/
255 http://www.pressinarrest.com/rapor/press-arrest-kasim-2020-basin-ozgurlugu-raporu/
256 https://twitter.com/mkirikkanat/status/1334644722493689862
257 https://www.indyturk.com/node/281676/haber/gazeteci-mine-k%C4%B1r%C4%B1kkanat%E2%80%99tan-kendisini-dava-a%C3%A7makla-tehdit-eden-bakanvarank%E2%80%99
258 https://twitter.com/varank/status/1334793939300331524
259 https://twitter.com/mkirikkanat/status/1334812588077686784
260 https://www.haberturk.com/haksiz-ceza-sosyal-medya-gundemine-de-damga-vurdu-2891526
261 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/bildiriciden-rtukun-kararina-tepki-1796308
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aldığını ama gazetecilik yaptığı için reddettiğini ancak yine de DTK üyesi olduğu gerekçesiyle ceza verildiğini kaydetti. Doğan, Mahkeme’ye, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın kendisiyle ilgili “gazeteci
değil” şeklinde bilgi ilettiğini ve bunun karara gerekçe oluşturduğunu söyledi. Doğan, “2010-2012 yıllarında
784 gün şüpheli değilken usulsüz bir şekilde dinleniyorum. Bu 784 gün yapılan dinlemelerdeki görüşmelerden beş ya da altı tanesi suç olabilecek şekilde dosyaya konuyor. Bu bile suç teşkil eden bir kaydımın bulunamadığını gösteriyor. Ne suçlamalar ne ceza hiçbiri hukuk normları içerisinde bir anlam bulmuyor, olsa
olsa siyasi anlamı var. Bu daha önce birçok başka meslektaşıma yapıldığı gibi bugün de sıra bana geldi”
dedi.262
● Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni ve CNN Türk programcısı Ahmet Hakan, CHP Lideri Kemal
Kılıçdaroğlu’na CNN Türk boykotunu bitirmeleri çağrısında bulundu.263 Hakan, “Bizim CHP’ye karşı bir
ön yargımız yok, bir tutumumuz yok. Şu anlamsız yasağı lütfen sonlandırın Sayın Genel Başkan. Sizin de
temsilcileriniz, partilileriniz gelsin kendini ifade etsin. Sizinle başı hiç hoş olmayan gazetecileri bile zor
günlerinde arıyorsunuz. O yaptığınızla bu hiç örtüşmüyor”264 CHP, 3 Şubat’taki MYK toplantısından sonra
CNN Türk’ü “gerçekleri çarpıtma” ile suçlamış ve CHP’lilerin yayınlara katılmama kararını açıklamıştı.265
8 Aralık 2020
● İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, salgın nedeniyle duruşmalara taraflar dışında kimsenin alınmamasına karar verilmesiyle Anayasa ve İnsan Hakları Sözleşmesi’nin çiğnendiğini bildirdi. Durakoğlu, “Hakimler duruşma salonunun gerçek hakimi olsa bile böyle bir evrensel hukuk kuralının ortadan
kaldırılmasına yönelik bir hukuki dayanak yoktur. Bunun doğuracağı sonuçlar da olacaktır. Alenilik ilkesi
çiğnendiği anda neler olabileceğini düşünemezsiniz zaten” dedi. İnsan hakları hukukçusu avukat Kerem
Altıparmak, hangi duruşmanın kapatılabileceği açıkça belli olduğunu ve bunun dışındaki bir uygulama adil
yargılanma hakkına aykırı olacağını belirterek “Yasalarda açıkça çerçevesi çizilmemiş bir düzenlemeyi hakim kafasına göre yapamaz. Hakimlerin bu kadar geniş bir takdir yetkisi olamaz. Orada herhangi bir hukukçunun, vatandaşın, gazetecinin, gözlemcinin duruşmaları izlemesi gerekir. Bu adil yargılanma hakkının bir
parçası. Denetlenmesi gerekir. Yapılmadığı takdirde adil yargılanma hakkını etkiliyor” diye konuştu.266
9 Aralık 2020

● IPI, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla Türkiye’de gazetecilerin özgürce haber yapmasına izin verilmesi çağrısıyla yeni bir kampanya başlattı. IPI, “Free Turkey Journalists” kampanyasındaki
taleplerini “Hapisteki tüm gazetecilerin serbest bırakılması, eleştirileri ve kamuoyu tartışmalarını bastırmak
ve sindirmek için gazetecilerin terörle ilgili ve diğer sahte suçlamalarla yargılanmasına son verilmesi, yargı
sisteminin siyasi etkiden bağımsızlığını sağlamak için reform, çevrimiçi içeriği sansürleme çabalarına son
veri, bağımsız medyanın medya düzenleyici kurumları tarafından bastırılmasına son verin” diye sıraladı. 267
● ÇGD, gazeteci Ayşegül Doğan’ın Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “terör örgütü” suçlamasıyla altı yıl üç ay hapis cezasına mahkum edilmesine ilişkin “Meslektaşımız Doğan’a verilen hapis cezasının hukuki değil siyasi olduğunu ve kararı kınadığımızı duyuruyor; istinaf mahkemesine, ilk derece
mahkemesinin yok saydığı düşünce ve ifade özgürlüğü ile basın özgürlüğünü esas alarak kararı bozması
çağrısında bulunuyoruz” açıklaması yaptı.268
10 Aralık 2020
● Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), 2020’de 42 gazeteci ve medya çalışanının görevleri
başındayken öldürüldüğünü, şu anda 235 gazetecinin cezaevinde olduğunu açıkladı.269 IFJ’nin raporuna
göre, gazeteci cinayetlerinde son beş yılda liste başındaki Meksika 13 medya mensubunun öldürülmesiyle
yine ilk sıraya yerleşti ve beş cinayetle Pakistan ikinci sırada yer aldı. Afganistan, Hindistan, Irak ve
https://www.amerikaninsesi.com/a/ceza-alan-gazeteci-aysegul-dogan-784-gun-usulsuz-dinlenmisim-/5690661.html
https://tr.sputniknews.com/turkiye/202012081043358180-ahmet-hakandan-kilicdarogluna-cagri-su-anlamsiz-yasagi-lutfen-sonlandirin/
https://t24.com.tr/haber/ahmet-hakan-dan-kilicdaroglu-na-cagri-su-anlamsiz-yasagi-lutfen-sonlandirin,919308
265 https://www.indyturk.com/node/282936/r%C3%B6portaj/ahmet-hakan%E2%80%99dan-k%C4%B1l%C4%B1%C3%A7daro%C4%9Flu%E2%80%99na%C3%A7a%C4%9Fr%C4%B1-chp%E2%80%99ye-kar%C5%9F%C4%B1-bir-%C3%B6nyarg%C4%B1m%C4%B1z-yok-%C5%9Fu-yasa%C4%9F%C4%B1
266 https://www.dw.com/tr/duru%C5%9Fmalara-kimse-al%C4%B1nm%C4%B1yor-hukuk%C3%A7ular-itiraz-ediyor/a-55875902
267 https://www.evrensel.net/haber/420700/ipi-turkiyede-gazeteciler-ozgurce-haber-yapsin
268 http://cgd.org.tr/index.php?Did=3888&Page=1
269 https://www.gazeteruzgarli.com/gazeteci-cinayetleri-ulkesi-meksika-gazeteciler-hapishanesi-turkiye/
262
263
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Nijerya’da üçer gazeteci öldürüldü. Türkiye 67, Çin 23, Mısır 21, Eritre 16, Suudi Arabistan 14, Belarus 11,
Yemen ve Kamboçya dokuz, Kamerun altı, Fas ve Myanmar’ın ise beş gazeteci ile cezaevinde en çok gazeteci bulunan ülkeler arasında yer alıyor. IFJ Başkanı Younes Mjahed de “Bu bulgular, gazetecileri hapse
atarak ve onları yargı sürecinden men ederek hesap verebilirliğe karşı kendilerini korumaya çalışan hükümetlerin ağır tacizine ışık tutuyor. Tutuklu meslektaşlarımızla ilgili sarsıcı rakamlar, dünyanın dört bir yanındaki gazetecilerin kamu yararına hakikat arayışları için ödedikleri büyük bedelin ciddi bir hatırlatıcısıdır”
dedi. IFJ Genel Sekreteri Anthony Bellanger, “Bunlar sadece istatistik değil. Onlar kendilerini gazetecilik
mesleğine adamış ve bu iş uğruna en ağır bedelleri ödemiş dostlarımız ve meslektaşlarımız. Onları hatırlamakla kalmıyoruz; hükümetlerin ve kanun yapıcı konumdaki yetkililerin katilleri adaletin karşısına çıkarması için bastıran her davanın takipçisi de oluyoruz” diye konuştu.270
11 Aralık 2020
● Gazeteci Aydın Engin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı aleyhine sürekli basın kartının iki
yılı aşkın süredir verilmemesi üzerine Ankara İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Engin’in dilekçesinde,
“Açıkça hukuka aykırı ve telafisi imkansız zararlar doğuran sürekli basın kartının verilmemesi işleminin
yürütmesinin durdurulması ve yargılama sonunda dava konusu zımni red niteliğindeki ‘sürekli basın kartının verilmemesi işleminin iptaline, davacının kazanılmış hakkı gözetilerek başvurucu işleminin tamamlanması” istendi.271
14 Aralık 2020
● RSF’nin yayımladığı rapora göre, dünyada cezaevlerinde tutuklu bulunan gazeteci sayısının
387’ye çıktığı bildirildi. Covid-19 ile ilgili haberleri nedeniyle 130’dan fazla gazeteci tutuklandı. Raporda
1 Ocak’tan 1 Aralık’a kadar olan zaman içerisinde Çin’de 117, Suudi Arabistan’da 34, Mısır’da 30, Vietnam’da 28 ve Suriye’de 27 basın mensubunun hapiste olduğu belirtildi. Raporda, dünyadaki tutuklu kadın
gazeteci sayısı, bu yıl geçen yıla oranla yüzde 35 artarak, 31’den 42’ye çıktığı belirtildi. Rapora göre,
2020’de en az 54 gazeteci Suriye, Yemen ve Irak’ta rehin olarak tutuluyor. 2020’de dünyada kayıp ilan
edilen ve kendisinden haber alınamayan gazeteci sayısı ise dört kişi olarak kayıtlara geçti.272
● Gazeteci Şirin Payzın, CNN Türk’te çalıştığı döneme ilişkin “Demirtaş ‘Seni başkan yaptırmayacağız’ dediği gün itibariyle CNN Türk’e HDP’lileri ve Demirtaş’ı çıkaramamaya başladık. Bunun mücadelesini ben çok verdim. Ne zaman biz ‘artık bu saçma yasakları bir yana bırakalım’ desek Ankara’dan birileri
vergi cezası borcu ve teröre destek suçlamasını hatırlatarak devreye giriyordu. Bir dönem genel yayın yönetmeni editörlere çağrılmayacaklara ilişkin liste veriyordu. Ona da kanal yönetiminden liste geliyordu muhtemelen.
Ama bir süre sonra farkına vardık ki esas listeler Ankara temsilcilerinden geliyormuş” dedi.273
15 Aralık 2020
● CPJ 2020 yıllık raporuna göre, 1 Aralık’a değin yıl içerisinde en az 274 gazeteci hapse atıldı.274
Rapora göre, Çin, salgınla ilgili haber yapan birçok kişiyi tutuklayarak, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da en
fazla gazeteciyi hapse atan ülke oldu. Çin’i, gazetecileri şartlı tahliyeyle tutuksuz yargılayan ve yenilerini
tutuklayan Türkiye izledi. Raporda Türkiye’deki duruma ilişkin “Hapsedilen her gazetecinin devlet karşıtı
suçlamalarla karşı karşıya kaldığı ülkede, 2016’nın Temmuz ayındaki başarısız darbe girişimi sonrası yaşanan (cezaevine gönderilenlerin sayısındaki) artıştan bu yana hapisteki gazetecilerin sayısı azaldı. Basın kuruluşlarının kapatılması, hükümet yanlısı iş insanlarının eline geçmesi ve adli husumet, ana akım medyayı
etkili bir şekilde ortadan kaldırırken, Türkiye daha fazla gazetecinin cezaevi dışında yargılanmayı beklemesine izin verdi” denildi. Bu yıl Türkiye’de 37 gazeteci hapsedildiğine değinilen raporda, “Bu sayı, 2016’daki
sayının yarısından da az ancak yetkililer gazetecileri ve avukatlarını tutuklamaya devam ediyor. Türkiye’de

270 https://www.indyturk.com/node/284041/d%C3%BCnya/uluslararas%C4%B1-gazeteciler-federasyonu-a%C3%A7%C4%B1klad%C4%B1-t%C3%BCrkiyecezaevinde-en-%C3%A7ok-gazeteci
271 https://bianet.org/1/10/235874-aydin-engin-den-iletisim-baskanligi-na-basin-karti-davasi
272 https://www.dw.com/tr/bas%C4%B1n-%C3%B6zg%C3%BCrl%C3%BC%C4%9F%C3%BCne-korona-darbesi/a-55930971
273 https://www.kisadalga.net/sirin-payzin-cnn-turk-gunlerini-anlatiyor-gazetecilik-inadiydi-yenildik/
274 https://cpj.org/tr/reports/2020/12/dunya-capinda-rekor-sayida-gazeteci-hapiste/
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Covid-19 nedeniyle 2020’de adli kovuşturmalar üç ay süreyle askıya alındı, bu durum gözaltındakiler için
hapis süresini ve şartlı tahliye edilerek yargılanmayı bekleyenlerin endişesini arttırdı” ifadeleri kullanıldı.275
● İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), yaptığı açıklamada, RTÜK’ün hükümeti eleştiren yorum ve
haberleri yayımlayan bağımsız televizyon ve radyo kanallarına cezai nitelikli orantısız yaptırımlar uyguladığını belirtti.276 HRW, RTÜK tarafından alınan 43’ten fazla kararı, mahkeme belgeleriyle yerel ve uluslararası mevzuatı inceledi. HRW Avrupa ve Orta Asya Direktörü Hugh Williamson, “Türkiye’nin yayın denetiminden sorumlu kurumu tarafından hükümeti eleştiren yayın organlarına uygulanan ağır yaptırımlar,
önemli bir kamu kurumunun Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümetinin bir kolu haline geldiğini gösteriyor”
dedi. RTÜK Başkanı’nın, Cumhurbaşkanı’na doğrudan siyasi bağlılığını defalarca gösterdiğini belirten Williamson, “RTÜK, medyayı sansürlemek ve medya mensuplarını korkutmak için bir araç olarak hizmet etmeyi bırakmalı, uyguladığı cezaları derhal iptal etmeli, görev tanımındaki gibi tarafsızlık ve çoğulculuk için
çalışmalıdır” diye konuştu.277
● TGC, edebiyat dünyasında taciz iddialarıyla gündeme gelen yazar Hasan Ali Toptaş’a 2013 yılında verilen Sedat Simavi Edebiyat Ödülü’nü iptal etti.278 TGC’nin açıklamasında, “2013 TGC Sedat Simavi Ödülleri’ni kazananlar listesinden Hasan Ali Toptaş’ın adının kaldırılarak verilen Edebiyat Ödülü’nün
iptal edilmesine karar vermiştir. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak her türlü şiddet ve tacizin karşısında
olduğumuzu bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.279
16 Aralık 2020
● İfade Özgürlüğü Derneği kurucusu Prof. Dr. Yaman Akdeniz, YouTube’un Türkiye’de temsilcilik
açmasına ilişkin “Anlaşılan YouTube baskıcı ve sansürcü düzene boyun eğecek. YouTube sosyal medya
düzenlemeleri kapsamında iki kez ceza yedikten sonra bir temsilci atamayı uygun buldu ve açıklama yayınladı. Bu gelişme ‘gelecekler vergi verecekler’ gelişmesi değil. Vergi ile bu olayın hiçbir alakası yok. Hem
kullanıcı verilerini paylaşacaklar hem de tüm kendilerine gönderilen erişim engelleme/ içerik çıkartma/ hesap kapatma kararlarını uygulayacaklar” dedi.280
17 Aralık 2020
● BirGün, BİK tarafından Aralık ayı için uygulanmak üzere 23 günlük yeni bir resmi ilan cezası
verildiğini belirtti. BirGün’ün açıklamasında, “Yeni diyoruz çünkü BİK nerdeyse yılın üçte birinde gazetemizde yer alan haberleri, kullanılan dili ya da fotoğrafı gerekçe göstererek resmi ilan cezası uyguluyor.
Yapılan itirazlar da yine kalıp haline gelen bildik cümlelerle reddediliyor” denildi. BirGün’ün avukatı Ali
Deniz Ceylan, “BİK tarafından verilen resmi ilan ve reklam yayınlama hakkında kesintiye gidilmesine ilişkin kararlar basın özgürlüğüne müdahale niteliğindedir. Nitekim Anayasa Mahkemesi de 16.01.2020 tarih
B.No: 2016/73997 sayılı “Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Ltd. Şti. Başvurusu (4)”
kararında BİK tarafından yapılan resmi ilan ve reklam kesintilerinin basın özgürlüğüne müdahale niteliğinde
olduğunu tespit etmiştir(para.23)” dedi.281
18 Aralık 2020
● CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
ile ilgili haber nedeniyle BirGün’e verilen 23 günlük ilan kesme cezası hakkında, “Ülkede basın özgürlüğünü, halkın haber alma hakkını koruması gereken kurumlar iktidarın sopası, basın infaz kurumu haline
gelmiş durumda. Haberler gerekçe gösterilerek verilen ilan kesme cezaları halkın haber alma hakkına darbedir. Basın İlan Kurumu artık elindeki yetkileri cezalandırma aracı olarak kullanmaktan vazgeçmelidir”
dedi.282
● Gazetecilikte Kadın Koalisyonu (The Coalition For Women In Journalism - CFWIJ), Şırnak’ın
Cizre ilçesinde gözaltına alınan MA muhabiri Zeynep Durgut’un serbest bırakılması çağrısında bulundu.
https://www.amerikaninsesi.com/a/salgin-ortaminda-rekor-sayida-gazeteci-hapsedildi-/5699777.html
https://www.hrw.org/news/2020/12/15/turkey-crackdown-independent-tv-channels
https://bianet.org/bianet/insan-haklari/236059-rtuk-sansur-icin-hizmet-etmeyi-birakmali
278 https://t24.com.tr/haber/tgc-hasan-ali-toptas-a-2013-yilinda-verilen-odulu-iptal-etti,920760
279 https://www.tgc.org.tr/18-slider/2753-tgc-her-t%C3%BCrl%C3%BC-%C5%9Fiddet-ve-tacizin-kar%C5%9F%C4%B1s%C4%B1nday%C4%B1z.html
280 https://susma24.com/youtube-turkiyeye-temsilci-atayacak-baskici-ve-sansurcu-duzene-boyun-egmek/
281 https://www.birgun.net/haber/birgun-gazetesi-yoluna-devam-edecek-326923
282 https://www.birgun.net/haber/artik-ilan-degil-infaz-kurumu-327076
275
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Açıklamada, “Yalnız bu yıl kaydettiğimiz saldırılar arasında dünyanın dört bir yanından 100 kadın gazetecinin gözaltına alındığını belgeledik. Gazetecilikte Kadın Koalisyonu olarak gazetecileri susturmak amacıyla yapılan bu girişimleri kınıyoruz. Durgut’un derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz” denildi.283
20 Aralık 2020
● RSF Temsilcisi Erol Önderoğlu, gazeteci Özlem Gürses’e yaptığı haber nedeniyle gelen mesajlara
ilişkin “Gazeteci Özlem Gürses kendisine sövgü içeren sözlerle saldırgan sosyal medya hesaplarını tek tek
teşhir etti. Yargıdan, düşünce açıklamayla bir alakası olmayan bu çapsızlığın sorumluların tespit edilip ağır
şekilde cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.284
● Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) Yönetim Kurulu, “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi”ne ilişkin yaptığı açıklamada, teklif edilen kanunun gerekçesiyle bağlaşmayan ve temel hak ve hürriyetleri daha fazla kısıtlamayı doğuracak değişiklikler
önerildiği belirtildi. Açıklamada, “Ülkemizde sivil toplum kuruluşları dünyanın pek çok ülkesine kıyasla
daha ağır bir denetim ve kontrol kurallarına tabidir. Ülkemizin bu açıdan bir zayıflık söz konusu olmadığı
gibi, Kanun Teklifi ile 5253 Sayılı Dernekler Kanunu ve 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu’nda Teklif’in
gerekçesiyle bağlaşmayan ve temel hak ve hürriyetleri daha fazla kısıtlamayı doğuracak değişiklikler önerilmektedir” denildi. Bu değişikliklerin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tavsiyeleri açısından gerekli olmadığı vurgulanan açıklamada, “Örgütlenme özgürlüğüyle ilgili temel evrensel ilkelerle de uyuşmazlık içindedir. Özellikle Dernekler Kanununa eklenmek istenen 30/A maddesi ile derneğin genel kurulu dışındaki
organlarında görevli olanlar veya ilgili personel hakkında soruşturma başlatılması halinde bu kişiler veya
bu kişilerin görev yaptığı organlar geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılabilmesinin önü açılması ülkemizde açılan soruşturmaların yıllarca sürebildiği düşünüldüğünde örgütlenme özgürlüğüne olağan bir dönemde, olağanüstü yönetim usullerinin uygulandığı dönemlerde izin verilen çerçeveyi dahi aşan sınırlamalar getirmektedir” denildi.285
21 Aralık 2020
● Artvin Hopa 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, 24 Aralık’ta görülmesi planlanan Metin Lokumcu’nun öldürülmesine ilişkin davaya Lokumcu ailesi ve dostlarının katılmama kararı aldıkları bildirildi.286 Açıklamada, “Gerek davamızın Hopa’dan kaçırılma teşebbüsünün gerekse 24 Aralık’ta duruşmanın
yapılıp yapılmayacağı konusundaki belirsizliğin, tam da bu nedenle yani Metin Lokumcu’nun sadece arkadaşları değil, Lokumcu’nun şahsında bu davanın simgeledikleriyle dayanışma göstermek isteyen tüm dostlarımızın katkısını ve katılımını engellemek için yapıldığını elbette biliyoruz” denildi.287 Lokumcu, 2011’de
dönemin Başbakanı Erdoğan’ın Hopa’da düzenlediği mitingde çıkan olaylarda polisin sıktığı biber gazı ve
aldığı darbelerden etkilenerek kalp krizi geçirmiş ve hayatını kaybetmişti.288
● TBMM Adalet Komisyonu’nun CHP Sözcüsü İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi”ne ilişkin “Demokrasiye ciddi
zarar verilecek. AKP bir an önce vazgeçmeli” çağrısında bulundu. CHP’li Emre, Dernekler Kanunu’nda
yapılan değişikliklerin çarpıcı olduğunu belirterek “Türkiye’de 120 binin üzerinde dernek var. Bu derneklerde denetim ya da yönetim organlarında görev yapanın herhangi biriyle ilgili herhangi bir soruşturma
açılmışsa İçişleri Bakanlığı’na o yönetimi sonlandırma ve kayyum atama yetkisi veriliyor. Bu şekilde Türkiye’de bir derneğin özgürce faaliyet yapmasını sağlayamazsınız. Çünkü bir yöneticiye dahi soruşturma
açıldıysa henüz yargı kararı olmaksızın o dernek faaliyetlerine son verebilirsiniz. Bir yandan dernek faaliyetleri özgürdür diye iddia edeceksiniz ama kanunun özüne dokunarak adım adım bunu ortadan kaldıracaksınız” dedi. Uluslararası Af Örgütü Kampanyalar ve İletişim Direktörü Tarık Beyhan da, “Öncelikle sivil
toplumla hiç görüşülmeden böyle bir yasal değişiklik yapılmaya çalışılması bütün sivil toplumu harekete
geçirdi. Şu an Türkiye’nin her yerinde bu yasayla ilgili bu kaygılarını bir şekilde ifade ediyorlar. Bu yasada

https://t24.com.tr/haber/gazetecilikte-kadin-koalisyonu-ndan-mezopotamya-ajansi-muhabiri-zeynep-durgut-icin-cagri-serbest-birakin,921450
https://twitter.com/RSF_tr/status/1340666271780712451
285 https://www.stgm.org.tr/stgm-yonetim-kurulundan-kitle-imha-silahlarinin-yayilmasinin-finansmaninin-onlenmesine-iliskin
286 https://www.evrensel.net/haber/421675/metin-lokumcunun-ailesi-ve-dostlari-durusmaya-gitmeme-karari-aldi
287 https://www.gazeteduvar.com.tr/metin-lokumcu-davasini-hopa-disina-cikarma-girisimi-haber-1507892
288 https://www.birgun.net/haber/metin-lokumcu-davasinda-hukuksuzluga-karsi-durusmaya-katilmama-cagrisi-327448
283
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takip ettiğimiz en önemlisi masuniyet karinesini görmezden gelinmesi ve hakkında soruşturma açılan kişinin görevden alınabilmesi. Sivil topluma dair devlet otoritelerinin bu kadar keyfi şekilde istedikleri an müdahale edilmesi tabii ki kabul edilebilir değil. Hem anayasamızda hem uluslararası anlamda kısıtlanmasına
dair belli standartlar var. Bu düzenleme keyfi müdahaleleri oldukça kolaylaştırıyor” dedi. Beyhan, Anadolu
Kültür Derneği kurucusu olarak halen tutuklu olan Osman Kavala örneğini hatırlatarak, “Birçok dernek ve
vakıf yöneticisi aynı şeylere maruz kalıyor. Bu da bizde doğal olarak sivil alanın, meşru muhalefetin tamamen yok edildiği izlenimi yaratıyor. Bu yasanın amacı gerçekten kitle imha silahlarının önlenmesi ise bu
tarz konularda çalışan örgütlerle bu konuda bir müzakere yapılabilirdi ve bizim katkılarımız istenebilirdi”
dedi.289
22 Aralık 2020
● Gazeteci Can Dündar’ın avukatları, İstanbul 14 Ağır Ceza Mahkemesi’nin tarafsız ve bağımsız
olmamasını gerekçe göstererek “MİT TIR’ları” davasının 23 Aralık’taki duruşmasına katılmayacaklarını
açıkladı. Avukatlar Bahri Bayram Belen, Abbas Yalçın ve Tora Pekin’in dilekçesinde, “Güvenimiz olmayan
taraflı bir heyet karşısında savunma yapmayı uygun bulmadığımızı beyan ediyoruz… Önceden siyasi otoritece belirlenmiş olup yargı tarafından da bir an önce tescil ve ilan edilmesi istenilen bir kararın hukuki,
vicdani ve tarihi sorumluluğuyla İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi heyetini baş başa bırakıyoruz” denildi.290
● Türkiye’de hak savunuculuğu alanında faaliyet yürüten 694 STK, siviltoplumsusturulamaz.com
üzerinden ortak açıklama yaparak “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi”nin insan hakları sözleşmelerine ve kazanılmış haklara aykırı olduğunu belirtti. Ortak
açıklamada, “Teklifin amacı ve ismi ile hiç ilgisi olmadığı halde, Yardım Toplama ve Dernekler Kanunlarında yapılan değişiklikler ile mevcut dernek ve vakıfların yardım toplama faaliyetleri ve örgütlenme özgürlüğü ciddi şekilde kısıtlanmakta ve İçişleri Bakanlığının dernekler üzerindeki siyasi vesayetini sağlayacak yeni düzenlemeler içermektedir. Teklifin aynen yasalaşması durumunda, başta insan hakları dernekleri
olmak üzere, kadın hakları, mülteci hakları, engelli hakları, çocuk-gençlik hakları ve LGBTİ+ hakları alanında faaliyet gösteren dernek ve vakıflar, çeşitli hukuk dernekleri, sosyal mücadele yürüten dernekler ile
sosyal yardım için fon kaynakları kullanan dernekleri, hemşeri dernekleri, spor kulüpleri, farklı inanç gruplarının dernek ve vakıflarının tümü tek imza ile kapatılma riskiyle karşılaşacak, bu konuda açılacak idari
davalar yıllarca süreceği için pratikte ‘hızlı kapatma’ prosedürü yaratılmış olacaktır” denildi.291
23 Aralık 2020
● Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, gazeteci Can Dündar hakkında verilen hapis cezasını “bağımsız gazeteciliğe vurulan sert bir darbe” olarak yorumladı.292 Maas, “Basın özgürlüğü temel bir haktır ve
gazetecilik mesleğinin sadece yüksek kişisel riskler alındığında mümkün olması kabul edilemez. Bu, Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile yükümlü bulunduğu basın özgürlüğü fikri ile bağdaşmıyor”
dedi.293 Alman Gazeteciler Birliği (DJV) Başkanı Frank Überall, “Can Dündar, araştırdı ve yazdı. Bu iyi bir
gazetecilik örneğidir ama suç değildir” diyerek, “Özgür ülkelerde bunlar için gazetecilik ödülleri verilir ama
Türkiye’de zindanlar layık görülüyor” tepkisini gösterdi. Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis
Grubu İnsan Hakları ve İnsani Yardım Sözcüsü Frank Schwabe de, “Can Dündar hakkında verilen karar
Türkiye’de ürkütücü bir şekilde kontrol altına alınan adaletin göstergesidir. Kavala ve Demirtaş davaları
nedeniyle Türkiye zaten Avrupa Konseyi’nden çıkarılmak üzere. Ne yazık ki Erdoğan, Türkiye’yi Avrupa’dan uzaklaştırıyor” dedi.294 Hür Demokrat Parti’nin (FDP) lideri Christian Lindner da, “Can Dündar,
gazeteci olarak basın özgürlüğüne uygun davrandığı için 27 yıl hapis cezası aldı. Bu karar Erdoğan’ın Avrupa değerlerinden ne kadar uzak olduğunu gösteriyor” dedi.295 Yeşiller Partili Cem Özdemir de “Araştırmacı gazeteciliği terör diye cezalandıranlar kendi suçlarını açığa çıkarıyor. Erdoğan gerçeklerden ne kadar
https://www.amerikaninsesi.com/a/turkiye-de-yeni-yasa-teklifinde-sivil-topluma-baski-endisesi/5707776.html
https://www.dw.com/tr/d%C3%BCndar%C4%B1n-avukatlar%C4%B1ndan-mit-t%C4%B1rlar%C4%B1-protestosu/a-56032116
https://siviltoplumsusturulamaz.org/
292 https://www.dw.com/tr/maas-d%C3%BCndar-karar%C4%B1-ba%C4%9F%C4%B1ms%C4%B1z-gazetecili%C4%9Fe-vurulan-bir-darbe/a-56042918
293 https://twitter.com/HeikoMaas/status/1341725519453286400
294 https://twitter.com/FrankSchwabe/status/1341681813740281856
295 https://twitter.com/c_lindner/status/1341673168369577987
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korktuğunu gösteriyor. Arkadaşım Can Dündar’ın Almanya’dan yazmaya devam edebilmesinden dolayı
mutluyum” diye konuştu.296
● CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, cezaevinde çıplak arama iddialarına TBMM
Araştırma Komisyonu kurulması önergesi vererek, “Çıplak arama insan hakları ihlalidir. Bir iddia varsa
araştırılmalı, sorumlular bulunup cezalandırılmalıdır” dedi. Karaca, Türkiye'de 2020’de çoklu hak ihlalleri yaşandığını, bu ihlalleri önlemek ya da ihlali ortadan kaldırmak için iktidarın politika üretmediğini öne
sürdü.297
● KESK’e bağlı Haber-Sen298 tarafından TRT İstanbul Radyosu Harbiye binasının depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılmasına yapılan basın açıklamasında, “TRT İstanbul Radyoevi binası defalarca başka kurumlara verilmeye çalışıldı. 2000 yılında otel yapılmak istendi, direndik. 2012 yılında BM
talip oldu. Sendikamız öncülüğünde yaptığımız basın açıklamaları ve eylemlerle karardan dönüldü. Şimdi
deprem güçlendirilmesi ile boşaltılıyor ama duyumlarımız dönüşte binanın bir bölümünün İletişim Başkanlığına devredileceği… Bina tamamen Radyoevi oluncaya kadar direnmeye devam edeceğiz” denildi.299
● Gazeteci Can Dündar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un “Dündar’ın faaliyetleri gazetecilik bağlamında değerlendirilemez” açıklamasına, “Size ‘basın danışmanı’ diyenler, bize ‘gazeteci’ dese hakaret sayarız” tepkisini gösterdi.300
● İzmir’de STK’lar, “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi”nin TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilmesine yönelik yaptıkları basın açıklamasında,
teklifin Anayasaya, Türkiye’nin altına imza attığı uluslararası sözleşmelere, ifade ve örgütlenme özgürlüğüne aykırı olduğu vurgulandı. Basın açıklamasını okuyan Türkiye İnsan Hakları Vakfı Genel Sekreteri
Coşkun Üsterci, “Yasa teklifine göre gerek görüldüğü hallerde dernek veya vakıfların mal varlığının dondurulmasına Cumhurbaşkanı karar verebilecektir. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile bu karar Resmi Gazetede yayınlanır yayınlanmaz gecikmeksizin uygulanacaktır. Hiçbir yargısal denetime tabi olmaksızın dernek
faaliyetinin bu şekilde engellenebilmesi, örgütlenme özgürlüğü ile mülkiyet hakları bakımından anayasal
ve uluslararası sözleşmelerde düzenlenen güvencelerin yok edilmesi anlamına gelecektir. Yine yasa teklifinde, dernekler açısından İçişleri Bakanlığı, Maliye ve Hazine Bakanlığı’nın oluşturduğu komisyonca görevlendirilen denetçilerin yanı sıra İçişleri Bakanının gerekli gördüğünde denetim yetkisi verdiği kamu görevlilerinin de her an denetleme yapma yetkisi oluşturulmaktadır. Ancak, bu kişilerin niteliklerine dair somut kriterler getirilmemiştir. Denetimin kapsamı da tamamen belirsizdir. Halen bir şikayet üzerine yapılan
bu tür denetimler böylece süreklilik arz eden işlemler haline getirilmiş olacaktır.” diye konuştu. Bunun aslında sivil toplumun tümüyle kapatılması ve yurttaş haklarının top yekun ilgası anlamına geldiğini vurgulayan Üsterci, “İzmir’den TBMM’nin değerli üyelerine sesleniyoruz; akıl ve vicdanınızın sesini dinleyin, demokrasiye ve temel hak ve özgürlüklere duyduğunuz saygının gereği olarak bu teklifin yasalaşmasına izin
vermeyin. Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi Anayasaya, Türkiye’nin altına imza attığı uluslararası sözleşmelere, ifade ve örgütlenme özgürlüğüne aykırıdır.
Sivil toplum susturulamaz” dedi.301
24 Aralık 2020
● İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), sivil toplum kuruluşlarına İçişleri Bakanlığı’nın kayyım atayabilmesi yönündeki yasa teklifiyle ilgili açıklamasında, “STK’lerle ilgili hükümler derhal geri çekilmelidir” çağrısında bulundu.302 Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yasa
Teklifi’ndeki hükümler için “terörizmin finansmanını ve silahların yayılmasını önleme amacını büyük ölçüde aşıyor” tespitinde bulunuldu. Açıklamada, “Geri kalan maddeler İçişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanı’na bağımsız STK’ların faaliyetlerini kısıtlamak ve etkilerini azaltmak için geniş yetkiler veriyor” tepkisi gösterildi. Açıklamada, “Teklif, bunun yerine İçişleri Bakanlığı’nın STK’ların meşru ve yasal
https://twitter.com/cem_oezdemir/status/1341690305054126081
https://www.dunya.com/gundem/karaca-ciplak-arama-insan-haklari-ihlalidir-haberi-604710
http://habersen.org.tr/2016/
299 http://habersen.org.tr/2016/basin-aciklamalari/radyoevimize-geri-donecegiz/
300 https://twitter.com/candundaradasi/status/1341767098960375811
301 https://www.birgun.net/haber/izmir-de-stk-lerden-ortak-tepki-sivil-toplum-susturulamaz-327740
302 https://bianet.org/1/13/236510-hrw-yasa-teklifi-sivil-toplumu-tehdit-ediyor
296
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faaliyetleri ile üyelerinin örgütlenme hakkını hedef almasını mümkün hale getirecek. Türkiye mahkemelerinin bağımsızlıktan yoksun olmalarının yanı sıra mahkemelerin kişileri yasal faaliyetlerine dayanarak, silahlı gruplarla maddi bağlantıları olduğuna dair kanıtlar ileri sürülmeksizin terör suçlarından mahkum ettiği
yaygın bir uygulama modeli söz konusudur. Bu nedenle İnsan Hakları İzleme Örgütü, İçişleri Bakanlığı’nın,
insanların STK’lara katılımını önlemek için, mahkumiyet kararı verilmesi bir yana kovuşturma safhasına
dahi ulaşmamış bir terör soruşturması bahanesini kullanma yetkisi ile donatılmasına şiddetle karşı çıkmaktadır” denildi.303
● İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi, Rosa Kadın Derneği, Hak İnisiyatifi Derneği Diyarbakır
Temsilciliği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı Diyarbakır Temsilciliği, Diyarbakır Barosu ve Diyarbakır Tabip
Odası’nın TBMM Genel Kurulu’na getirdiği ‘Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi’ne yönelik ortak açıklamasında, tasarının ‘Anayasaya ve örgütlenme özgürlüğüne aykırı’ olduğu belirtildi. Açıklamada, tasarının yasalaşması halinde sivil toplum üzerinde vesayet sağlayacağına dikkat çekildi. Diyarbakır Baro Başkanı Cihan Aydın da teklife karşı çıkarak “Bu yasada karşı
olduğumuz iki düzenleme var. Biri avukatlara yönelik müvekkilleri yetkililere ihbar etmesi yönüyle, mesleğimize yönelik bir düzenleme var. Avukatlık mesleğinin temel prensiplerine aykırıdır. Çünkü avukatların
sır saklama yükümlülüğü var. İkinci olarak da sivil topluma yönelik bir vesayet rejimi kurulmak isteniyor.
Sivil toplum örgütlerinin, derneklerin, vakıfların yöneticileri hakkında bir soruşturma açılması durumunda,
bu derneklere kayyum atanabileceği, bu mekanizmanın bir idari işlemle yapılabileceği yönünde düzenleme
var” dedi. Hak İnisiyatifi Genel Başkanı Arif Koçer, tasarıya ilişkin, “Terör finansmanının önlenmesine
ilişkin yasa tasarısı ama içinde hiç alakası olmayan, dernekleri sıkboğaz edecek maddeler yer alıyor. Sivil
toplum açısından hiçbir dernek STK iş yapamayacak hale gelecek, iş yapmaktan korkar hale gelecek. Kendi
emrindeki polisin talebi üzerine soruşturma açılmasına sebep olabilecek ve sonra da bunu gerekçe yapıp
derneği kapatabilecek, kayyum atayabilecek. Sivil topluma adım atacak alan kalmayacak” dedi.304
25 Aralık 2020
● Halkevleri Derneği, “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanın Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi”ne ilişkin açıklamasında, yasalaşması durumunda sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin kısıtlanacağı, AKP-MHP ittifakı ekseni dışında olan tüm derneklerin saldırı ve tehdit altında kalacağını vurguladı. Açıklamada, “Anayasa’yı açıkça çiğneyerek tüm muhalefet şerhlerine rağmen Meclis gündemine
getirilen teklif tüm gücün Erdoğan’da toplanmasını sağlamayı hedeflemektedir. Zaten hali hazırda muhalif
görüşlere sahip kişilerin yürüttüğü dernek faaliyetleri aşırı bürokratik formaliteler, denetimler ve baskılar
altındadır. Bu durum ifade özgürlüğünün kullanımı başta olmak üzere siyasal haklara vurulan bir darbedir”
denildi.305
● CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi’nin hazırladığı “Cezaevi Raporu”na göre,
son 10 yılda infaz hakimliklerine hak talebi ya da koşulların kötülüğü, onur kırıcı muameleden ve fırsat
eşitsizliğinden kaynaklı şikayetlerde bulunan tutuklu ve hükümlü sayısı iki milyona yaklaştı. Hakkında disiplin cezası verilen tutuklu ve hükümlü sayısı ise 300 bini aştı. Raporda, Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan İnfaz Hakimliği İş Durumu verilerine işaret edilerek, “2010 ve 2019 yıllarında tam bir milyon 691 bin
131 mahpus, İnfaz Hakimliklerine başvuru yaptı. Buna göre her saat 20 mahpus, karşılaştığı kötü muameleyi
bildirdi” denildi. Resmi kayıtlara göre infaz hakimliğine yapılan başvurular rapora göre, “Devletin kendilerine tanıdığı barınma, ısınma, giyinme, beslenme, temizlik, tedavi, eğitim ve başka kuruma geçme gibi haklardan yararlanamadıklarını belirterek infaz hakimliğine başvuru yapan mahpus sayısı 2010 yılında 17 bin
280 iken 2019 sonu itibariyle 319 bin 807’ye yükseldi. Adalet Bakanlığı verileri, geride bıraktığımız 10
senede, her hafta en az üç bin 252 mahpusun hak ihlali nedeniyle şikâyette bulunduğunu gösteriyor. Yeni
Türkiye’nin yeni yönetim biçimi, kitlesel cezalandırmadan geçiyor. 2010, 2019 yılları arasında disiplin cezası alan mahkûm sayısı 301 bin 901’e ulaştı. Ceza içinde ceza sisteminin hüküm sürdüğü cezaevlerinde
son 10 senede disiplin cezası alan mahpus sayısı yüzde 365 arttı”.306
https://www.hrw.org/tr/news/2020/12/24/377519
https://www.amerikaninsesi.com/a/tartismali-yasa-tasarisina-diyarbakirdan-stklardan-tepki/5712159.html
305 http://www.halkevleri.org.tr/guncel/derneklere-saldiri-orgutlenme-ozgurlugune-saldiridir
306 https://www.birgun.net/haber/cezaevlerinde-saatte-20-hak-ihlali-basvurusu-ceza-icinde-ceza-327914
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26 Aralık 2020
● DİSK Basın-İş Sendikası, Yol TV muhabiri Özge Uyanık’ın Sağlık Bakanlığı’nın Whatsapp bilgilendirme grubundan çıkartılmasına “Gazeteciler soru sorar! Hem de sizi sıkıştıracak soruları, halk yararına
sorar” tepkisini gösterdi.307 ÇGD ise, “Gazeteci halk adına soru sorar! Sağlık Bakanı Koca’nın basın toplantısında meslektaşımız Uyanık’ın sorularının engellenmesi ve bilgilendirme grubundan çıkarılmasını kabul etmiyoruz. Bakanlığı bu yanlıştan dönmeye ve halkın haber alma hakkına saygı göstermeye davet ediyoruz” açıklamasını yaptı.308
● Adalet Bakanlığı’nın verileri itibariyle Türk Ceza Kanunu’nun 299. maddesinde düzenlenen
“Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla 2014-2019 arasında 128 bin 872 kişi hakkında soruşturma yürütüldü ve 27 bin 717 kamu davası açıldı. Toplam 903 çocuk yargılandı ve dokuz bin 566 kişi hakkında çeşitli
mahkumiyet kararları verildi. Avukat Aslı Kazan, “299’uncu madde düzenlenirken cumhurbaşkanının partili olacağı düşünülmemişti. Ancak şu andaki sistemde söz konusu maddenin bir siyasi partinin başkanını
koruyan, siyasi partiler arasında eşitsizlik kaynağı bir düzenlemeye dönüştüğünü görüyoruz” dedi. Avukat
Yıldız İmrek, “AİHM kararlarında da çokça vurgulandığı gibi bu eleştirilerin kaba, kırıcı, sert eleştiri olması
da ifade özgürlüğünün korunması kapsamındadır” görüşünü aktardı. Avukat Özgür Urfa ise, “Sadece bu
dosyaların takibi için Emniyet’te oluşturulan özel birim 7/24 sanal devriye faaliyeti yürütüyor. Silivri Cezaevi’nde ‘cumhurbaşkanına hakaret koğuşları’ diye ayrı koğuşlar var” diye konuştu.309
● TBMM Genel Kurulu’nda “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine
İlişkin Kanun Teklifi”nin görüşmeleri sırasında CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Bu teklifin
adı terörle mücadele ama içi demokratik hakların yok edilmesi. Teröre, kara paraya sadece dernekler mi
destek veriyor? Bu yasa sivil toplumu bitirme yasasıdır. Unutmayın sivil toplumu susturursanız tacizler,
cinayetler, hak ihlalleri gizlenir” dedi. CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca da Genel Kurul’da
yaptığı konuşmada, “Bu teklif derneklere yargısız infazı ve kayyum atamayı meşrulaştıran bir tekliftir. Muhalif gördüğünüz derneklerin gelirlerine, mal varlığına çökme teklifidir”310 diye konuştu.311
29 Aralık 2020
● Sözcü, Sözcü TV için tüm belgeleri eksiksiz tamamladıklarını ancak RTÜK’ten 10 aydır yayına
başlayabilmeleri için izin kararı çıkmadığını duyurdu. Açıklamada, uydudan yayın yapan Sivas SRT’nin 1
sene önce satın alındığı, kanalın isim ve logosunun Sözcü TV olarak değiştirilmesi için 10 ay önce RTÜK’e
başvuru yapıldığı ancak Kurul’un 6 ay boyunca başvuruyu sonuçlandırmadığı bildirildi. RTÜK’ün dosyada
eksiklik olduğunu ifade etmesi üzerine Sözcü’nün eksiklikleri tamamlayarak dosyayı yeniden teslim ettiği
ancak 2 ay geçmesine rağmen talebin halen sonuçlandırılmadığı aktarıldı. “Sözcü soruyor” başlığıyla yapılan açıklamada, “Mülkiyeti Sözcü’ye ait olan, uydu kirası dahil, her türlü masrafı Sözcü tarafından karşılanan TV kanalının, tamamen rutin ve basit bir işlem olan logo değişikliği talebi 10 aydır neden onaylanmıyor?” diye soruldu. Ayrıca “Hukukta ve ekonomide yapılacağı söylenen reformlar lafta kalmamalı. Demokrasinin gereği yerine getirilmeli. Anayasal güvence altındaki basın özgürlüğüne ve milyonlarca vatandaşın
haber alma hakkına saygı duyulmalı” denildi. Sözcü TV’nin yayına başlaması için logonun değiştirilmesine
izin verilmesi çağrısında bulunuldu.312
● CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, “Basın İlan Kurumu (BİK), Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) gibi kurumların basına ceza yaptırımı uygulama yetkisi olmamalı. RTÜK, Basın
İlan Kurumu bir usulsüzlük tespit ederse bunu yargıya intikal ettirmeli, bir ceza verilecekse yargı vermeli”
açıklaması yaptı. AİHM’nin, Türkiye’nin hukuk sisteminin bir parçası olduğunu ifaden eden Erkek, “Ne
acıdır ki devletin en tepesindeki bu ülkeyi yöneten kişiler AİHM’i yabancı bir mahkeme olarak görüyor”
derken, yerel mahkemelerce AYM’nin kararlarına da uyulmadığını anımsattı. “Basın özgür değilse toplum

307https://twitter.com/Disk_Basin_is/status/1342881314467426307?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1342881314467426307%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.gazeteduvar.com.tr%2Fkocaya-sosyal-medyadansoru-soran-gazeteci-whatsapp-grubundan-cikarildi-haber-1508419
308 https://www.gazeteduvar.com.tr/kocaya-sosyal-medyadan-soru-soran-gazeteci-whatsapp-grubundan-cikarildi-haber-1508419s
309 https://www.gazeteduvar.com.tr/cumhurbaskanina-hakaret-davalari-siyasette-esitsizlik-yaratiyor-haber-1508318
310 https://twitter.com/GulizarBicer/status/1342824926126989313
311 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-55454002
312 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/rtukteki-sozcu-tv-logo-degisikligi-dosyasi-icin-daha-ne-bekliyorsunuz-6187403/
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özgür değildir. Basının özgür olmadığı bir ülkede hiçbir şeyi çözemezsiniz” diyen Erkek, son olarak
CHP’nin yayınlarına da yasaklar getirildiğini hatırlattı.313
● Anadolu Kültür Derneği kurucusu Osman Kavala, AYM Genel Kurulu’nun hak ihlali olmadığı
kararı alması üzerine yazılı açıklamasında, “AYM’nin son anda icat edilmiş, yasadaki tanıma uymayan ve
hiçbir delile dayanmayan casusluk suçlamasıyla tutuklanmış olmamı hukuka uygun bulması, akıl alır gibi
değildir” dedi. AYM’deki çoğunluğun hukuk normlarına uygun olmayan bu davranışının son derece endişe
verici olduğunu belirtilen Kavala, “Yargıda en yaygın ve can yakıcı sorun siyasi mesajların ve siyasi ortamın
etkisiyle alınan, sağlam gerekçelere dayanmayan ve cezalandırmaya dönüşen tutuklama uygulamalarıdır.
Kesin olan evrensel haktır, diğeri ise sadece bir ihtimaldir. İhtimalin özgür yaşama hakkını kısıtlamaya
gerekçe olabilmesi ancak istisnai şartlarda meşru görülebilir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin de anayasamızın da uyulmasını emrettiği bağlayıcı norm budur” ifadesini kullandı.314
● İfade Özgürlüğü Derneği’nin EngelliWeb raporuna göre, Türkiye’de internet ortamında yayınları
düzenleyen 5651 sayılı kanunun yaklaşık 13 yıl önce yürürlüğe girmesinden sonra Ekim 2020 itibariyle en
az 450 bin web sitesine, 140 bin URL’ye ve 42 bin tweet paylaşımına engelleme yapıldı. Rapora göre315,
2019 yılı içinde 61.049 web sitesine erişim mahkeme kararıyla engellendi ve 408.494 web sitesi ise kapatıldı. Türkiye’de 2017 ile 2018 yıllarında engellemeler ciddi artış gösterdi ve her iki yılda da 90 bin üzerinde
site erişime engellendi. 2019 raporuna göre, 2019 sonu itibarı ile en az 130 bin URL adresine, yedi bin
Twitter hesabına, 40 bin tweet paylaşımına, 10 bin YouTube videosuna ve 6.200 Facebook içeriğine de
erişim engellendi. Raporda, 2006-2019 yılları arasında BTK 237 bin 086 kararla en çok web sitesi kapatan
kurum oldu. TİB, 2006 yılından 15 Ağustos 2016 kapanışına değin 129.124 web sitesi erişim yasağına imza
attı. 2006-2019 yılları arasında 32.741 site ise mahkeme kararıyla engellendi.316
31 Aralık 2020
● TGC Yönetim Kurulu, 2020 yılını basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü açısından yaptığı değerlendirmede, “2020 yılında da halkın haber alma hakkı engellendi. İktidarın baskı yöntemlerine yenileri eklendi.
Binlerce gazeteci haber yaptıkları için mahkemelerde yargılandı, gözaltına alındı” diye vurguladı. Açıklamada, “2020 basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü açısından yine çok kötü bir yıl oldu. Halkın haber alma
hakkı engellendi. İktidarın baskı yöntemlerine yenileri eklendi. Binlerce gazeteci haber yaptıkları için mahkemelerde yargılandı, gözaltına alındı. Yılın son önemli olayı ise derneklere kayyum atanmasının önünü
açan kanun teklifinin TBMM’de kabul edilmesi oldu. Meslek örgütleri ve sivil toplum örgütlerinin faaliyetleri açısından var olan baskılara yasal çerçeve desteğiyle yeni bir baskı daha eklenmiş oldu” denildi.317 TGC
Basın Müzesi Belge Bilgi Merkezi tarafından hazırlanan rapora göre, 2020 yılında gazetecilere 361 dava
açıldı. Toplam 54 olayda 86 gazeteci gözaltına alındı. Olay TV’nin de kapanmasıyla 2020 yılında 306 gazeteci işsiz kaldı. 97 gazeteci baskı ve sansür nedeniyle istifa etti. RTÜK medya kuruluşlarına 67 para cezası,
bir kapatma, 49 yayın durdurma, altı uyarı verdi. Yine yıl boyunca toplam 58 olayda 67 gazeteci saldırıya
uğradı. Bağımsız yayıncılık yapan gazete ve dergilerin haberlerine 368 sansür uygulandı. Birçok tiyatro
oyunu, film ve kitap yasaklandı.318
● TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, “Salgın haberleri nedeniyle onlarca gazeteci gözaltına
alındı. Birçok meslektaşımız korona virüse yakalandı. Salgın etkisiyle örgütlü olduğumuz işyerlerinde evden çalışmaya geçildi. Diğer medya kuruluşlarında da benzer kararlar alındı ama televizyon kanallarında
vardiyalı çalışma düzenine geçildi. Bu yeterli olmadı” dedi. DİSK’e bağlı Basın- İş Sendikası Genel Başkanı Faruk Eren ise, “Sosyal medya paylaşımları ve haberleri nedeniyle gazeteciler tutuklandı. Sahada çalışmak zorunda olan gazeteciler korona virüse yakalandı, hastalandı” diye konuştu.319
● İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sanatçılarla ilgili açıklamasına karşılık Mustafa Kemal Atatürk’ün “Efendiler hepiniz milletvekili olabilirsiniz. Bakan olabilirsiniz,
https://www.evrensel.net/haber/422350/chpli-erkek-basin-ilan-kurumu-rtuk-gibi-kurumlarin-basina-ceza-yetkisi-olmamali
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/aym-karari-sonrasi-osman-kavaladan-aciklama-1802321
https://ifade.org.tr/reports/EngelliWeb_2019.pdf
316 https://tr.euronews.com/2020/12/29/turkiye-de-2020-de-on-binlerce-icerige-erisim-engeli-getirildi
317 https://www.tgc.org.tr/18-slider/2769-tgc-2020-yine-halk%C4%B1n-haber-alma-hakk%C4%B1n%C4%B1n-engellendi%C4%9Fi-bir-y%C4%B1l-oldu.html
318 http://tgc.org.tr/18-slider/2769
319 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/tgs-sosyal-medya-paylasimini-bile-tutuklama-1802804s
313
314
315
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hatta Cumhurbaşkanı olabilirsiniz. Fakat sanatçı olamazsınız” sözünü hatırlatarak “Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün bu sözünü hatırlatmakla yetineyim” dedi.320 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçıların aykırı insanlar olduğunu, düşüncelerini özgürce ifade ettiklerini ve dünyanın her tarafında sanatçılara
saygı duyulduğunu hatırlatarak sanatçıların her zaman toplumun saygın bireyleri olarak görev üstlendiğini
ifade etti.321 Sanatçı Genco Erkal, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sanatçı tarifine “Sanatçı değil şakşakçı istiyor” tepkisini gösterdi. Müzisyen Mahmut Çınar ise, “Da Vinci’den Charlie Chaplin’e, Picasso’dan Edith
Piaf’a, Van Gogh’tan Louise Bourgeois’ya, Brecht’ten Shakespeare’e liste uzar. İnsanlık tarihinin en önemli
sanatçılarının neredeyse hiçbirinin sanatçı olmadığını da öğrenmiş olduk. Oysa biz, sanat şikayetten doğar
sanıyorduk” tepkisini paylaştı.322

Diğer Gelişmeler
1 Aralık 2020
● Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 30.110 vaka tespit edildiğini323 ve 6.101 yeni hasta
ile birlikte toplam hasta sayısını 506.966 ve 190 yeni can kaybı ile toplam can kaybını 13.936 olarak açıkladı.324
● Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Van Milletvekili Tayip
Temel’in “örgüt kurmak ve yönetmek” suçlamalarıyla yargılanmasında milletvekilliği dokunulmazlığına
rağmen yargılamayı durdurmayı reddetti. Mahkeme, ifadesini vermediği gerekçesiyle Temel’in yurt dışı
çıkış yasağının kaldırılması talebini de reddetti. Dava 13 Nisan 2021’e ertelendi.325
2 Aralık 2020
● Türkiye yazarı Fuat Uğur hakkında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na suikast düzenleneceği iddiasıyla ilgili yazısı nedeniyle “suç işlemeye tahrik” ve “hakaret” suçlamalarıyla suç duyurusunda
bulundu.326 Suç duyurusunda, “Köşe yazısında müvekkil düşman olarak gösterilmiş ve müvekkilin düşman
gibi muamele görmesi gerektiği yönünde kamuoyuna bir nevi çağrı yapılmıştır. Aradan yalnızca kısa bir
süre geçtikten sonra müvekkil hakkında suikast hazırlığı yapıldığı emniyet müdürlüğü tarafından açıklanmıştır. Şüphelinin bu durum dan bilgisinin olup olmadığı acilen sorulmalıdır” denildi.327 Uğur,
“FETÖ’cü kripto kamikazelerden biri tıpkı Karlov suikastındaki gibi bu kez Kemal Kılıçdaroğlu’na tetiği
doğrultacak. Yerine Ekrem İmamoğlu getirilecek” demişti.328
● İçişleri Bakanlığı’nın Covid-19 ile mücadele kapsamında aldığı sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kocaeli’nde yerel gazeteler hafta sonunda yayınlanmama kararı aldı.329
3 Aralık 2020
● Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 10
Kasım’ın “Zafer Günü” olarak ilan edilmesi ve bugünün her sene kutlanması yönünde karar aldı.330 Bu karar
Türkiye’deki sosyal medya kullanıcılarınca 10 Kasım’ın Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal
Atatürk’ün ölüm yıldönümü olması nedeniyle Azerbaycan’ın Zafer Günü’nün farklı bir tarihte kutlanması
gerektiğini görüşünü paylaştı. Tepkiler sonrasında Cumhurbaşkanı Aliyev, 10 Kasım olarak belirlenen Zafer
Günü’nü 8 Kasım olarak değiştirdi.331
4 Aralık 2020

https://www.birgun.net/haber/aksener-den-reform-sorusuna-cevap-umidimiz-yok-328686
https://www.birgun.net/haber/kilicdaroglu-ndan-erdogan-a-yanit-onlar-katar-yerlisi-328700
https://www.evrensel.net/haber/422520/genco-erkaldan-erdogana-tepki-sanatci-degil-saksakci-istiyor
323 https://www.haberturk.com/1-aralik-koronavirus-tablosu-aciklaniyor-bugun-korona-vaka-sayisi-kac-son-dakika-korona-vaka-sayisi-2888527
324 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
325 https://www.mlsaturkey.com/tr/hdp-milletvekili-tayip-temel-icin-yargilamanin-durdurulmasi-talebi-reddedildi/
326 https://twitter.com/ibbhaberleri/status/1334531837176242182
327 https://odatv4.com/fuat-ugur-hakkinda-suc-duyurusu-02122058.html
328 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/fuat-ugur/616413.aspx
329 https://www.enkocaeli.com/haber/5840270/hafta-sonunda-yerel-gazeteler-de-cikmayacak
330 https://www.veryansintv.com/azerbaycandan-tepki-ceken-10-kasim-karari
331 https://qha.com.tr/haberler/azerbaycan-da-tepki-ceken-10-kasim-zafer-gunu-karari-8-kasim-olarak-degistirildi/282271/
320
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● İsmailağa Cemaati tarafından İstanbul merkezli, 60.000 lira sermayeyle İsmailağa Vakfı kuruldu. Vakfın amacı, “Vatanın bütünlüğünü korumak, maddi manevi her türlü kalkınmasına yardımcı
olmak” olarak açıklandı.333
● Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Macron Fransa’nın başına beladır” açıklamasına karşılık “Siyasi liderler arasındaki bu tür hakaretlerin doğru yöntem olmadığını
düşünüyorum. Biz Fransa'da ifade özgürlüğünü savunuyoruz, Erdoğan’ın Türkiye’sine karşı da ifade özgürlüğünü savunmalıyız. Ben ayrıca Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığını ve hükümetini, özgürlüğü seven, büyük
bir özgürlükçü halk olan Türkiye halkından da ayırıyorum” dedi.334
● İHD Çocuk Hakları Komisyonu, 16 yaşındaki Özcan Erbaş’ın sınır hattından açılan ateş sonucu
yaşamını yitirmesiyle ilgili sorumluluğu olan tüm kamu görevlilerinin tespit edilerek etkili bir idari ve cezai
soruşturma süreci yürütülmesini istedi.335
● Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK), dünyada 489 ve Türkiye’de 15 gazetecinin Covid-19 virüsü
nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Türkiye’de Covid-19 sebebiyle yaşamını yitiren gazeteciler,
DHA’dan Hacı Bozkurt, Milli Gazete’den Ferhat Koç, ATV-Show TV’den Hikmet Bakan, dokuzhaber.com’dan Yılmaz Tarancı ve Akif Çelik, Amatörce Gazetesi’nden Cengiz Koncuk, Star’dan Ahmet Kekeç, TRT’den Hasan Can, Çay TV’den Süleyman Usta, Kanal Urfa TV’den İbrahim Toru, spor yazarı İlhan
Erk, Zafer Gazetesi’nden Tevfik Fazlı Doğan, Akif Çelik, Gündem Gazetesi’nden Yakup Kocabaş, Şah
Medya’dan Süleyman Şah Gökcan ve Halk Gazetesi’nden Hıdır Keleş oldu.336 Türkiye Gazetecilik Federasyonu (TGF) da Covid-19 salgını nedeniyle 13 gazetecinin hayatını kaybettiğini söyledi. Açıklamada,
“Kamu yararına çalışan halkla, bürokrasiyle ve siyasilerle sürekli yüz yüze olmaları açısından meslektaşlarımıza, sağlıklı bir ortamda görev yapmaları için sağlık çalışanlarından hemen sonra Covid-19 aşısı yapılmalıdır” denildi.337
332

5 Aralık 2020
● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Genel başkan olduğumdan beri benim ve parti yöneticilerimin telefonları dinleniyor zaten. Bu dinlemeler bir kişiye bilgi olarak akıyor” açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir ara kendisine “Ey Kılıçdaroğlu, senin nefes alışını bile biz takip ediyoruz”
dediğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, ailesine ait telefonlara da dinleme yapıldığını belirterek, “Türkiye bir istihbarat devleti oldu. İstihbarat örgütlerinin Erdoğan’a çalıştığı bir devlet oldu” dedi.338 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, “Kılıçdaroğlu'nun, tamamen gündemi değiştirme çabasıyla yaptığı ve gerçekle hiçbir ilişkisi
olmayan açıklaması, devletimize ve güvenlik güçlerimizle ortaya konulan tüm mücadeleye iftiradır, büthandır” açıklaması yaptı. Soylu, “İstihbarat birimlerimiz yılda dört ayrı birim tarafından en az dört kez denetlenmektedir. Sayın Kılıçdaroğlu’nun kendisinin ve ailesinin dinlendiği ya da takip edildiği yönünde bir şüphesi var ise adresi basın yayın organları değil, Cumhuriyet Başsavcılıkları olmalıdır. Savcılara yapılacak
suç duyurusu karşısında atılacak tüm adımlara hazırız” dedi.339 CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak ise,
Soylu’nun açıklamaları hakkında “Bu atanmış İçişleri Bakanı’nın 2018’in Nisan ayında polislerin sehven
dinlediği ortaya çıkmıştı. Kendinin dinlendiğinden haberi olmayan bir İçişleri Bakanı ne demek istiyor anlamak mümkün değil” dedi.340
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 31.896 vaka tespit edildiğini341 ve 6.128 yeni hasta ile birlikte toplam
hasta sayısını 533.198 ve 196 yeni can kaybı ile toplam can kaybını 14.705 olarak açıkladı.342
6 Aralık 2020
● Ankara Sanat Tiyatrosu (AST), maddi zorluklar nedeniyle 58. Kuruluş yıldönümünde Ihlamur
Sokak’taki tarihi sahneyi kapatacaklarını ve bundan sonra oyunlarını Bilkent Sahne’de konuk olarak
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201204.pdf
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/resmi-gazetede-yayimlandi-ismailaga-vakfi-kuruldu-1796150
https://tr.euronews.com/2020/12/04/macron-dan-erdogan-a-cevap-cumhurbaskan-ile-buyuk-ozgurlukcu-turkiye-halk-n-ay-r-yorum
335 https://www.ihd.org.tr/cocuklarin-oldurulmesine-alismayacagiz/
336 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/turkiyede-15-gazeteci-corona-virusu-yuzunden-hayatini-kaybetti-6157049/
337 https://www.tgf.com.tr/haberler/turkiyede-koronavirusten-13-gazeteci-hayatini-kaybetti-h526.html
338 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/kilicdaroglu-telefonlarimiz-dinleniyor-989008
339 https://tr.euronews.com/2020/12/05/bakan-soylu-dan-k-l-cdaroglu-na-telefon-dinleme-cevab-ac-klama-iftirad-r-buhtand-r
340 https://www.birgun.net/haber/oztrak-tan-soylu-ya-yanit-kendinin-dinlendiginden-haberi-olmayan-bir-icisleri-bakani-325625
341 https://www.trthaber.com/haber/saglik/5-aralik-koronavirus-tablosu-aciklandi-bugunku-vaka-sayisi-536444.html
342 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
332
333
334
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343

sergileyeceklerini duyurdu. AST’tan yapılan açıklamada, “58 yıldır her türlü maddi zorluklara rağmen
perdelerini açtığımız salonumuzu ayakta tutmak için her türlü fedakarlığı gösterdik. Ancak özellikle salgın
döneminin getirdiği kaldırılamaz yükler, yıllardır mahrum bırakıldığımız devlet yardımları, mülk sahibinin
bir tiyatro kurumuna dayattığı ağır koşullar ve uzlaşmaz tavrı sebebiyle, bir kentin, bir ülkenin belleğini,
tarihini, kültürünü temsil eden; sayısın sanat insanının yetişmesine vesile olmuş, oyunlarına, her türlü etkinliklere ev sahipliği yapmış evimizden ayrılmak zorunda bırakıldık. Bu süreçte salonumuzdan kopmamak
adına yaptığımız her türlü girişimlerimiz, çalışmalarımız, görüşmelerimiz, gayretlerimiz de maalesef sonuçsuz almıştır” denildi.344 AST, son yedi yıldır Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan destek alamamıştı.345
● Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, dinlenme tartışmasında CHP Genel Başkanı
Kılıçdaroğlu’nu destekleyerek, “Bu konuda benim de bir inancım var. Telefonlarımızın ve bulunduğumuz
mekanların dinlendiğini düşünüyorum. Ancak bizim gizleyecek bir durumumuz olmadığı için bundan rahatsız da değiliz” dedi.346
7 Aralık 2020
● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulu’nda bütçe eleştirisinde “İlk seçimlerde demokrasiyi getireceğiz, ilk seçimlerde adaleti getireceğiz, ilk seçimlerde liyakati getireceğiz, ilk
seçimlerde alın terinin ne kadar değerli olduğunu bütün dünyaya anlatacağız” dediği sırada AKP’li vekillerce “Aday ol” diye laf atılması üzerine “Benim aday olup-olamayacağımı size kim söyledi?” yanıtını verdi.
Bunun ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Çok müjdeli bir konuşma oldu. Zillet ittifakının
cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu anlaşıldı” dedi.347 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aday
olacaksa, bunu düşünüyorsa partisi ve ülkemiz için isabetli olur” değerlendirmesinde bulundu.348
● AB Dış İlişkiler Temsilcisi Josep Borrel, 10-11 Aralık’ta gerçekleştirilecek AB Liderler Zirvesi
öncesinde “Türkiye'nin tutumunda temel bir değişim olmadığını, durumun daha da kötüleştiği” görüşünde
olduğunu ifade etti. Borrel, “Maalesef Türkiye ile ilişkilerde ilerleme veya gelişme göremedik” dedi.349
8 Aralık 2020
● HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, HDP İstanbul İl Başkanlığı’nda dört adet dinleme cihazı
bulunduğunu açıkladı. Oluç, daha önce Van ve Diyarbakır il binalarında da dinleme cihazı bulunduğunu
hatırlatarak, il binalarına emniyet güçleri tarafından hukuksuz baskınlar yapıldığını ve bu aramalar sırasında
dinleme cihazları yerleştirildiğini öne sürdü. Oluç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda
bulunacaklarını söyledi.350
● Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yargı reformuyla ilgili “Önümüzdeki aylarda hukuk devleti ilkesini güçlendirme, öngörülebilir kolay erişilebilen hızlı ve etkin işleyen yargı sistemi yönünde yeni
adımlar atacağız. Yargı, hiçbir kişi, kurum veya merciden emir, talimat, tavsiye ya da telkin almaz ve böyle
bir şey de asla yoktur. Yargının kurumsal varlığı hukuk devleti ve hukukun üstünlüğünü gerçekleştirmenin,
korumanın da güvencesidir, böyle olmaya da devam edecektir” diye konuştu.351
● KESK’e bağlı Eğitim ve Bilim Emekçiler Sendikası’nın (Eğitim-Sen) yeni yönetim kurulu başkanı, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nden “Barış için Akademisyenler” bildirisi imzacısı
olduğu için KHK’yla ihraç edilen Nejla Kurul oldu.352
9 Aralık 2020
● Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un avukatı Sezgin Tunç, Cumhuriyet’in “Fahrettin Altun’un şikayet ettiği 80 yaşındaki kadının evine polis baskını yapıldı” haberinin yanıltıcı ve gerçek
dışı olduğunu söyledi. Tunç, “CHP Milletvekili Zeynel Emre’nin iddia ettiği şekilde adliyeye ‘zorla
343 https://t24.com.tr/haber/ankara-sanat-tiyatrosu-1963-ten-beri-kullandigi-salonu-pandemi-nedeniyle-bosaltmak-zorunda-kaldi-neyi-alaydik-ha-bir-valize-nesigar-ki,919043
344 https://www.gazeteduvar.com.tr/ankara-sanat-tiyatrosu-salonu-58-yil-sonra-dogum-gununde-kapandi-haber-1506557
345 https://tr.sputniknews.com/columnists/202012071043355052-ankara-sanat-tiyatrosu-son-7-yildir-kultur-ve-turizm-bakanligindan-destek-alamadik/
346 https://www.birgun.net/haber/karamollaoglu-telefonlarimizin-ve-mekanlarimizin-dinlendigi-kanaatindeyim-325631
347 https://www.amerikaninsesi.com/a/kilicdaroglu-aday-olamayacagimi-kim-soyledi/5690495.html
348 https://www.birgun.net/haber/erdogan-dan-kilicdaroglu-nun-adaylik-aciklamasina-ilk-yorum-325959
349 https://www.birgun.net/haber/ab-dis-iliskiler-temsilci-borrell-den-kritik-turkiye-cikisi-325772
350 https://hdp.org.tr/tr/oluc-iktidar-dinleme-cihazlari-yerlestirerek-paralel-yapinin-yontemlerini-uyguluyor/14890/
351 https://www.trthaber.com/haber/gundem/fuat-oktaydan-yargi-reformuyla-ilgili-aciklama-536846.html
352 https://www.gazeteduvar.com.tr/khk-ile-ihrac-edilen-nejla-kurul-egitim-sen-baskani-oldu-haber-1506711
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getirme’ yoluyla ve ‘baskın’ yapılarak alınmamıştır. Gerçekleri çarpıtan, toplumu yanıltma amaçlı ve yalan
beyanların kullanıldığı algı operasyonlarının önüne geçmek adına, dosyaya dair gerçeklerin paylaşılması
zarureti doğmuştur. Avukatı ile birlikte Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne 1
Temmuz 2020 tarihinde saat 11.00’de kendisi bizzat gelerek ifade vermiştir. Söz konusu ifadelerin tümü,
savcılık talimat yazısı dahil olmak üzere soruşturma dosyasında yer almaktadır. Soruşturma kamu davasına
dönüşmüş olup yargılama süreci devam etmektedir” dedi.353
● CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanlığı adaylığı tek başıma karar vereceğim konu
değil, bir Millet İttifakı var. Aday olup olmamaya birlikte karar veririz. Şu aşamada adaylık konusu gündemde değil” açıklamasında bulundu.354
● Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye’ye ilişkin “Göçmenleri araç olarak kullanıyor, propaganda ve yalan haberler yayıyor, güvenlik sorununu tırmandırıyor, cihatçıları Libya’dan Kafkaslara taşıyor, ki buna ben ‘cihatçıların seyahat acentesi’ diyorum, bölgede barış ve istikrara tehditler oluşturuyor” dedi.355
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, Joe Biden döneminde ABD ilişkiler konusunda “Siyasette çatışma olmaz. Diplomaside bu konular görüşerek anlaşarak bir yol bulunur” dedi. Erdoğan, AB Liderler Zirvesi’ne
ilişkin “Türkiye’ye yönelik yapılacak herhangi bir yaptırım kararı, Türkiye’yi çok fazla da ırgalamaz. Biz,
resmi olarak 1963'ten bu yana AB bize zaten sürekli yaptırım uyguluyor” dedi. Erdoğan, HDP’nin eski Eş
Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılacağı iddiasıyla ilgili “Yargının işine müdahale etmek
benim haddime değil ama Selahattin Demirtaş gibi teröristin, varsa, sözde hakkını koruyacak değiliz. İnanıyorum ki yargımız Demirtaş gibi teröriste böyle bir imkan hazırlamaz. Kaldı ki Kobani’nin, Diyarbakır’ın,
Yasin Börü’nün faili odur” diye konuştu.356
10 Aralık 2020
● Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, AST’ın Ihlamur Sokak’taki sahnesi için mal sahibi ile
görüşmeleri neticesinde bir yıl daha kullanma hakkı sağlandığını kaydetti. Taşdelen, “AST, Ankara’nın
markasıdır, bir tarihtir. O nedenle kapatılması veya sanat hayatına son vermesi, bizim kabul edebileceğimiz
bir konu değil. AST’ın oyunlarını alarak, Çankaya Belediyesi YouTube kanalımızdan yayınlayacağız. Belediyemizin salonlarını ücretsiz olarak kullanıma açacağız. Kızılay’daki tarihi AST binası için mal sahibi ile
görüşmeler yürütülecek” dedi.357
● AYM Genel Kurulu’nun, “çoklu baro” düzenlemesi olarak adlandırılan 7249 sayılı Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un CHP tarafından iptali isteminin reddine
ilişkin kararının gerekçesi Resmi Gazete’de yayımlandı.358 Gerekçede, baroların aynı bölgede birden fazla
olamayacağı yönünde getirilmiş anayasal bir sınırlama olmadığına ve delege sayısının üçe çıkarılmasını
öngören kuralda demokratik hukuk devleti ilkesine aykırılık bulunmadığına yer verildi. Dava dilekçesinde,
“TBB Genel Kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılması için 10 baro yeterli iken dava konusu kuralla bu
sayının 25’e çıkarıldığı, böylece genel kurulun toplantıya çağrılmasının zorlaştırıldığı” ileri sürülmüştü. Gerekçede bunun, “TBB’nin, Genel Kurulu sık aralıklarla toplantıya çağırarak, genel kurul delegelerini meşgul
etmemek ve yönetim kurulunun devamlı surette genel kurulun baskısı altında olmaksızın faaliyetlerini sürdürmesine imkan tanımak” amacıyla ortaya çıkarıldığı kaydedildi. Genel Kurulun olağanüstü toplantısında
seçim yapılamayacağı kuralına gerekçe olarak ise, “Kural, TBB yetkili kurullarının görev süresi bitmeden
seçim yoluyla değiştirilmesini önlemektedir” denildi.359
● Resmi Gazete’de yayımlanan 3287 sayılı Milletlerarası Antlaşma kararında Tunus Cumhuriyeti’ne
Covid-19 virüsü salgını nedeniyle beş milyon dolar hibe verileceği bildirildi.360 CHP Grup Başkanvekili

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/80-yasindaki-kadinin-evine-baskin-yapildi-haberine-fahrettin-altunun-avukatindan-aciklama-geldi-41684526
https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/cumhurbaskanligina-aday-mi-degil-mi-6159397/
https://tr.sputniknews.com/avrupa/202012081043364590-yunan-disisleri-bakani-dendias-turkiye-huzur-bozucu-bir-ulke-ve-cihatcilarin-seyahat-acentesi/
356 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/cumhurbaskani-erdogan-hamdolsun-bugun-yildiz-ve-hilal-karabag-semalarinda-gururla-dalgalaniyor/2070702
357 https://www.aa.com.tr/tr/kultur-sanat/ankara-sanat-tiyatrosu-ihlamur-sokaktaki-salonu-bir-yil-daha-kullanabilecek/2072049
358 https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/norm-denetimi-basin-duyurulari/ayni-ilde-birden-fazla-baro-kurulmasina-imk%C3%A2n-taniyan-kurallarin-anayasa-yaaykiri-olmadigi/
359 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/aymnin-coklu-baro-duzenlemesinin-iptali-isteminin-reddine-iliskin-kararinin-gerekcesi-resmi-gazetede/2072263
360 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201210-5.pdf
353
354
355
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Engin Altay, Türkiye’de 590 bin kişinin doğal gazı ve 123 bin kişinin elektriği kesik iken Tunus’a beş
milyon dolar yardım yapılmasını eleştirdi.361
● NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, AB Liderler Zirvesi’nde Türkiye hakkında yapılacak
görüşmelere ilişkin “Türkiye’nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu ifade ederek, “Farklılıklar ve anlaşmazlıklar var ve bunları ele almalıyız ama aynı zamanda Türkiye'nin NATO'nun ve Batı ailesinin parçası
olduğu gerçeğini fark etmemiz lazım” dedi.362
● Halkın Hukuk Bürosu (HHB), İçişleri Bakanlığı tarafından Edirne’den yurt dışına çıkmaya çalışırken gözaltına alınmış olan363 avukat Aytaç Ünsal’ın tutuklanarak, Edirne F Tipi Cezaevi’ne gönderildiğini duyurdu. HHB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Ünsal, hapishanede kalamaz raporu
olmasına rağmen hakkında verilen infaz erteleme kararı kaldırılarak, tutuklandı. Adliyeye dahi götürülmeden Edirne F Tipi Hapishanesi’ne götürülüyor” denildi. Ünsal’ın babası Nihat Ünsal ise sosyal medya hesabından oğlunun yüzünde morlukların olduğu bir fotoğrafını paylaştı.364
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 30.424 yeni vaka tespit edildiğini365 ve 5.198 yeni hasta ile birlikte
toplam vaka sayısını 1.748.567 ve 220 yeni can kaybı ile toplam can kaybını 15.751 olarak açıkladı. 366
11 Aralık 2020
● BTK, Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olmasına ve yasal zorunluluğa rağmen ülkeye temsilci atamayan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına, 30’ar milyon lira daha para cezası
verdi.367 1 Ekim’de yürürlüğe giren ve “Sosyal Medya Yasası” olarak da ifade edilen 7253 sayılı “İnternet
Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında yurt dışı kaynaklı sosyal medya şirketlerinin 2 Kasım’a kadar ülkeye temsilci atamaları gerektiği belirtilmişti. Türkiye’den günlük erişimi bir
milyondan fazla olan ve yasanın gereğini yerine getirmeyenlere daha önce 10’ar milyon lira ceza verilmişti.
Ceza verilen Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, YouTube, TikTok, Pinterest, LinkedIn ve Dailymotion şirketlerine yasa gereği tanınan 30 günlük sürenin dolduğu kaydedildi. İkinci kez verilen idari para
cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde de bu yükümlülük uygulanmazsa Türkiye’de yerleşik vergi
mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin ilgili sosyal medya şirketine reklam vermesi yasaklanacak ve bu kapsamda para transferi de yapılamayacak.368
● Karabük Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 9 Kasım’da Derin Haber sitesi imtiyaz sahibi Sait Alıcı’nın, Ergenekon Mahallesi’ndeki evinin önünde otomobiline bindiği sırada darp edilmesine ilişkin soruşturma369 kapsamında, firari şüpheli N.B, İstanbul’da, M.Ç. ve K.Ç. de aynı gün Karabük’te gözaltına alındı. Bu kişiler, nöbetçi mahkemece tutuklandı.370
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’nin Borsa İstanbul gibi pek çok yatırımda Katar’a yapılan hisse
devrine gösterdiği tepkiye karşılık “Yatırımcı Amerikalı, İngiliz olunca ses çıkarmıyor, Katarlı olunca alçakça saldırıyorlar. Bu faşizmin işareti... Yatırımcıları niyetlerinden vazgeçirmek suretiyle ülkemizin ekonomisini tümden yıkmayı hedefliyorlar. Türkiye’nin felaketi üzerinden kendilerine iktidar devşirmek için
yanıp tutuşuyorlar. Ülkemizin taraf olduğu uluslararası tartışmalarda karşı tarafta yer alarak, birlik ve beraberlik fotoğrafımızı lekelemeye çalışıyorlar” dedi.371
● AB, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sismik araştırma faaliyetleriyle ilgili kişi ya da kuruluşları
halihazırda 2 TPAO yetkilisinin yer aldığı yaptırım listesine eklemeye karar verdi. “Türkiye’nin tek taraflı
adımlara ve provokasyonlara devam ettiği” görüşüne yer verilen karar bildirisinde, Oruç Reis Gemisi’nin
Antalya Limanı’na dönmesi ve Yunanistan ile istikşafi görüşmelerin yeniden başlaması istendi. 11 Kasım
2019’da Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki arama faaliyetlerine ilişkin alınan kısıtlayıcı tedbir kararı
http://www.krttv.com.tr/gundem/chp-li-altay-dan-tunus-a-5-milyon-dolar-gonderilmesine-h56896.html
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/nato-genel-sekreteri-stoltenberg-turkiyenin-natonun-ve-bati-ailesinin-parcasi-oldugu-gercegini-fark-etmemiz-lazim/2072266
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/yurt-disina-kacarken-yakalanan-dhkp-cli-avukat-aytac-unsal-tutuklandi/2072979
364 https://bianet.org/bianet/insan-haklari/235841-avukat-aytac-unsal-tutuklandi
365 https://www.ntv.com.tr/turkiye/10-aralik-2020-corona-virus-tablosu220-can-kaybi-30-bin-424-yenivaka,G4cquHT_FUSmXfRxWgxLaw
366 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
367 https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/turkiyeye-temsilci-atamayan-sosyal-medya-sirketlerine-30ar-milyon-lira-daha-ceza-kesildi/2073307
368 https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/turkiyeye-temsilci-atamayan-sosyal-medya-sirketlerine-30ar-milyon-lira-daha-ceza-kesildi/2073307
369 https://www.brtv.com.tr/derin-haber-sahibi-sait-aliciya-kalles-alcak-saldiri/
370 https://www.haberturk.com/karabuk-te-gazeteciyi-darbettikleri-one-surulen-3-kisi-tutuklandi-2900494
371 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/erdogan-chpyi-hedef-aldi-teskilatlarinizi-teror-orgutuyle-doldurmanin-hesabini-vereceksiniz-1797923
361
362
363
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temelinde hazırlanmış yaptırım listesine ek yapılması için AB Konseyi’ne çağrıda bulunuldu. AB, 28 Şubat’ta Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı
Mehmet Ferruh Akalın ile TPAO Arama Daire Başkanlığı Müdür Yardımcısı Ali Coşkun Namoğlu’nu
“Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama faaliyetlerini planlama, yönetme ve uygulamadan” sorumlu oldukları
için 12 Kasım 2021’e kadar yaptırım listesine alma kararı almıştı.372 Yaptırım kararı ile Akalın ve Namoğlu'na AB ülkelerine giriş yasağı getirilmiş ve AB'deki mal varlıkları dondurulmuş, kişi ve kurumlarının iki
yöneticiye fon aktarması yasaklanmıştı.373 Ayrıca, KKTC’nin Maraş’ın bir kısmı açmasını da kınayan bildiride BM Güvenlik Konseyi kararlarına saygı gösterilmesi gerektiği savunuldu. Bildiride “AB, Türkiye ve
Doğu Akdeniz’deki durumla ilgili konularda ABD ile koordinasyon içinde olmayı amaçlayacaktır” denildi.374 Dışişleri Bakanlığı ise, “AB’nin büyük kesiminin benimsemediğini bildiğimiz AB Zirve Sonuçlarına konulmak zorunda kalınan hukuka aykırı tutumu reddediyoruz” tepkisini gösterdi. AB’nin bu kararında
bir kez daha Kıbrıs Adası’nın ortak sahibi olan Kıbrıs Türk halkını ve iradesini görmezden geldiği ifade
edildi. Ayrıca “AB dürüst arabulucu rolünü üstlenmeli; ilkeli, stratejik ve aklıselimle davranmalıdır” çağrısında bulunuldu.375
● ABD Senatosu’nun kabul ettiği Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası kapsamında, satın aldığı
S-400 hava savunma füze sistemleri nedeniyle Türkiye’ye yaptırım uygulanmasına ilişkin bir bölüme yer
verildi. Yasada, CAATSA kapsamında Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze sistemi satın alınması nedeniyle
yaptırım uygulanması talep edildi. CAATSA kapsamında belirtilen 12 maddeden en az beşinin uygulanması
ve yaptırımlar ithal edilen malları kapsamaması istendi. Türkiye’nin artık S-400’leri veya herhangi bir Rus
sistemini uhdesinde bulundurmadığını teyit ettikten sonra yaptırımları kaldırma kararı alınabileceği bildirildi.376
● MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “HDP’nin kapısına açılmamak üzere kilit vurulmalıdır. Bu
terör ve bölücülük yatağı kapatılmalıdır. HDP isimli husumet ve hıyanet oluşumu demokrasinin ardına saklanarak, özgürlük ve insan hakları sığınığına yuvalanarak Türkiye’ye meydan okumaktadır. HDP bir terör
sorunudur, bölücülük yuvasıdır, fitne tezgahıdır, demokratik güvenliğimize doğrulmuş melun bir silahtır”
açıklamasında bulundu. Bahçeli, Edirne Cezaevi’nde tutuklu Selahattin Demirtaş’ı hatırlatarak, “Cezaevinde tutuklu bulunan bir teröristten demokrasi abidesi çıkarma çabalarına bağımsız ve tarafsız Türk mahkemeleri geldiğimiz bu aşamada bir son vermelidir” ifadelerini kullandı.377 Buna karşı HDP’den yapılan
açıklamada, “İktidara dayanarak, sarayın konforlu gölgesine sığınarak mafyacılık yapanlar bu ülkenin gerçek düşmanlarıdır.378 Size rağmen bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. HDP’yi kapatmak yerine ağzınızı
kapatırsanız ülkenin geleceğine büyük iyilik etmiş olacaksınız” denildi.379 AKP Genel Başkanvekili Numan
Kurtulmuş ise, Bahçeli’nin HDP’nin kapatılmasına ilişkin çağrısına “HDP’nin eline Türkiye partisi olmak
için önemli fırsatlar geçti. Çukur eylemlerinde PKK’yı terör örgütü olarak görüyoruz diye tavır koymuş
olsalardı bambaşka bir Türkiye’yi konuşuyor olabilirdik. HDP’ye 'terörle aranıza duvar örün' diyoruz. Parti
kapatmalarının Türkiye’de olumlu sonuçları görülmedi” yorumunda bulundu.380
12 Aralık 2020
● Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Libya’ya asker gönderilmesi ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin 2 Ocak 2021’den itibaren 18 ay süreliğine uzatılmasına ilişkin tezkere TBMM Başkanlığı’na sunuldu.381
13 Aralık 2020
● Yargıtay’a atanan eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Bağımsız İstanbul Milletvekili
Ahmet Şık’ın “üst düzey bir yargı mensubu”na ilişkin isimsiz iddiaları hakkında “Yalan, ortaya atanlar
https://www.dw.com/tr/ab-iki-türk-vatandaşına-yaptırım-süresini-uzattı/a-55523659
https://www.dw.com/tr/abden-iki-türk-vatandaşına-yaptırım-kararı/a-52565221
https://www.birgun.net/haber/ab-den-turkiye-ye-asamali-yaptirim-karari-liste-genisletilecek-326198
375 http://www.mfa.gov.tr/no_-319_-10-11-aralik-ab-devlet-ve-hukumet-baskanlari-zirvesi-sonuclari-hk.tr.mfa
376 https://www.birgun.net/haber/abd-senatosu-turkiye-ye-yaptirim-ongoren-yasa-tasarisini-kabul-etti-326295
377 https://www.ntv.com.tr/turkiye/son-dakika-haberi-bahceliden-hdp-kapatilsin-cikisi,vD9pECswtUGkPSG6BSr1Pg
378 https://twitter.com/dbdevletbahceli/status/1337420829328597002?s=20
379 https://twitter.com/HDPgenelmerkezi/status/1337467455262879750?s=20
380 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/bahcelinin-hdp-kapatilsin-cagrisina-akpden-yanit-6168628/
381 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/libyaya-asker-gonderilmesi-icin-verilen-iznin-suresinin-18-ay-uzatilmasina-dair-tezkere-tbmmye-sunuldu/2074478
372
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hakkında suç duyuru yapılıyor. Tazminat davası açacağım. AYM adaylığın öncesi FETÖ’nün itibarsızlaştırma operasyonu” dedi.382
● Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Alanyaspor ile Beşiktaş’ın karşılaştığı Süper Lig’in
12. haftasında maç sonu gerçekleştirdiği basın toplantısında, gazetecilerce soru sorulmamasına tepki gösterdi ve toplantıdan ayrıldı.383 Atan, “Soru yok mu arkadaşlar? O zaman gelmenize ne gerek vardı” dedi.384
14 Aralık 2020
● ABD’nin, Rusya’dan S-400 füze sistemlerini satın alması nedeniyle Türkiye’ye uygulayacağı yaptırımlara ilişkin ABD Hazine Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı’na (SSB) yönelik “ABD'nin ürün ve teknolojileri için ihracat lisansı ve yetkilerinin verilmesinin
yasaklandığını” bildirildi. Herhangi bir uluslararası finansal kuruluş tarafından SSB’ye 10 milyon dolardan
fazla kredi ve borç vermesinin kısıtlandığı aktarıldı. Yaptırım listesinde, Savunma Sanayi Başkanı İsmail
Demir, SSB yetkililerinden Mustafa Alper Deniz, Serhat Gençoğlu ve Faruk Yiğit yer aldı.385
● Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan tarafından son dönemde ilan edilen NAVTEX’lere ilişkin,” Üç ayda onlarca NAVTEX ilan edilmiş, bunlardan sadece ikisi kullanılmış, diğerleri
kullanılmamış. Bu tacizden başka bir şey değil” dedi. Yunanistan’a karşı birçok adım atılmasına rağmen
bunlara gerekli karşılığın alınamadığını belirten Akar, “Muhatapları olan Türkiye ile görüşerek bir yerlere
varmak yerine AB’den, başka kapılardan medet umuyorlar. Bunların çıkmaz yol olduğunu görmüş olmaları
lazım” diye konuştu.386
15 Aralık 2020
● İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin davada, sanık Ercan Gün’ün
“Anayasa’yı ihlal” suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile “FETÖ üyeliği” suçundan yedi buçuk yıldan 15 yıla
kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan mütalaada,
sanık Ercan Gün’ün 30 Ocak 2007’de FETÖ/PDY yöneticileri firari sanıklar Ekrem Dumanlı, Adem Yavuzarslan ve Mehmet Faruk Mercan ile görüştüğü belirtildi. Mütalaada, Samsun Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde 20 Ocak 2007’de gözaltına alınan cinayetin faili Ogün Samast’ın, eline Samsun İl Jandarma
Komutanlığı görevlilerince Türk bayrağı tutuşturularak görüntülerinin kayda alındığı hatırlatılarak söz konusu görüntülerin bir kısmının sanık Ercan Gün tarafından FETÖ’nün amaçları doğrultusunda medya kuruluşlarınca servis edildiği aktarıldı. Yine Gün’ün, görüntüleri Samsun İl Jandarma Komutanlığında çekildiği
algısı yaratılması için 31 Ocak 2007’de Samsun’a gittiği anlatıldı. Mütalaada, “Ercan Gün, döndükten sonra
FETÖ/PDY’nin amaçları doğrultusunda söz konusu görüntüleri 1 Şubat 2007’de yayınlayarak Hrant Dink
cinayetinin arkasında ulusalcılar olduğu algısı yaratarak Ergenekon operasyonlarına zemin oluşturdu” denildi.387
● Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırım kararına ilişkin “ABD’nin
bir NATO müttefiki olan Türkiye’nin S-400 tedariki dolayısıyla aldığı tek taraflı yaptırım kararı kınanmış;
Türkiye’nin milli güvenlik ve egemenlik haklarıyla ilgili bir konu üzerine alınan bu yanlış karara karşı atılabilecek adımlar değerlendirilmiştir” açıklamasında bulundu.388 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise,
ABD’nin aldığı yaptırım kararına, “Bir NATO üyesi ülkeye yaptırım uygulanmasının müttefiklik ruhuna
zarar vermenin ötesinde müttefikler arasındaki güveni kökünden sarsacağı açıktır” tepkisini gösterdi.389
● AKP, CHP, MHP ve İyi Parti grupları tarafından TBMM Genel Kurulu’nda yayımlanan ortak
bildiride, “ABD Yönetimi’nin 14 Aralık 2020 tarihinde Türkiye'ye karşı açıkladığı yaptırım kararını reddediyoruz” denildi. ABD’nin yaptırım kararının müttefik ruhuyla bağdaşmayacağının ifade edildiği bildiride
“Türkiye, dış politikasında barış ve istikrara katkıda bulunmak için üzerine düşeni yapan bir ülkedir.
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/irfan-fidandan-esine-siddet-uyguladigi-yonundeki-iddialara-fetolu-yanit-1798211
https://www.cnnturk.com/spor/futbol/cagdas-atandan-gazetecilere-elestiri
https://www.haberturk.com/cagdas-atan-basin-toplantisini-terk-etti-soru-yok-mu-arkadaslar-spor-haberleri-2902410-spor
385 https://www.ntv.com.tr/turkiye/son-dakika-haberi-abdden-turkiyeye-yaptirim-karari,WPDZQEX68EGv91U9JeEZDg
386 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/milli-savunma-bakanligi-akar-yunanistan-turkiye-ile-gorusmek-yerine-baska-kapilardan-medet-umuyor/2076347
387 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/savcilik-ercan-gun-fetonun-dink-cinayetindeki-amacini-gerceklestirmeye-calisti/2077383
388 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/cumhurbaskanligi-iletisim-baskani-altun-yik-toplantisinda-abdnin-yaptirim-karari-kinandi/2078075
389 https://www.birgun.net/haber/bakan-akar-dan-abd-nin-s-400-yaptirimlarina-tepki-ittifakin-tum-degerlerini-sarsmistir-326721
382
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NATO’nun saygın ve vazgeçilmez müttefikleri arasında yer almaktadır. Türkiye’yi dışlayan bir bakış açısının dünya barışına katkı sunması mümkün değildir. ABD’yi bu vahim yanlıştan bir an evvel geri dönmeye
davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.390
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 32.102 yeni vaka tespit edildiğini391 ve 5.105 yeni hasta ile birlikte
toplam vaka sayısını 1.898.447 ve 235 yeni can kaybı ile toplam can kaybını 16.881 olarak açıkladı.392
● İçişleri Bakanlığı, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat
05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıkladı.393
● Yeni Yaşam trans bir kadına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Şaban İba’nın yazılarına
son verdi.394 Yeni Yaşam’ın açıklamasında, “Özgür Basın geleneğinin parçası olan gazetemiz yayına başladığı günden bu yana kadın özgürlüğünü esas alan ve bu temelde kadına yönelik yaşamın her alanındaki
şiddet, taciz, tecavüz, katliamlara karşı duran tavrını koruyan yayın çizgisini dün olduğu gibi bugün de
sürdürmektedir. Bu temelde Yeni Yaşam olarak yazar Şaban İba’nın yazılarını durdurduğumuzu kamuoyu
ile paylaşıyoruz” denildi.395
16 Aralık 2020
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin birlik, beraberlik ve kardeşliğini hedef alarak bozgunculuk
peşinde koşanların tek amacının ülkenin tarihi sıçrayışına engel olmak olduğunu söyleyerek “Türkiye’yi
istedikleri şekilde yönlendiremeyenlerin ülke içindeki muhalefeti ve kurumları maşa gibi kullanma gayretlerini yakından takip ediyoruz. Yedi yıldır uğradığımız her saldırıyı nasıl boşa çıkardıysak bu beşinci kol
faaliyetini de aynı şekilde hüsrana uğratacağız” açıklamasında bulundu. Açıklamalarının devamında
ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırım kararına ilişkin de konuşan Erdoğan, “2017'den bu yana CAATSA
konusunda hiçbir ülkeye Türkiye'den başka bu yaptırım uygulanmamıştır. İlk defa bir NATO üyesi olarak
ülkemize uygulanmaktadır. Bu nasıl bir ittifaktır, bu nasıl bir müttefikliktir? Bu karar, ülkemizin egemenlik
haklarına yönelik aleni bir saldırıdır” dedi. ABD yaptırımlarının asıl amacının Türkiye’nin savunma sanayinde son dönemde başlattığı atılımların önünü keserek yeniden kendilerine bağımlı hale getirmek olduğunu
ifade etti. Sürecin başından itibaren muhataplarına ‘S-400 konusunda endişeniz varsa gelin teknik çalışma
grubu kuralım, sorunu diyalog ve diplomasi yoluyla çözelim’ teklifiyle gittiklerini aktaran Erdoğan, “Fakat
belli ki maksat üzüm yemek değil bağcıyı dövmektir. Şayet S-400 konusu olmasaydı başka bir gerekçeyle
benzer yollara başvurulacağı anlaşılıyor” diye konuştu. Erdoğan ayrıca, savunma sanayisini her bakımdan
bağımsız hale getirmek için iki kat fazla çalışacaklarını belirterek “Savunma Sanayi Başkanlığımızın projelerini hızlandıracağız, savunma sanayi firmalarımıza daha çok destek olacağız, tıpkı daha evvel yaptırım
kararı alınan bakanlarımıza yaptığımız gibi Savunma Sanayi Başkanımız İsmail Demir'e ve ekibine daha
çok sahip çıkacağız” dedi.396
● Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Afganistan’a asker gönderilmesi için verilen iznin 6 Ocak
2021’den itibaren bir buçuk sene uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Başkanlığı’na
sunuldu.397
● İstanbul Beyoğlu’ndaki mekanlarda sahne alan müzisyen Duran Ay, Covid-19 salgını sonrası dokuz aydır yaşadığı geçim sıkıntısı nedeniyle intihar etti. Ay’ın yakını Aydın Kara, “Duran Ay arkadaşımız
ekmeğini müzisyenlikten çıkartan biriydi. Canlı müzik yapılan yerlerde sahneye çıkar 150-200 lira kazanırdı. Emekçi kimliğiyle tanınan bir isimdi. Hepimiz için üzücü bir durum oldu. Hükümet virüsü sopa olarak
kullandı. Aşçılar, müzisyenler, garsonlar çoğu bunalımda” dedi.398
● YouTube, Türkiye’de temsilcilik açacağını duyurdu.399 Açıklamada, “YouTube’un Türkiye’deki
içerik üreticileri ve kullanıcılar için ne kadar önemli olduğunu biliyor, her gün on binlerce içerik üreticisinin
YouTube’da yarattığı çok sesli özgün dünyayı ilgiyle takip ediyoruz. Bunun bilinciyle ve ilkelerimize bağlı
https://haberglobal.com.tr/gundem/ak-parti-chp-mhp-ve-iyi-partiden-ortak-bildiri-abdnin-kararini-reddediyoruz-82926
https://www.haberturk.com/saglik-bakani-son-dakika-aciklama-15-aralik-koronavirus-tablosu-yayinda-son-dakika-vaka-sayisi-2904512
https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
393 https://www.icisleri.gov.tr/81-ile-koronavirus-salgini-yeni-tedbirler-genelgesi
394 https://tele1.com.tr/yeni-yasam-gazetesi-cinsel-istismarla-gundeme-gelen-saban-ibanin-yazilarina-son-verdi-288123/
395 https://m.bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/236043-yeni-yasam-saban-iba-nin-yazilarina-son-verdi
396 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/cumhurbaskani-erdogan-abdnin-caatsa-karari-egemenlik-haklarimiza-aleni-bir-saldiridir/2078759
397 https://www.trthaber.com/haber/gundem/afganistan-tezkeresi-tbmmde-538781.html
398 https://www.gazeteduvar.com.tr/eglence-sektorunde-intihar-duran-ay-150-liraya-calisiyordu-haber-1507502
399 https://www.ntv.com.tr/teknoloji/son-dakika-haberi-youtubedan-turkiyeye-temsilci-atama-karari,61aCr30JS0Sd-gGOAViDXA
390
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kalarak YouTube için yerel bir tüzel kişi temsilci atama sürecini başlatma kararı aldık” denildi. 5651 sayılı
“İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele
Edilmesi Hakkında Kanun”da 1 Ekim’de yapılan değişiklik ile sosyal medya platformlarına Türkiye’de
temsilcilik açma zorunluluğu getirilmişti.400
17 Aralık 2020
● Artvin’in Hopa ilçesinde, 31 Mayıs 2011’de yapılan gösteriler sırasında kalp krizi sonucu ölen
Metin Lokumcu’nun polislerin sıktığı biber gazının etkisiyle kalp krizi geçirdiğine dair Adli Tıp Genel Kurulu raporu hazırlandı. Raporda, “Kronik kalp damar hastalığı bulunan kişinin ölümünün kendisinde mevcut
kalp damar hastalığının olayın efor ve stresi ile aktif hale geçmesi sonucu meydana gelmiş olduğu, yakın
mesafeden yoğun olarak ortho chlorobenzalmalononitrilo CS gazına maruziyeti olduğunun kabulü halinde,
bu maruziyetin de kendisinde mevcut kalp- damar hastalığının aktif hale geçmesinde efor ve stres faktörüne,
ilave faktör olarak kabul edilmesi gerektiği kararı oy birliği ile mütalaa olunur” denildi.401
● Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırım kararına ilişkin
“ABD'nin aldığı bu yaptırım kararı hukuken de siyaseten de yanlış bir adım. Her şeyden önce hukuken
baktığımız zaman bir ülkenin tek taraflı aldığı bir karar. Türkiye’nin veya başka bir ülkenin kim olursa
olsun, egemenlik haklarına da saldırı” dedi. Çavuşoğlu, ABD’nin yaptırım kararının bir müttefike karşı
almasının son derece yanlış olduğunu belirterek Türkiye’nin S-400 füzelerini 2017’de, ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) kararı çıkmadan önce, aldığını ifade etti. Türkiye’nin yaptırımlara karşı olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, “Ben 10 sene sonra bir kanun çıkarıyorum, geçmişte başka ülkelerin yaptığı anlaşmalara yönelik yaptırım uyguluyorum.' Bu, uluslararası hukuka da uymaz, diplomasiye de uymaz” diye konuştu.402 Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yaptırım kararının
herhangi bir zafiyet yaratacağını düşünmediğini söyleyerek, “Bu yapılanların dostluğa, müttefikliğe sığmadığını sürekli olarak belirttik. Projelerimiz genelde savunma sanayisi şirketleri üzerinden yürür ve bunların
hiçbiri yaptırım kapsamında değil” dedi. Demir, “Türkiye’ye yaptırım yerine, ‘Türkiye’de bir kuruma ve 4
kişiye yaptırım uygulandı’ cümlesini tercih ediyorum. Gerçek boyut bu” ifadelerini kullandı.403
● CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Erdoğan’ın “beşinci kol” suçlamasıyla ilgili “Muhalefet partileri için ‘beşinci kol faaliyeti’ diyor. İlk kim söyledi bunu? İspanyol diktatör Franco. Franco’nun özelliği
36 yıl diktatörlük yaptı. Erdoğan 18. yılında, bir 18 daha yapmak için Franco denen diktatörün söylemine
sığınıyor” dedi.404
18 Aralık 2020
● DİHA Haber Müdürü Ömer Çelik, RedHack Davası kapsamında gözaltına alındığı 25 Aralık
2016’da, polisler tarafından kötü muamele gördüğüne ilişkin soruşturma sürecinde kaybolan darp raporunu
olayın üzerinden dört yıl geçtikten sonra buldu. Çelik, polisler hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti. Çelik, bürokratik engeller ve uzun uğraşlardan sonra Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi
arşivindeki adli muayene raporuna ulaştı. Rapordaki durumun adli bir vaka olarak polise ve savcılığa bildirilmesi gerekirken, Çelik’in darp raporunun bildirilmediği ortaya çıktı. RedHack tarafından sızdırılan dönemin Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın maillerine ilişkin haberleri nedeniyle gözaltına alınan Çelik 24 günlük
gözaltı süresinin ardından tutuklanmıştı. Çelik, 24 Ekim 2017’de görülen “RedHack Davası”nda tahliye
edilmişti.405
● Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, “çocukların cinsel istismarı” suçundan cezaevlerinde 12.942 hükümlü ve 2.550 tutuklu bulunduğunu açıkladı.406

https://www.trthaber.com/haber/gundem/sosyal-medya-yasasi-yururluge-girdi-519999.html
https://bianet.org/bianet/insan-haklari/236162-adli-tip-lokumcu-nun-olumunde-biber-gazinin-etkisi-var
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/disisleri-bakani-cavusoglu-abdnin-yaptirim-karari-hukuken-de-siyaseten-de-yanlis-bir-adim/2079705
403 https://www.birgun.net/haber/abd-nin-yaptirim-listesindeki-demir-bu-yapilan-dostluga-sigmaz-326951
404 https://www.birgun.net/haber/chp-den-erdogan-a-besinci-kol-yaniti-327020
405 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-omer-celik-kaybolan-darp-raporunu-4-yil-sonra-buldu/
406 https://t24.com.tr/haber/adalet-bakani-gul-acikladi-cocuklarin-cinsel-istismari-nedeniyle-cezaevinde-12-bin-942-hukumlu-2-bin-550-tutuklu-var,921435
400
401
402
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● CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, iktidarın CHP’li belediyelerin toplamda 15.250.000
lira tutarındaki bağış paralarına el konulduğunu ifade ederek, “Bu siyasi hazımsızlık hali, en büyük zararı
millete veriyor” dedi.407
19 Aralık 2020
● HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Uşak’ta gözaltına alınan üniversiteli 30 kadının Uşak Emniyet Müdürlüğü’nde iç çamaşırları çıkarılarak üst araması yapıldığını gündeme408 getirmişti.409 Ardından AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, “Çıplak arama olduğuna asla inanmıyorum”
sözlerine Gergeroğlu, “Türkiye’de çıplak arama sadece şimdi değil yıllardır var. Zengin’in inanmamasıyla
inanılmayacak bir şey değil bu” dedi. Araştırılması ve gerçeğin net bir şekilde görülmesi gerektiğini vurgulayan Gergerlioğlu, “Cinsel taciz ve cinsel işkenceye varacak denli devam ediyor. İki buçuk yıldır birçok
soru önergesiyle birçok çıplak arama tacizini kadınlara, erkeklere hatta çocuklara, bebeklere varana kadar
tacizleri Bakanlığa soru önergesi ile ilettim. Benim uzun süredir gündemimde ama birileri görmek istemiyor, göstermek istemiyor” dedi. Çıplak aramanın bir gerçek olduğunu savunan Gergerlioğlu, “Biz bu soruları sorduğumuz zaman Adalet Bakanlığı, Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve diğer kuruluşların hepsi el birliğiyle kolektif bir şekilde bu başvuruları örtbas ediyorlar. Bize doğru dürüst bir cevap vermiyorlar ya böyle sıradan bir cevapla ya da cevapsızlıkla geçiştirmeye çalışıyorlar” dedi.410
● CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’a yönelttiği
soru önergesinde, medya kuruluşlarına yönelik vergi cezalarıyla ilgili bilgiler paylaştı. Buna göre; 2020’nin
Ocak-Kasım döneminde Sözcü’ye 166 bin lira BİK cezası kesildi. Korkusuz’a da 373 bin lira ceza kesildi.
Tanrıkulu, “Yıl sonuna doğru BİK cezaları daha da artmış, 2020 Aralık ayı için hem Sözcü hem de Korkusuz’a 10’ar gün BİK cezası verilmiştir. Yılın ilk 11 ayında her iki gazeteye toplam 26 gün ceza kesildiği göz
ardı edilmemelidir. OdaTV’ye ise 371 bin lira ceza kesilmiş, bunun 132 bin lirasının Google Reklam Faturaları için411 olduğu belirtilmiştir” bilgilerini aktardı.412
20 Aralık 2020
● Terör örgütü PKK’nın kurucusu Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan, 23 Haziran 2019’da
yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminden önce TRT Kürdi’de Cumhur İttifakı’na oy
verilmesi yönünde demeç vermesiyle ilgili, “TRT’den teklif geldi. Türkiye basınına yaklaşımım her zaman
olumlu olmuştur.413 Başka kanal olsaydı, yine görüşürdüm. Devlet görevlilerinden herhangi bir teklif gelmedi” dedi.414 Gazeteci Muhammed Vefa’nın sorularını yanıtlayan Öcalan, “Kırmızı bülten ile aranıyor
musunuz” sorusuna ise, “Kırmızı bülten durumu yok. Bu zamanla giderek aşıldı. Hayatımda herhangi bir
olumsuzlukla karşılaşmıyorum” dedi.415 Öcalan verdiği röportajda seçimlere ilişkin, “Ekrem İmamoğlu
Kürtler için ciddi bir mesaj vermedi. Kürtlerden kaçtı ve kendini onlardan bağımsız tutmaya çalıştı. Kürtler
için CHP’nin hiçbir projesi yoktur” demişti.416
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 20.316 yeni vaka tespit edildiğini417 ve 3.546 yeni hasta ile birlikte
toplam vaka sayısını 2.024.601 ve 246 yeni can kaybı ile toplam can kaybını 18.097 olarak açıkladı.418
21 Aralık 2020
● Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi, 4 Haziran’da Hakkari milletvekilliği düşürülen HDP’li
Leyla Güven hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve iki kez “terör örgütü propagandası yapmak”
suçlarından 22 yıl üç ay hapis cezasına hükmetti.419

https://www.birgun.net/haber/chp-el-konulan-bagis-miktarini-acikladi-15-milyon-250-bin-tl-327058
https://twitter.com/gergerliogluof/status/1304463157612761089
https://www.evrensel.net/haber/413836/usak-emniyetinde-kadinlara-ciplak-arama-iddiasi
410 https://www.evrensel.net/haber/421592/omer-faruk-gergerlioglu-turkiyede-ciplak-arama-yillardir-var
411 https://odatv4.com/odatvye-verilen-ceza-yeni-bakana-soruldu-19122000.html
412 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/dava-yetmedi-sozcuye-mali-baski-var-6174430/
413 https://t24.com.tr/haber/osman-ocalan-dan-trt-de-yayinlanan-roportajiyla-ilgili-ilk-aciklama-teklif-trt-den-geldi-kirmizi-bulten-aranmiyorum,921805
414 https://twitter.com/muhammed_vefaa/status/1340676712728817664
415 https://tr.euronews.com/2020/12/20/osman-ocalan-dan-trt-de-yay-nlanan-roportaj-yla-ilgili-ilk-ac-klama-teklif-trt-den-geldi
416 https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/trt-teroristbasi-ocalanin-kardesi-ye-cikti-5191770/
417 https://www.ntv.com.tr/turkiye/20-aralik-2020-corona-virus-tablosu-246-can-kaybi-20-bin-316-vaka,MqlBjD-HA0WCDLfcblTVmQ
418 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
419 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/milletvekilligi-dusurulen-hdpli-leyla-guven-22-yil-3-ay-hapis-cezasina-carptirildi/2083747
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● İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 31 Aralık 2020 Perşembe günü
21.00’den 4 Ocak 2021 Pazartesi günü 05.00’e kadar otel/konaklama tesislerinde yılbaşı kutlama programları icra edilmesine ve eğlence/balo düzenlenmesine müsaade edilmeyeceğini açıkladı. Açıklamada, “Oteller ve konaklama tesisleri, yılbaşında yemekli-müzikli kutlama/eğlence programları yapılacağı yönünde
kampanya veya reklam faaliyetlerinde bulunamayacak” denildi.420
● CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Katar şirketi beIN Media Group ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasında futbol maçları yayınlarıyla ilgili ödeme krizini gündeme getirdi ve “Biri ‘ödedik’,
diğeri ‘almadık’ diyor. Karşılıklı fesih yapılmıyor. AKP iktidarı kurumlar arasındaki bu rezilliğe neden sessiz kalarak spor kulüplerinin zora girmesine ortak oluyor?” diye sordu.421 Tarhan, Kulüpler Birliği’nin (Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Birliği Vakfı) ödeme krizini sahalara 60 saniyelik protestolarıyla yansıtma kararı aldığını ifade etti. Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu’nun 17 Kasım’da
TFF ile beIN Sports arasında anlaşma sağlandığını açıkladığını hatırlatarak “Bu açıklamayı neden bağımsız
olması gereken TFF değil de bakan yapıyor. Yoksa TFF üzerinde siyasi bir baskı mı var?” sorusunu yöneltti.422
● AKP Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “HDP kapatılsın” açıklamasıyla ilgili “Cumhur İttifakı içerisinde farklı bir yaklaşım yok. Parti kapatmaların zorlaştırılması sivil
siyaseti güçlendirmek bakımından bizim getirdiğimiz bir düzenlemedir. Bir parti siyasi olarak terör örgütünün propagandasını yapıyor, hukukun dışına çıkıyor, hukuk devletini yok etmek için açıkça bir performans
gösteriyor ve bunu açıkça söylüyorsa bu durumda demokratik sistem çaresiz değildir” dedi. Siyasi partilerinin görevinin demokrasi ve hukuk devletini korumak olduğunu söyleyen Çelik, AKP Genel Başkanvekili
Numan Kurtulmuş’un “Parti kapatmanın Türkiye’de olumlu bir sonucu görülmedi” ifadeleri için “Numan
Bey’in söylediği, bizim daha önce parti kapatmaların siyasi hayatta sonuç doğurmaması ve bunların sürekli
olarak kendilerini yenilemesiyle ilgili” diyerek açıkladı.423
● CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, İçişleri Bakanlığı Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
Adres Daire Başkanlığı’nın hazırladığı “Dokuz rakamlı adres kodu” uygulamasına ilişkin “Seçmen kütüklerini adres ve isim bilgisiyle kontrol edilemez hale getirerek bugünden kaybedecekleri malum bir seçim
öncesi hile-sahtekârlık hazırlığıdır” iddiasında bulundu. AKP’nin “Dokuz rakamlı adres kodu” adı altında
yeni bir izleme-gözetleme düzenlemesini uygulamaya koymaya hazırlandığını söyleyen Toprak, “Bu sistemin adı dijital fişlemeli polis devletidir, seçmen kütüğünün kontrolü olanaksız hale gelecek” dedi. Toprak,
SEÇ-SİS adlı yazılımla seçmen kütüklerinin elektronik ortamda hazırlanması ile sahte seçmen kaydının
daha kolay hale geleceğini ve denetlenmesinin de olanaksız hale geleceğini ileri sürdü.424
22 Aralık 2020
● HDP’li Leyla Güven, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in evinde dün gece gözaltına
alındı ve işlemlerinin ardından Diyarbakır Adliyesi’ne getirildi. Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
hakkında verilen karar okunduktan sonra Güven, Diyarbakır Cezaevi’ne konuldu.425
● AİHM, Selahattin Demirtaş’ın derhal serbest bırakılması yönünde çağrı yaparak Türkiye’nin
3.500 Euro maddi, 25.000 Euro manevi tazminat ve 31.900 Euro masraf ödemesine karar verdi. AHİM’in
kararında, Demirtaş’ın tutukluluğuna ilişkin alınan kararlarda terör bağlantılı suçlamalara ilişkin bir delil
bulunmadığını belirtilerek, Demirtaş’ın tutukluluğu için sunulan gerekçelerin sadece başka siyasi amaçları
gizlemek için kullanıldığı vurgulandı. Kararda, “Mahkeme ayrıca, başvuranın tutukluluğuna ilişkin olarak
yetkililer tarafından öne sürülen amaçların, yalnızca gizli bir siyasi amacı örtmekten ibaret olduğu sonucuna
varmıştır: Bu da demokratik toplumun kalbi olan çoğulculuğun örtülmesi amacıdır” değerlendirmesi yapıldı. 426Kararda, “Tutukluluğu süresince yerel mahkemeler tarafından, dava öncesi tutuklu kalması için
gerekli olan makul şüpheyi sağlayacak hiçbir vaka ya da bilgi sunulamamıştır. Tutukluluğa konu olan suçları
https://www.icisleri.gov.tr/81-il-valiligine-otelkonaklama-tesislerinde-yilbasi-programlari-genelgesi-gonderildi
https://www.yenicaggazetesi.com.tr/beinsport-ben-odedim-diyor-kulupler-para-odenmedi-diyor-paralari-kim-aldiysa-geri-ge-323101h.htm
https://www.fanatik.com.tr/luiz-adrianonun-bosanma-arifesindeki-esi-turk-dizilerine-sardi-video-2190163
423 https://www.birgun.net/haber/akp-den-aihm-in-selahattin-demirtas-kararina-iliskin-ilk-aciklama-327624
424 https://t24.com.tr/haber/chp-genel-baskan-basdanismani-erdogan-toprak-9-rakamli-adres-kodu-secim-oncesi-hile-hazirligidir,921908
425 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/teror-davasinda-22-yil-3-ay-hapse-carptirilan-hdpli-leyla-guven-cezaevine-gonderildi/2084815
426 https://www.amerikaninsesi.com/a/aihm-buyuk-dairesi-demirtas-kararini-acikladi/5708949.html
420
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işlediğine dair makul bir şüphe de dolayısıyla yoktur. Aynı gözlemler sonucu, Demirtaş’ın seçilme ve parlamentoda olma hakkının da ihlal edildiği sonucuna ulaşılmıştır” denildi.427
● Selahattin Demirtaş, AİHM’in “tahliye edilmesi” yönünde karar alması ardından “Bu karar, Türkiye’de hukuk ve adalet sisteminin bizzat Hükümet eliyle çökertildiğinin tescilidir” dedi. Demirtaş, “Kesin
olan şudur ki, altı yıldır benim ve arkadaşlarım hakkında yürütülen sözde yargı faaliyetlerinin tamamının
siyasi amaçlı olduğu, hukuki olmadığı, bizim suçsuz olduğumuz, bizi içeri atanların ise bize karşı siyasi
kumpas kuracak kadar ağır suçlar işledikleri kesinleşmiş oldu” kaydetti. Dört yıldır hukuk dışı bir şekilde
siyasi rehine olarak içeride tutulmasına rağmen bu kararın kendisini sevindirmediğini belirten Demirtaş,
“Aksine üzgünüm. Çünkü ortadan kaldırılan demokrasinin, yok edilen hukukun ve adaletin faturasını sadece
ben ödemiyorum, 83 milyon yurttaşımız en ağır şekilde ödüyor” dedi.428 HDP Genel Başkanı Mithat Sancar
ve Eş Genel Başkanı Pelvin Buldan, karara ilişkin, AİHM’in artık bugünkü kararına AKP hükümetinin itiraz
yolu kalmadığına dikkat çekerek, “Bir kez daha belirtelim ki bu karar kesin ve bağlayıcıdır. İktidarın siyasi
gerekçeler ileri sürerek bu karardan kaçma seçeneği kalmamıştır. Bu kararın gereği olarak; amasız, fakatsız
bir şekilde Demirtaş ve rehin siyasetçilerimiz derhal serbest bırakılmalıdır. Aksi her türlü tutum ve davranış
uluslararası hukuka meydan okumak ve evrensel insan haklarını çiğnemek anlamına gelecektir” tespitinde
bulundu. Sancar ve Buldan, “2018 yılında verilen ‘Demirtaş tahliye edilmelidir’ kararına karşı siyasi iktidar
tarafından ‘karar kesin değil’ denilerek avukatların tahliye talepleri reddedilmişti. Bugün AİHM Büyük Dairesi tarafından açıklanan kesin ve bağlayıcı kararla bu gerekçe ortadan kalkmıştır. Kararla birlikte Demirtaş
başta olmak üzere rehin tutulan siyasetçiler hakkında yürütülen siyasi soruşturmalar boşa çıkmış, tüm davalar hukuken çökmüştür. Bu kararla dört yıldır demokratik siyasete yönelik yürütülen tüm kumpas davaları, siyasi operasyonlar ve bunların üzerine oluşturulan dosyalar hükümsüz hale gelmiştir. AİHM Büyük
Dairesi’nin de tescil ettiği gibi seçilmişlerimiz hakkında yapılan yargılamalar siyasi yargılamalardır” diye
konuştu.429 Kararın ardından HDP’nin açıklamasında da “AİHM Büyük Daire, Demirtaş’la ilgili geçen yıl
yaptığı duruşmaya yönelik verdiği kararı açıkladı. Bu kararın gereği olarak Demirtaş ve tüm seçilmiş siyasetçiler derhal serbest bırakılmalıdır. Seçilmişleri rehin tutma suçu daha fazla sürdürülemez” denildi.430
● A Haber’in “Seferler azaltılınca tıka basa yolculuk” haberinde İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde metro
hattı bulunmamasına rağmen metroda korona virüsü salgını koşullarına uygun olmayan şekilde yoğunluk
yaşandığı belirtildi.431 CHP’li Kemalpaşa Belediyesi’nin sosyal medya hesabında söz konusu haber paylaşılarak, “Demek bir de metromuz olsa, işte bitti” denildi.432
● Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İstanbul İl Örgütü’nün DTK Eş Başkanı Leyla Güven’in tutuklamasını ilişkin Aksaray Metro Meydanı’nda yapacağı basın açıklamasında polis, HDP İstanbul İl Başkanı Elif Bulut ve Eşbaşkanı Erdal Avcı’nın da olduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Bu sırada HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu da tekerlekli sandalyeden itilerek düşürüldü.433
23 Aralık 2020
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısında AİHM’in HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’la ilgili hak ihlali kararına ilişkin “Bu karar bizi bağlamaz. AİHM terörle ilgili Türkiye’den
giden her kararı onaylıyor. Daha kendi mahkemelerimizden bir karar çıkmadı. İç hukuk yolları tüketilmeden
bu kararı alıyorlar. Türkiye aleyhine hareket ediliyor. Kendi adamlarını koruyorlar. Bu karar bizi bağlamaz”
dediği aktarıldı.434
24 Aralık 2020
● Almanya Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un, 27 yıl altı
ay hapis cezasına çarptırılan gazeteci Can Dündar’ın Türkiye’ye iade edilmesini talep ettiklerine ilişkin
Almanca Twitter mesajına “siyasi yargılama” tepkisini gösterdi. Almanya Dışişleri Bakanlığı, Altun’a
https://www.birgun.net/haber/aihm-selahattin-demirtas-derhal-tahliye-edilmeli-327615
https://twitter.com/hdpdemirtas/status/1341399970281361410
https://www.amerikaninsesi.com/a/demirtas-sozde-yargi-faaliyetlerinin-siyasi-amacli-oldugu-kesinlesti/5708995.html
430 https://www.birgun.net/haber/aihm-selahattin-demirtas-derhal-tahliye-edilmeli-327615
431 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/metro-hatti-olmayan-ilcede-tika-basa-yolculuk-haberi-1800499
432 https://twitter.com/Kpasabelediye/status/1341001190373548034
433 https://t24.com.tr/video/leyla-guven-in-tutuklanmasini-protesto-eylemine-polis-mudahalesi-hdp-li-vekil-musa-piroglu-tekerlekli-sandalyeden-dusuruldu,34886
434 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/erdogandan-demirtas-aciklamasi-bu-karar-bizi-baglamaz-41695902
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“Prensip olarak geçerli olan Almanya’nın siyasi gerekçeli mahkumiyet kararlarında iade yapmamasıdır. Alman hükümeti, dünya genelinde bağımsız medya ve bağımsız habercilik için çaba harcamaktadır” yanıtını
verdi. Açıklamada, “Hem iyi ve kalıcı ikili ilişkiler hem de iyi ve kalıcı Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri
için, demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti gibi konularda uluslararası standartlara uyulması temel şarttır” denildi. Altun, Dündar’ın “casusluk ve silahlı bir terör örgütünü desteklemekten hüküm giydiğini” ve
“eylemlerinin basın özgürlüğü kapsamında olmadığını” iddia ederek, “Muhataplarımızdan, bağımsız Türk
yargısının kararını kabul etmelerini ve Can Dündar’ı Türkiye’ye iade etmelerini bekliyoruz” demişti.435
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 3.199 yeni hasta tespit edildiğini436 ve 17.543 yeni vaka ile birlikte
toplam vaka sayısını 2.118.255, 190 yeni can kaybı ile toplam can kaybını 19.371 olarak açıkladı.437
● HDP Ekonomi Komisyonu üyeleri Necdet İpekyüz ve Erol Katırcıoğlu’nun açıkladığı Yoksulluk
Raporu’nda, “Türkiye’nin kronik sorunu olan işsizlik rekor seviyede artmış, reel ücretler hızla erimeye devam etmiştir. Ayrıca alım gücü düşmüş, en temel ihtiyaçlar dahi karşılanamaz hale gelmiştir” denildi. Türkiye’de 8.037.000 vatandaşın Genel Sağlık Sigortası primini ödeyemeyecek kadar yoksul olduğu ve
2015’ten sonra en az 50.000 esnafın kepenk indirdiği ifade edildi. Raporda, emeklilerin geçim derdi yaşadığı
vurgulanarak, “2002 yılında emeklilerin yüzde 37’si çalışıyor veya iş arıyorken, bu oran 2020 itibariyle
yüzde 47’ye çıkmıştır. Emekliler arası gelir dağılımı adaletsizliği ise tüm Avrupa Birliği ülkelerinden daha
yüksektir” ifadelerine yer verildi. Katırcıoğlu, ayrıca “Türkiye’de çalışan nüfusun yüzde 60’ı asgari ücrete
veya altında gelir alıyor. En azından 20 milyon insan aslında açlık sınırını altında yaşıyor. İşini kaybedenleri
de eklediğimizde 30 milyon insan açlık sınırının altında yaşıyor” açıklamasında bulundu.438
● Libya’nın doğusundaki askeri güçlerin komutanı Halife Hafter, “Tüm kuvvetlerimizi Libya’daki
Türk kuvvetlerine karşı savaşa hazır olmaya çağırıyorum” açıklamasında bulundu. Türkiye’nin “işgalci bir
ülke” olduğu öne süren Hafter, “Topraklarımızda bir sömürgeci bulunduğu sürece barış olmayacak. Bu nedenle barışımızı kendi ellerimizle şekillendirmek için yeniden silaha sarılacağız. Madem Türkiye barışı reddedip savaşı tercih ediyor, işgalciyi inancımız, irademiz ve silahımızla kovmaya hazırlanıyoruz” diye konuştu.439 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise, Hafter’in açıklamalarına, “Bu savaş suçlusu, cani yani katil
Hafter ve destekçileri bilmelidirler ki Türk unsurlarına yapılacak herhangi bir saldırı girişiminde katil Hafter
unsurları her yerde meşru hedef olarak görülecektir. Böyle bir hareketi yaptıktan sonra kaçacak yer bulamazlar” yanıtını verdi.440
● İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AİHM Büyük Daire’nin, “Selahattin Demirtaş derhal serbest bırakılmalıdır” kararı üzerine “Demirtaş teröristtir. AİHM’in almış olduğu karar, boşlukta bir karardır. Çok
net ve açıktır” dedi. Soylu, “Avrupa’nın içinde gözlerini Türkiye, Müslüman düşmanlığı bürümüş. Dönüp
kendilerine gelmelerini elbette bekliyoruz. ‘-mış gibi’ uyguladıkları evrensel kurallara yapmalarını diliyorum. Türkiye’nin hukuk sisteminin, idari yapısının yıllardır şahit oldu bu hali Türkiye düşmanlığı üzerinden
sergileyen Avrupa temizleyemeyecektir” dedi.441
● Yargıtay 16. Ceza Dairesi, KHK’yla kapatılan Zaman’ın Ankara Temsilcisi Mustafa Ünal’ın 10
yıl altı ay, yazar Ahmet Turan Alkan’a verilen sekiz yıl dokuz ay, gece editörü İbrahim Karayeğen’in ise
dokuz yıl şeklindeki hapis cezalarını onadı. Yargıtay, Ahmet Turan Alkan, Mustafa Ünal ve İbrahim Karayeğen’e “FETÖ üyeliği” suçundan verilen cezaları ve davada verilen biri dışında beraat kararlarını yerinde
buldu. Daire, “FETÖ üyeliği” suçlamasından cezalandırılan Mümtaz’er Türköne, Şahin Alpay ve Ali Bulaç’ın eylemlerinin “örgütün hiyerarşik yapısına dahil olunmaksızın yardım” suçunu oluşturduğuna hükmetti ve kararları bozdu. Bir süre önce tahliye edilen Türköne’nin suç vasfı değiştiği için tahliyesine karar
verildiğini vurguladı.442 Ayrıca gerekli araştırma yapılmadan beraatine karar verilmesi yerinde bulunmayan
Mehmet Özdemir’in dosyası ile yazarlar Ali Bulaç, Şahin Alpay ve Mümtaz’er Türköne’nin dosyaları da
yeniden görülecek.443 Daire, Lale Sarıibrahimoğlu, Nuriye Akman, İhsan Dağı ve Orhan Kemal Cengiz
https://www.dw.com/tr/can-dündarın-iadesi-talebine-almanyadan-cevap/a-56050652
https://www.trthaber.com/haber/saglik/25-aralik-koronavirus-tablosu-aciklandi-bugunku-vaka-sayisi-541245.html
https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
438 https://www.birgun.net/haber/hdp-den-yoksulluk-raporu-30-milyon-kisi-aclik-sinirinin-altinda-327999
439 https://tr.euronews.com/2020/12/25/hafter-tum-kuvvetlerimizi-libya-daki-turk-guclerini-kovmak-icin-savasa-haz-r-olmaya-cag-r440 https://tr.euronews.com/2020/12/27/libya-da-turk-guclerine-kars-savasa-haz-rl-k-cagr-s-yapan-hafter-e-bakan-akar-dan-cevap
441 https://ankahaber.net/haber/detay/icisleri_bakani_soylu_demirtas_teroristtir_aihm_karari_boslukta_bir_karardir%E2%80%9D_24476
442 https://expressioninterrupted.com/tr/yargitay-zaman-davasinda-verilen-3-cezayi-onadi-4-hukmu-bozdu/
443 https://kronos34.news/tr/mustafa-unal-ahmet-turan-alkan-ve-ibrahim-karayegene-verilen-hapis-cezalari-onandi/
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hakkında verilen beraat kararlarını ise yerinde buldu. Daire, 24 Eylül 2020’de verdiği kararla Türköne’nin
tahliyesine hükmederek tahliye gerekçesini “suç vasfının değişmesine” dayandırdı. Türköne, 24 Eylül akşam saatlerinde tahliye edilmişti.444
● İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, görevde bulunduğu 18 aylık görev sürecini değerlendirdiği toplantıda, Halk Ekmek ve belediye otobüslerindeki doluluk oranlarına ilişkin sorusu
üzerine Akit TV muhabirine tepki gösterdi. İmamoğlu, “Şahsını tanımam ancak temsil ettiğin kurum gazete
kimliği taşımıyor. Bugün Akit’te manşetin altında yer alan haberde ‘Hayvan Ekrem’ yazıyor. Onun için ben
sizin kurumunuza cevap vermeye tenezzül dahi etmem. 16 milyonun yöneticisine ve beş milyona yakın
insanın oy verdiği insana davranış biçimini düzenlemeyen, bu konuda haber yapma biçimi ve kalemi sapkınlaşmış, dili bozuk tavırlarla hareket eden bir kuruma bu anlamda cevap vermem” dedi.445 Akit haberinde
“Hayvan, Ekrem’in umurunda değil” başlığını kullanmıştı.446
26 Aralık 2020
● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin giderek ağırlaşan bir faturayla karşılaşmasını istemediği için erken seçim çağrısında bulunduğunu söyleyerek, “Hükümet sorun çözme kapasitesini
kaybetti. Sandığı koyalım, seçmen devam etmelerini istiyorsa etsinler ama başkasını istiyorsa onlar gelsin”
dedi. Artık “demokrasi mi totaliter yapı mı?” seçimi olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, “Değişik görüşlerdeki partiler uzlaşma içindeyiz. Ülkemize demokrasiyi, demokratik yollardan getireceğiz, sandık yoluyla
gelecek, belki de ilk kez hiçbir grubu, partiyi dışlamadan kendi özgür irademizle anayasamızı yapacağız”
diye konuştu.447 Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan için diktatör sözünü ilk kez Aydın’da
kullandığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Bize, tek partiye gönderme yaparak ‘Diktatörsünüz, faşistsiniz’ dediler. Tepedeki talimat verdiğinde hâkim dediğini yapıyorsa ortada demokrasi yoktur. Türkiye bir diktatör
tarafından yönetiliyor, siyaset kitabını açtığınızda oradaki niteliklerle Erdoğan’ın uyuştuğu görülüyor” dedi.
AİHM’nin Selahattin Demirtaş hakkında aldığı karara ilişkin ise, “Kararın uygulanmasını zorunlu kılan
Anayasa hükümleri var. ‘Uymam’ dediğinizde kendinizi Avrupa’dan, çağdaş dünyadan tecrit etmiş, kendi
Anayasa’nıza uymamış oluyorsunuz, arkasından da ‘Bizde demokrasi var’ diyorsunuz. Uygulanmazsa faturası ağır olur, bunu ben de onlar da bütün hukukçular da biliyor” yorumunda bulundu. 448
● Gazeteci Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin davada hakkında yurt dışına kaçma şüphesi nedeniyle ev hapsi kararı verilen dönemin İstanbul İl Jandarma Komutanlığı görevlisi Ecevit Emir’in eşi Şengül
Emir intihar etti. İddiaya göre; Ecevit çifti, ev hapsi kararının yaşadıkları yerde duyulmasından rahatsız oldu
ve psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Şengül Emir evin bodrumunda kendini astı.449
27 Aralık 2020
● Emniyet Genel Müdürlüğü, Antalya’da 26 Aralık’ta kalacak yeri olmadığı için sokakta yaşadığını
söyleyen Ali Çiftçi’ye sokağa çıkma kısıtlamasında üç bin 150 lira ceza kesilmesine ilişkin özür diledi.450
Yapılan açıklamada, “Polis burada görevini yapıyor. Ancak bu olayın içeriğine göre davranmamamız lazım
geldiğini kabul ediyoruz. Ali Çiftçi’yi tekrar bulduk. Gerekli desteği ve barınmasını sağladık, helalleştik.
Memleketine intikal ettireceğiz. Polis arkadaşlarımız da üzgün. Düzeltir, özür dileriz” denildi.451
● CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel’in
vekaletnamesi olmayan bir dosyada, karar alındıktan sonra müdahil olma dilekçesiyle vekalet ücreti kazancı
sağladığını söyledi.452 Başarır, “Sırf dört bin 80 liralık vekaletname ücretini almak için tüm halkımızı, adaleti kandırma yoluna gitmiştir” dedi.453
28 Aralık 2020

https://expressioninterrupted.com/tr/yargitay-zaman-davasinda-verilen-3-cezayi-onadi-4-hukmu-bozdu/
https://tr.sputniknews.com/turkiye/202012241043457447-imamoglu-akit-muhabirinin-sorusunu-reddetti-calistiginiz-yer-bir-gazete-degil-cevap-vermeye/
https://www.yeniakit.com.tr/haber/hayvan-ekremin-umurunda-degil-1487183.html
447 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/kilicdaroglu-secim-parlamenter-sistemle-ilgili-olacak-41698724
448 https://www.birgun.net/haber/aday-sembolik-sistem-degisecek-328047
449 https://www.a3haber.com/2020/12/26/hrant-dink-davasinda-yargilanan-sanik-ecevit-emirin-esi-intihar-etti/
450 https://www.cnnturk.com/turkiye/egmden-sokakta-yasayan-kisiye-kesilen-kisitlama-cezasi-icin-ozur
451 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-haberler-antalyadaki-goruntuler-tepki-cekmisti-emniyetten-flas-aciklama-41699426
452 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/erdoganin-avukati-hakkinda-sok-iddia-6185523/
453 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/chpli-ali-mahir-basarirdan-erdoganin-avukati-hakkinda-carpici-iddia-1801837
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● Expression Interrupted’ın “İfade Özgürlüğü ve Türkiye” raporuna göre; Türkiye 689 uygulanmayı
bekleyen karar ile AİHM kararlarını yerine getirmeyen ikinci devlet konumunda.454 Raporda, Osman Kavala, kapatılan sivil toplum kuruluşları, LGBTİ+ hakları derneklerinin düzenlemek istediği kitlesel etkinlikler ve Onur Yürüyüşü, “Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisini imzaladıkları için haklarında “örgüt
propagandası yapmak” suçlamasından dava açılan 822 akademisyen de örnek gösterildi.455
● Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sokağa çıkma kısıtlamasında idari para cezası işlemine maruz kalması kamuoyunda tepkiyle karşılandığı için özür dilediği evsiz vatandaş Ali Çiftçi, Ankara Valiliği tarafından Kimsesizler Oteli’ne yerleştirildi. Çiftçi, meslek edindirme personeliyle görüştürüldü. Çiftçi, “Daha
önce Antalya’da çalışmıştım ve iş bulurum diye gitmiştim ama bulamadım. Param da olmayınca sokakta
mağdur olarak kaldım. Sokakta olduğum için memurlar da haklı olarak ceza kestiler. Antalya Büyükşehir
Belediyesi bana çok yardımcı oldu. Ankara’ya gitmek istediğimde biletimi alıp buraya yolladılar. Şu an
Ankara’da bir otele yerleştirildim. Allah devletimizden razı olsun. Bundan sonraki planım bir iş bulup yeni
bir hayat ve yeni bir düzen kurmak. İnşaatçıyım, demirciyim ama sadece inşaat işi değil, her işi yaparım”
açıklaması yaptı.456
● Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül 31 Aralık’ta görevini bırakacağını duyurdu.
Karagül, “Yeni Şafak’ta 25 yıllık çalışma hayatım, sekiz yıllık Yayın Yönetmenliği görevim sona eriyor.
Başka bir hayat mümkün mü deneyeceğim Yeni Şafak’ta yazmaya ve ülkemiz için mücadele etmeye devam
edeceğim” dedi.457
● İçişleri Bakanlığı, 21-28 Aralık’ta sokağa çıkma kısıtlamasına uyulmadığı için toplam 40 bin 591
kişi hakkında adli/idari işlem yapıldığını açıkladı.458
● Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücretin 2021 yılı için brüt
3.577,50 lira ve net 2.825,90 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Bakan Selçuk, “Asgari ücret geçen yıla göre
500 lira artmıştır, yüzde 21,56 oranında yükselmiştir” dedi.459 Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat,
net 3.000 lira üzerinde bir karar beklendiğini söyleyerek “Belirlenen net asgari ücret yetersizdir, işçilerin
beklentilerini karşılamaktan uzaktır” diye konuştu. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Asgari ücret
bir kez daha enflasyon karşısında, dolar-altın fiyatları karşısında gerileyen, ‘büyüyoruz, milli gelir artıyor’
diyorlar ya, milli gelirden, büyümeden hiçbir biçimde payını alamayan, işçinin ailesi ile birlikte geçinmesi
açısından son derece yetersiz bir ücret olarak açıklanmıştır” ifadelerini kullandı.460
● İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Genel Başkanı Mesut Demir, merdiven altı internet haber
sitelerinden siyasetten ekonomiye, bürokrasiden STK’lara kadar her kesimce rahatsızlık duyulduğunu savunarak, bu sitelerle ilgili internet yasası ile erişime engelleme yapılması gerektiğini öne sürdü. İGF Genel
Başkanı Demir, “Bugün Türkiye’de haberler artık cep telefonları ile anında okuyuculara internet medyaları
sayesinde ulaşıyor. Burada en büyük sorun sosyal medya ve merdiven altı internet haber siteleridir. Sosyal
medyada aşırı derecede bilgi kirliliği yaşanmaktadır. Bunun için kurumsal olmayan merdiven altı internet
medyalarının çıkarılacak internet yasası ile BTK tarafından erişme engellenmesi ülkemizde medyanın geleceğini kurtaracaktır” dedi.461
29 Aralık 2020
● Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel, vekaletnamesi olmayan bir dosyaya vekalet pulu
ve harcı yatırdığına dair açıklamalara, “CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, gülünç bir matematik
hesabıyla ciddiyetten uzak ve bütünüyle şahsını kamuoyu husumetine maruz bırakmak amacıyla ortaya attığı ve Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret davalarında vekalet sunmaksızın adına vekalet ücreti takdir

https://expressioninterrupted.com/tr/ifade-ozgurlugu-ve-turkiye-aihm-kararlarinin-uygulanmasi-raporumuz-yayimlandi/
https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/236840-turkiye-aihm-kararlarini-en-cok-yerine-getirmeyen-ikinci-devlet
https://www.ntv.com.tr/turkiye/cezasi-iptal-edilip-memleketine-gonderilen-ali-ciftci-ilk-kez-konustu,6sYxqgwDTE-uLDgoj6W99g
457 https://www.yenisafak.com/hayat/ibrahim-karagul-yeni-safak-genel-yayin-yonetmenligi-gorevini-devrediyor-3591743
458 https://www.trthaber.com/haber/gundem/kisitlamaya-uymayan-40-bin-591-kisi-hakkinda-islem-541666.html#:~:text=%C4%B0%C3%A7i%C5%9Fleri%20Bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%2C%20d%C3%B6rd%C3%BCnc%C3%BCs%C3%BC%20uygulanan%20soka%C4%9Fa,ya%20da%20idari%20i%C5%9Flem%20yap%C4%B1ld%C4%B1.
459 https://www.ntv.com.tr/ekonomi/2021-asgari-ucret-aciklandi-asgari-ucret-ne-kadar-oldu-bakan-selcuk-asgari-ucreti-zammini-duyurdu,ClC33sUAbUwIuSB5WXKyg
460 https://www.birgun.net/haber/asgari-ucret-2-bin-825-lira-olarak-belirlendi-328272
461 https://www.bursadabugun.com/haber/merdiven-alti-internet-haber-siteleri-erisime-engellenmeli-1367867.html
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edildiği, bugüne kadar 38 milyon 980 bin lira avukatlık ücreti tahsil ettiği şeklindeki açıklamasının tümüyle
iftira ve yalandan ibaret” yanıtını verdi.462
● İstanbul Bakırköy 4. Asliye Hukuk Ceza Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açtığı tazminat davada, Yeni Şafak ve eski Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül’ün
“FETÖ projesi” ifadesi kullanmasını “hakaret” kabul kabul etti.463 Mahkeme, söz konusu ifadeyi kullanmış
olan davalılarca 5.000 lira ve Karagül’ün 2.500 lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.464
● Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi, “1 ve 19 Ocak 2014’te MİT tırlarının durdurulmasını organize
ettikleri belirtilen FETÖ’nün 11 sivil imamı ile bir tuğgeneral” hakkındaki davada, 11’i firari 50 sanıktan
27’sine verilen hapis cezalarıyla ilgili gerekçeli kararını duyurdu. Kararda, olayın FETÖ/PDY’nin planlı bir
örgütsel organizasyonu olduğu anlatılarak “15 Temmuz darbe teşebbüsünün ilk uluslararası adımı, MİT
tırlarına yapılan FETÖ/PDY operasyonu ile atılmıştır” denildi. Olayın FETÖ üyeleri tarafından Diyarbakır
ve Nevşehir’de yapılan toplantılarda planlandığı kaydedildi.465
● İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi, HDP Kadın Meclisi Üyesi Seyhan Çiçekli ile Teğmen Öztürk,
Faruk Öztürk, Hanım Bozkurt, Heremsi Öztürk, Jiyan Öztürk, Betül Öztürk’ün “örgüt üyeliği” iddiasıyla
yargılanmasında tutukluluk hallerinin devamına ve henüz ifadesi alınmayan açık tanık Mevlüde Gündüz’in
mahkemeye getirilmesi için müzakere yazılmasına karar verdi. Dava 23 Mart 2021’e ertelendi.466
30 Aralık 2020
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 2.612 yeni hasta tespit edildiğini467 ve 15.692 yeni vaka ile birlikte
toplam vaka sayısını 2.194.272, 254 yeni can kaybı ile toplam can kaybını 20.642 olarak açıkladı.468
● Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile Rusya’dan satın alınmış S-400 hava savunma füze
sistemleriyle ilgili ortak çalışma grubu oluşturularak teknik görüşmeler yürütüleceğini duyurdu. 2020’de
Türkiye-AB ilişkilerinde inişler, çıkışlar olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, “Özellikle Yunanistan ve Rum
Kesimi'nin ve daha sonra Fransa'nın katılımıyla gergin geçen bir yıl oldu. Elbette son zirvedeki sonuç bildirgesinde memnun olmadığımız hususlar var. Seneye ilişkilerin daha pozitif ortamda yürütülmesi için biz
hazırız” diye konuştu.469
● Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşması 6 Temmuz 2017’de görülen FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki (KKK) eylemlerine ilişkin 132 sanıklı davada hükmünü açıkladı. Kararda, dönemin KKK Cari Harekat ve Komuta Kontrol Daire Başkanı eski tuğgeneral Adem Boduroğlu hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Eski tuğgeneral Erhan
Caha’ya, iki kişiye yönelik “öldürmeye teşebbüsten” 34 yıl, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan
ise 69 yıl hapis cezası verildi. Başka dosyalarda daha önce hüküm giyen davanın tutuksuz sanıklarından
Gökhan Akdağ ve Fikret Yağmur da aynı suçlardan süreli hapse mahkum edildi. Aralarında dönemin KKK
Personel Başkanlığı Plan Şube Müdürü eski albay Mutlu Serkan Vurdem’in de olduğu 12 sanık hakkında
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Dönemin Kara Kuvvetleri Harbe Hazırlık ve Eğitim Daire Başkanı olan eski tuğgeneral Ali Rıza Çağlar ve Kara Kuvvetleri Plan ve Harekat Daire Başkanı olan eski
tuğgeneral İbrahim Lütfi Nuhoğlu ile birlikte 80 sanık müebbet hapis cezası aldı. 22 sanık “darbe girişimine
yardım” suçundan 12 yıl altı aydan 20 yıla kadar hapse mahkum edildi. Dokuz sanık ise, haklarındaki tüm
suçlardan beraat etti.470
31 Aralık 2020
● Yeni Şafak’ın yeni Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu oldu. Likoğlu, Ankara Haber Müdürlüğü görevini yürütüyordu.471

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/cumhurbaskani-erdoganin-avukati-ozel-vekalet-ucreti-aciklamalari-iftira-ve-yalandan-ibaret-/2091864
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ekrem-imamogu-ibrahim-karagule-actigi-davayi-kazandi-1802252
https://tr.sputniknews.com/turkiye/202012291043480265-ibb-baskani-imamoglu-yeni-safak-ve-gazeteci-karagule-actigi-davayi-kazandi/
465 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-mit-tirlarinin-durdurulmasi-davasinda-gerekceli-karar-aciklandi-15-temmuzun-ilk-uluslararasi-adimi-41701545
466 https://ozgurmanset.net/gazeteci-yilmazoglu-tahliye-edilmedi/
467 https://www.haberturk.com/30-aralik-koronavirus-tablosu-aciklandi-son-dakika-korona-vaka-sayisi-2921410
468 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
469 https://www.ntv.com.tr/turkiye/son-dakika-haberi-cavusoglus-400ler-icin-abd-ile-ortak-calisma-grubu-olusturuldu,AJa_bGpXdESDAl0gmqi7-Q
470 https://www.trthaber.com/haber/gundem/kara-kuvvetleri-davasinda-karar-aciklandi-542487.html
471 https://www.yenisafak.com/hayat/yeni-safakin-yeni-genel-yayin-yonetmeni-kim-3592174
462
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● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP’nin “yerli ve milli olmadığı” yönünde eleştirilerine, “Onlar Katar yerlisi, ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yerlisi ve millisi
bir vatandaşım. Kendi ülkesinde, kendi devletinde, kendi vatandaşından dolarla borç alanlar ve dolarla faiz
ödeyenler, Türk lirasına itibar etmeyenler yerli ve milli olamazlar” yanıtını verdi.472
● İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2021 için açıkladığı “reform
yılı” iddiasına ilişkin “Türkiye’de bir reform yapılmaya ihtiyaç var ama bu yapılabilir mi, buna ümidimiz
yok. Sayın Erdoğan’a tavsiyem hemen, en hızlı biçimde iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sistem
için tarafları bir araya toplayıp, bizim önerdiğimiz memleket masasını toplamasıdır” açıklamasında bulundu. Hızlı bir şekilde güçlendirilmiş, iyileştirilmiş parlamenter sisteme geçiş yapılması gerektiğini ifade
eden Akşener, “‘Bundan ümidin var mıdır?’ diye sorarsanız, ümidim yoktur” dedi.473
● İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile salgın gerekçesiyle 31 Aralık itibariyle
sona erecek olan sinema salonlarıyla ilgili kapalı kalmaları yönündeki kararın1 Mart’a kadar uzatıldığını
duyurdu.474
● Covid-19 tedavisi gören OrtaDoğu’nun eski yayın yönetmeni Kenan Akın, organ yetmezliği sebebiyle hastanede yaşamını yitirdi. Akın, Tercüman, Güneş, Günaydın, Sabah ve Türkiye’de genel yayın
müdürlüğü ve üst düzey yöneticiliği görevlerinde bulunmuştu. TGRT’nin kurucuları arasında yer alan Akın
TV 8’de de Yönetim Kurulu Başkanvekili sıfatıyla uzun yıllar çalıştı.475

Olumlu Gelişmeler
1 Aralık 2020
● BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran, azınlık gazetelerine yapılan maddi desteğe ilişkin son genel
kurulda karar çıkmadığını ancak bir sonraki kurulda görüşülerek 2020 ve 2021 yılı için öngörülen miktarın
toplu olarak ödeneceğini söyledi.476 Duran, “Gazetelerin herhangi bir kayıpları olmayacak. Bu gazetelerin
kriterleri biraz farklı. Tiraj ve süre konusunda diğer gazetelerden farklılaşıyorlar. Haftalık olan var, günlük
yayın yapan var. Resmi ilan alamadıkları için böyle bir destek uygun görülmüş. Biz geldikten sonra sayıyı
yükselttik. Desteği önümüzdeki yıl arttırarak vermeye devam edeceğiz. 2021 başında ödemeler gerçekleşecek. Açık ve net: Basın İlan Kurumu, azınlık yayın organlarına verdiği desteğini arttırarak sürdürecek”
dedi.477
2 Aralık 2020
● İstanbul Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Evrensel yazarı Ender İmrek’in “Parıl parıl parlıyordu Hermes çanta” yazısında Emine Erdoğan’a “güzel vasıf atfetmeyerek hakaret ettiği” suçlamasından
beraatına hükmetti.478 İmrek, 29 Haziran 2019’da yayımlanan yazısında, “G20 demek dünyanın gelişmiş
20’si arasında yer almaktı. Ve elbette bunun çarpıcı biçimde tüm dünyanın gözüne sokulması gerekirdi.
Türkiye’nin ne denli gelişmiş bir ülke olduğunu giden heyetten First Lady’nin parıl parıl parlayan Hermes
çantasından anlamış oldu” demişti.479
4 Aralık 2020

● Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi, eski DİHA Van muhabiri Mehmet Dursun’un “örgüt üyeliği” suçlamasından beraatına karar verdi.480
5 Aralık 2020
● AYM, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş’ın yaptığı başvuru üzerine hükümlü ve tutukluların özel hayatın gizliliğinin ihlal şikayetlerine Ceza İnfaz Hakimliklerince esasa girilmeden

https://www.birgun.net/haber/kilicdaroglu-ndan-erdogan-a-yanit-onlar-katar-yerlisi-328700
https://www.aa.com.tr/tr/politika/iyi-parti-genel-baskani-aksenerden-reform-cagrisi/2094857
https://www.icisleri.gov.tr/sinema-salonlari-icin-sure-1-marta-uzadi
475 https://www.ntv.com.tr/turkiye/gazeteci-kenan-akin-corona-virus-nedeniyle-hayatini-kaybetti,i8twdsj9YESHUM1eHgilpw
476 https://bianet.org/bianet/medya/235345-basin-ilan-kurumu-azinlik-basinini-desteklemeye-devam-edecegiz
477 https://www.indyturk.com/node/280031/haber/az%C4%B1nl%C4%B1k-bas%C4%B1n%C4%B1na-verilen-destek-kesildi-iddias%C4%B1%E2%80%A6bas%C4%B1n-i%CC%87lan-kurumu-genel-m%C3%BCd%C3%BCr%C3%BC
478 https://www.dw.com/tr/hermes-%C3%A7anta-davas%C4%B1nda-beraat-karar%C4%B1/a-55794592
479 https://www.evrensel.net/yazi/84243/paril-paril-parliyordu-hermes-canta
480 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-mehmet-dursun-orgut-uyeligi-sucundan-beraat-etti/
472
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reddedilmesini, “özel hayata saygıyla bağlantılı etkili soruşturma hakkının ihlali” olduğuna hükmetti.481
AYM, ihlalin sonuçlarının ihlalin tespitiyle ortadan kaldırılmayacağına hükmederek, Beştaş’a 6.000 lira
manevi tazminat ödenmesine karar verdi. AYM kararında, yapılacak işlemlerin mahpusların durumunu doğrudan etkilediği, onların temel haklarını ihlal edecek işlem, eylem ve ihmallerin ortadan kaldırılması için
devletin etkili başvuru yollarının hayata geçirmesi ve bu yolları işlevsel kılması gerektiğini değerlendirdi.
Anayasa’nın dokunulmazlığı düzenleyen maddesinde geçici bir değişiklik yapılarak dokunulmazlığı kaldırılan HDP’li milletvekilleri arasında bulunan Beştaş, 30 Ocak 2016’da tutuklanmıştı. Diyarbakır E Tipi
Cezaevi’nden Silivri Cezaevi’ne sevk edilen Beştaş, konulduğu koğuşun havalandırmadaki kameralardan
gözetlenmesiyle avukat olan eşi Mesut Beştaş aracılığıyla “söz konusu alanlarda kayıt yapılmasının bir zorunluluk bulunmadığını, kayıt nedeniyle tecrit koşullarının oluştuğu ve özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiği” gerekçesiyle Silivri 2.İnfaz Hakimliği’ne başvuru yapmıştı. Ancak İnfaz Hakimliği, başvuruyu Ceza
İnfaz Kanunu’na dayanarak reddetmişti. Beştaş, bunun üzerine Silivri Ağır Ceza Mahkemesi’ne itirazda
bulunmuş ancak başvurusu reddedildiği gibi bu karar da tebliğ edilmemişti. Beştaş, şikayetin esasa girilmeden reddedilmesi nedeniyle “özel hayata saygı hakkı ile bağlantılı etkili başvuru hakkının ihlali” gerekçesiyle AYM’ye bireysel başvuruda bulunmuştu.482
7 Aralık 2020
● Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Silvan Mücadele Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Parlak’ın
Silvan’da 2015 yılında ilan edilen sokağa çıkma yasağına ilişkin haberleri nedeniyle “örgüt üyeliği” iddiasıyla yargılandığı davanın, mükerrer yargılama olduğu gerekçesiyle düşürülmesine karar verdi. Mahkeme,
Parlak’ın yurt dışına çıkış yasağı ile adli kontrol tedbirlerinin de kaldırılmasına karar verdi. Parlak bu dosya
kapsamında 15 ay tutuklu kaldıktan sonra 8 Temmuz 2019’da görülen ilk duruşmada tahliye edilmişti.
Irak’ın kuzeyindeki Kandil’e gazeteci olarak gittiğini ve röportajlar yaptığını ifade eden Parlak, devletin
haber ajansı olan AA’nın da aynı dönem Kandil’de yapılan basın açıklamasını takip ettiğini, iktidara yakın
birçok gazetenin de Kandil’de KCK yetkilileriyle yaptığı görüşmelerin manşetlere taşındığını anımsattı.
Hakkındaki gizli ve açık tanık iddialarının asılsız olduğunu kaydeden Parlak, aleyhinde ifade veren beş gizli
tanıktan ikisinin bulunamadığını, diğer ikisinin de dinlenilmesinden de vazgeçildiğini ve “Çaylak” kod adlı
gizli tanığın ise ifadesinde kendisinin gazeteci olduğunu teyit ettiğini hatırlattı.483
9 Aralık 2020
● İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Onuncu Dava Dairesi, 2019 İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’
nün Taksim’de yasaklanması üzerine İstanbul Valiliği’nin Bakırköy’de yapılan miting başvurusuna izin
vermemesi kararını iptal etti. Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği
(SPoD) ve İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi yasak kararına ilişkin 30 Haziran 2019’da dava açmış,
İstanbul 9. İdare Mahkemesi de 8 Ocak’ta 484davayı reddetmişti.485 Mahkeme, İstanbul Valiliği’nin herhangi
bir delil göstermediği “yürüyüş hakkında CİMER’e yapılan şikayetler” var iddiasını doğru kabul ederek,
Ocak ayında yasak kararı için “yasaya uygun” değerlendirmesinde bulunmuştu. Mahkeme, İstanbul Valiliği’nin yasak gerekçesine uygun şekilde “provokatif eylem ve olayların meydana gelebileceği”, “halkın
huzur ve güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, genel sağlığın ve genel ahlakın, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması”, “olası şiddet ve terör örgütü olaylarının önlenmesi”
iddialarıyla gerekçelendirmişti.486
10 Aralık 2020
● İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesi, Korkusuz yazarı Can Ataklı’nın “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasından beraatına karar verdi. Ataklı, TELE1’de sunuculuğunu yaptığı “Gün Başlıyor” programında, “Şuraya bak ya taş taş üstünde kalmıyor. İran’da deprem oluyor tamam. Deprem için oho biz onun
kaç katını harcadık. E harcadın da ne oldu? Kime ne harcadınız? Benim param. Ben paramı sormayayım
https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2017/34087
https://www.evrensel.net/haber/420384/aym-koguslarin-kamerayla-izlenmesinin-hak-ihlali-olduguna-hukmetti
483 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-ferhat-parlakin-15-ay-tutuklu-yargilandigi-davanin-reddine-karar-verildi/
484 https://kaosgl.org/haber/istanbul-onur-yuruyusu-yasagina-acilan-dava-reddedildi
485 https://m.bianet.org/bianet/lgbti/235729-mahkeme-2019-istanbul-onur-yuruyusu-icin-bakirkoy-yasagini-iptal-etti
486 https://kaosgl.org/haber/mahkeme-2019-istanbul-onur-yuruyusu-icin-bakirkoy-yasagini-iptal-etti
481
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mı? Sen ne yaptın? 17 yıldır oradasın. Yine su basıyor, yine sel basıyor, yine depremde yıkılıyor. Beceremediniz gitti be” demişti. Bu sözleri nedeniyle Ataklı hakkında, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla
iddianame hazırlanarak dava açılmıştı.487
14 Aralık 2020
● Gündem Çukurova yayın hayatına başladı.488 Çukurova bölgesinde Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye şehirleriyle ilgili haberleri konu edinmeyi planlayan İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Mine Yormaz, “Zorlu süreçte zorlu bir yolculuğa çıkmanın onurunu yaşıyoruz. Gündem Çukurova; bölgenin, iş dünyasının, işçinin ve emekçinin sesi olacak” dedi.489
16 Aralık 2020
● Kırşehir Sulh Ceza Hakimliği, CHP’nin “Arpalık Aile Şirketi” ve “10 Maddede Kıdem Tazminatında Fon Aldatmacası” kitapçıkları hakkındaki “basım, dağıtım ve satış yasağı getirilmesi, el konulması ve
toplatılması” kararını kaldırdı.490 Hakimlik, el konulan kitapçıkların CHP Nevşehir İl Başkanlığı’na iadesine
karar verdi.491 Nevşehir Cumhuriyet Müracaat ve Suçüstü Savcılığı 6 Kasım 2020’de TCK 216/1 maddesi
uyarınca kitapların basım, dağıtım ve satış yasağı getirilmesi, el konulması ve toplatılmasına ilişkin talepte
bulunmuştu.492
17 Aralık 2020
● TGS, Bianet ile üçüncü dönem toplu iş sözleşmesini imzaladı. Buna göre, yüzde ücret zammı, kreş
ve hayvan yardımı, regl ve menopoz izni işveren tarafından kabul edildi.493 Her türlü şiddet ve taciz şikayetinde kadın ve LGBTİ+ çalışanın beyanı esas, karşı taraf aksini ispatla yükümlü haline geldi.494
● TGC 44. Sedat Simavi Ödülleri sahiplerini buldu. “Gazetecilik” ödülü “Damat işi biliyor” ve “İşte
Burası Önemli!” haberleriyle Cumhuriyet muhabiri Hazal Ocak’ın oldu. Ercan Arslan, milliyet.com.tr de
yayımlanan “Son Dakika! Bu Fotoğrafları Daha Önce Görmediniz!” ve “Korona Virüsten Önce ve Sonra
İstanbul…” haber fotoğraflarıyla övgüye değer bulundu. TRT Radyo’da “Musiki Sarrafları” programının
yedi ve sekizinci bölümleriyle Çiğdem Işık ve Sevilay Tunalı radyo ödülünü aldı. Fox TV’de yayınlanan
“Evde Ekmek Yok” haberiyle Beril Ötkan ve Berkcan Tuğu ödül aldı. TRT World’de yayınlanan “Diplomat
Katilleri” belgeseliyle Erman Yüksel ve Ömer Kablan televizyon belgesel ödülünün sahibi oldu.495
22 Aralık 2020
● İstanbul 21. Asliye Hukuk Mahkemesi, DW Türkçe muhabiri Pelin Ünker’e, Çalık Holding’in
Berat Albayrak ile Serhat Albayrak’ın Malta’daki off-shore hesaplarıyla ilgili Cumhuriyet’te yayımlanan
haberi nedeniyle açtığı 10.000 liralık tazminat davasını reddetti. Mahkeme, detayları gerekçeli kararda daha
sonra açıklayacak.496
24 Aralık 2020
● İstinaf mahkemesi, İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin aldığı kararı497 hatalı bularak Uber
uygulamasına getirilen erişim engelini kaldırdı.498 Uber, taksi ürünüyle Türkiye genelinde faaliyet göstermeye devam edebilecek. Uber, sarı taksilere aracılık hizmeti verebilecek ancak özel araçlara bu hizmeti
veremeyecek. Karar sonrası Uber Global Sözcüsü, “Türkiye’ye inanıyoruz ve bağlıyız. İstinaf mahkemesi
Uber Taksi ile faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edebileceğimizi teyit ettiği için mutluyuz. Uygulamamızı
İstanbul’daki tüm yolcu ve sarı taksi şoförlerine sunmaya devam edeceğiz” dedi. İstanbul Otomobilciler
Esnaf Odası ile Birleşik Taksiciler Derneği’nin talebiyle Uber’e dava açılmış ve ardından İstanbul 10. Asliye
487 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/can-atakliya-ilk-durusmada-beraat-6162001/?utm_source=dahafazla_haber&utm_medium=free&utm_campaign=dahafazlahaber
488 https://www.gercekgundem.com/medya/238907/yeni-bir-gazete-daha-cikti
489 https://tele1.com.tr/cukurovanin-yeni-sesi-gundem-cukurova-gazetesi-291186/
490 https://ankahaber.net/haber/detay/yargi_karar_verdi_arpalik_dagitimi_serbest_23818
491 http://www.diken.com.tr/chpnin-iki-kitabina-toplatma-kararinin-yurutmesi-durduruldu/
492 https://chp.org.tr/haberler/chp-brosurleri-hakkindaki-yasak-karari-kaldirildi
493 https://bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/236183-bianet-ve-tgs-toplu-is-sozlesmesi-imzaladi
494 https://bianet.org/system/uploads/1/files/attachments/000/003/262/original/bianet-T%C4%B0S.pdf?1608205308
495 https://www.tgc.org.tr/18-slider/2758-tgc-44-sedat-simavi-%C3%B6d%C3%BClleri-sahiplerini-buldu-2.html
496 https://www.dw.com/tr/pelin-%C3%BCnkere-a%C3%A7%C4%B1lan-tazminat-davas%C4%B1-reddedildi/a-56028713
497 https://www.trthaber.com/haber/turkiye/istanbul-10-asliye-ticaret-mahkemesinden-uber-karari-436122.html
498 https://www.ntv.com.tr/ekonomi/istinaf-mahkemesi-karari-bozdu-uberyeniden-faaliyete-geciyor,VUbcnIQ9BkiCUl4b-ofvcw
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Ticaret Mahkemesi, haksız rekabet oluştuğu gerekçesiyle Uber faaliyetlerinin durdurulmasına karar vermişti.499
25 Aralık 2020
● Müzik platformu Tidal’e yönelik Ekim’de yürürlüğe giren sosyal medya düzenlemesi kapsamında
getirilen erişim engeli, RTÜK’e lisans başvurusunda bulunmasının ardından kaldırıldı.500
27 Aralık 2020
● AYM, Bakanlık onayıyla gazete, radyo, televizyon ve dergilerin ‘milli güvenliğe tehdit” oluşturduğu gerekçesiyle kapatılmasına izin veren kanun hükmünü Anayasa’ya aykırı buldu. 15 Temmuz darbe
girişiminin ardından çıkarılan KHK ile çok sayıda televizyon, gazete, radyo, yayınevi ve haber ajansı kapatılmıştı. Karar, geçmişti kapatılan kuruluşları etkilemeyecek. 6755 sayılı KHK’nın değiştirilmesine dair kanun, 8 Kasım 2016’da TBMM’e kabul edilmişti. CHP, yasanın bazı hükümlerinin iptali için AYM’ye başvurmuştu.501
30 Aralık 2020
● AYM, Bernard Van Leer Vakfı Türkiye Direktörü Yiğit Aksakoğlu’nun Gezi Davası’nda yedi ay
tutuklu yargılanması502 ve sonrasında beraat etmesi nedeniyle yaptığı bireysel başvurusu üzerine hak ihlali
yaşandığına hükmetti. AYM, Aksakoğlu’na 30.000 lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Kararda,
Aksakoğlu’nun Gezi olayları sırasında yaşanan şiddet içeren olaylarla ilgisi olmadığı, sivil itaatsizlik eylemlerine yönelik eğitimler verdiği fakat bu eğitimlerin ayaklanmaya ve hükümeti devirmeye yönelik olmadığı ve halen tutuklu Osman Kavala’nın talimatıyla hareket etmediği belirtildi. Aksakoğlu’nun Gezi olayları
sırasında yaşanan şiddet eylemlerine olası iştirakiyle ilgili herhangi bir soru yöneltilmediği, hatta başvurucunun Gezi olaylarına katıldığına ilişkin bir tespitin dahi bulunmadığı belirtildi. Kararda, şiddet içermeyen
barışçıl eylemlerin yapılmasının ve organize edilmesinin anayasal bir hak olduğu vurgulandı.503
● Basın Konseyi Yüksek Kurulu, 2020 Yılı Basın Özgürlüğü Ödülü’nü Cumhuriyet’e ve cezaevindeki gazetecilere verdi. Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, “Tüm baskılara karşın halkın haber alma hakkını yerine getirdikleri için ödül alan meslektaşlarıma teşekkür ederim” dedi. Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, ödülü bütün Cumhuriyet emekçileri adına gururla teslim aldığını belirterek, “Bu
ödül çok anlamlı bir dönemde bize verildi. Basın İlan Kurumu, belgeli haberlerimiz nedeniyle 55 günlük
resmi ilan kısıtlaması uyguladı. Kapıda 55 günlük bir ceza daha var. Bu cezalar tabii ki bizi yıldırmayacak.
Özel haberlerimizle, yazarlarımızla Türkiye’nin aydınlanması, daha güzel bir ülke olması için çalışmaya
devam edeceğiz. Kalemimizi kıracağız ama asla satmayacağız” dedi. 504 OdaTV Haber Müdürü Barış Terkoğlu da ödül törenine bir duruşma sırasını beklerken adliye koridorundan katılarak, “Adliye koridorundayım. Biz gazetecilik yapmaya devam ediyoruz. Bunun için de en doğru yerdeyim. Teşekkürlerimizle ödülü
alıyoruz” diye konuştu. OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız da “Bizden önce bir siyasetçinin
basın özgürlüğüne katkı yapması ve benden önce ödülün ona verilmesini tercih ederim” eleştirisini paylaştı.
Gazeteci Hülya Kılınç da, “Bizi terbiye etmeye çalışıyorlar. Gerçek gazetecilik yapanları neredeyse vatan
haini ilan ediyor, hapishanelere atıyorlar. Ama yılmayacağız, gazeteciliği sürdüreceğiz” dedi.505
● Ankara 18. Asliye Ceza Mahkemesi, Ankara-Kızılay’da 23 Temmuz 2017’de basın açıklamasına
müdahale ettiği sırada Zeynel Danacı’nın kolunu kırdığı için polis E.T.’ye bir yıl sekiz ay hapis cezası verdi.
Mahkeme, önce sanık polis hakkında “zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması” suçundan 1 yıl olarak
açıkladığı cezada, “Suç kamu görevlisinin sahip olduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlendiğinden”
artırıma gitti. Bu çerçevede polis hakkında toplam iki yıl hapse karar veren mahkeme, “cezanın sanığın
geleceği üzerindeki olası etkilerini nazara alarak” cezayı bir yıl sekiz aya indirdi. Mahkeme, “Sanığın

https://www.cnnturk.com/ajanda/uber-taksi-nedir-erisim-engeli-kalkti-uber-turkiyeye-geri-donuyor
https://teknosafari.net/tidal-icin-getirilen-erisim-engeli-kalkti/
http://www.krttv.com.tr/gundem/bakanin-gazete-kapatma-yetkisine-aym-den-iptal-h58980.html
502 https://www.frontlinedefenders.org/tr/case/yigit-aksakoglu-trial-gezi-park-case
503 https://medyascope.tv/2020/12/30/anayasa-mahkemesi-yigit-aksakoglu-icin-hak-ihlali-karari-verdi-tutuklama-hukuki-olmadigi-icin-kisi-hurriyeti-ve-guvenligihakki-ihlal-edildi/
504 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/basin-konseyi-2020-yili-basin-ozgurlugu-odulu-cumhuriyetin-1802352
505 https://odatv4.com/odatv-odulunu-adliye-koridorunda-aldi-29122058.html
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sabıkasız oluşu ve kişilik özellikleri birlikte değerlendirildiğinde bir daha suç işlemeyeceği konusunda kanaate vardığından” hükmün açıklanmasını ise geriye bıraktı.506
● Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Mehmet Çakmakçı hakkında “örgüt üyeliği” suçlamasıyla yargılanmasında “suçun işlendiğinin sabit olmaması” gerekçesiyle beraatına karar verdi.507
● AYM, KHK ile kamu görevinden ihraç edildikten sonra “İşimi geri istiyorum” diyerek açlık grevi
eylemi yapan Esra Özakça’ya yönelik verilen ev hapsinin “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal ettiği”
belirterek, 20 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti. 508 Kararda, Özakça’ya verilen ev hapsi kararının gerekçesinin “örgütsel tavır” olarak gösterildiği ancak soruşturma belgelerinde örgütsel tavır iddiasına yönelik
somut bir olgu ya da tespite yer verilmediği kaydedildi. 509
31 Aralık 2020
● Şair Yılmaz Odabaşı tahliye edildi.510 CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Odabaşı’nın 2017’de başlatılan ve sonuçlandırılan bir adli olay sürecinden dolayı tutuklandığını söyledi.511 Odabaşı, Kandıra Cezaevi’ne götürülmüştü.512

https://bianet.org/bianet/insan-haklari/236850-eylemde-kol-kiran-polise-1-yil-8-ay-hapis
https://yeni1mecra.com/gazeteci-cakmakci-15-yil-hapsinin-istendigi-davadan-beraat-etti/
https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2017/32052?BasvuruAdi=ESRA+%C3%96ZKAN+%C3%96ZAK%C3%87A
509 https://www.indyturk.com/node/292876/haber/aym-a%C3%A7l%C4%B1k-grevi-yapan-%C3%B6zak%C3%A7aya-verilen-ev-hapsi-karar%C4%B1n%C4%B1n-hak-ihlali-oldu%C4%9Funa
510 https://www.evrensel.net/haber/422550/dun-tutuklanan-sair-yilmaz-odabasi-tahliye-edildi
511 https://twitter.com/MSTanrikulu/status/1344658049978535936
512 https://www.haberturk.com/sair-yilmaz-odabasi-tutuklandi-haberler-2921311
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Kısaltmalar
AA: Anadolu Ajansı
AB: Avrupa Birliği
ADD: Atatürkçü Düşünce Derneği
ADEF: Avrupa Demokratik Dersim Birlikleri Federasyonu
AEJ: Association of European Journalists (Avrupalı
Gazeteciler Derneği)
AFP: Agence France Presse
AGİT: Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
AI: Amnesty International veya Amnesty (Uluslararası Af Örgütü)
AİHM: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
AİHS: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
AKP: Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti)
AKPM: Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi
ANF: Fırat Haber Ajansı
AP : Associated Press
AVP: Avrupa Parlamentosu
ATGB: Avrupa Türk Gazeteciler Birliği
ATV: Aktif Televizyon/ Aktüel Televizyon
AÜ: Ankara Üniversitesi
AYM: Anayasa Mahkemesi
BBC: British Broadcasting Corporation
BDP: Barış ve Demokrasi Partisi
BİA: Bağımsız İletişim Ağı
BİK: Basın İlan Kurumu
BM: Birleşmiş Milletler
BMO: Bilgisayar Mühendisleri Odası
BSM: Bağımsız Sinema Merkezi
BTK: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
BYEGM: Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü
CİSST: Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği
CHP: Cumhuriyet Halk Partisi
CKD: Cumhuriyet Kadın Derneği
CNN: Cable News Network (Kablolu Haber Ağı)
CPJ: Committee to Protect Journalists (Gazetecileri
Koruma Komitesi)
ÇGD: Çağdaş Gazeteciler Derneği
ÇHD: Çağdaş Hukukçular Derneği
DBP: Demokratik Bölgeler Partisi
DEAŞ: Devlet'ül Irak ve'ş Şam
DEDEF: Dersim Dernekleri Federasyonu
DHA: Demirören Haber Ajansı (daha önce Doğan
Haber Ajansı)
DHKP-C: Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi
DİHA: Dicle Haber Ajansı
DİSK: Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu
DJU: Deutscher Journalistenverband (Alman Gazeteciler Birliği)
DMD: Diplomasi Muhabirleri Derneği
DW: Deutsche Welle
EBU: The European Broadcasting Union (Avrupa
Yayın Birliği)
ECOSOC: United Nations Economic and Social
Council (Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal
Konseyi)
EFJ: European Federation of Journalists (Avrupa
Gazeteciler Federasyonu)
EJ: European Journalists Association
EMD: Ekonomi Muhabirleri Derneği
EMEP: Emek Partisi

EMO: Elektrik Mühendisleri Odası
ESB: Erişim Sağlayıcıları Birliği
ESP: Ezilenlerin Sosyalist Partisi
ETHA: Etkin Haber Ajansı
FETÖ: Fetullahçı Terör Örgütü
FKF: Fikir Kulüpleri Federasyonu
FNST: Friedrich Naumann Foundation (Özgürlük
için Friedrich Naumann Vakfı)
GC: Gazeteciler Cemiyeti (Ankara)
HAZİRAN: Birleşik Haziran Hareketi
HDK: Halkların Demokratik Kongresi
HDP: Halkların Demokratik Partisi
HKP: Halkın Kurtuluş Partisi
HRW: Human Rights Watch (İnsan Hakları İzleme
Örgütü)
HSYK: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
IFJ: International Federation of Journalists (Uluslararası Gazeteciler Federasyonu)
ILO: International Labour Organization (Uluslararası Çalışma Örgütü)
İGC: İzmir Gazeteciler Cemiyeti
İHA: İhlas Haber Ajansı
İHD: İnsan Hakları Derneği
İHH: İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı
ITUC: International Trade Union Confederation
(Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu)
IPI: International Press Institute (Uluslararası Basın
Enstitüsü)
IŞİD: Irak ve Şam İslam Devleti
İTÜ: İstanbul Teknik Üniversitesi
İSİG: İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi
IWMF: International Women's Media Foundation
(Uluslararası Kadınların Medya Vakfı)
KADEM: Kadın ve Demokrasi Derneği
KCK: Koma Civakên Kurdistan (Kürdistan Topluluklar Birliği)
KESK: Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu
KHK: Kanun Hükmünde Kararname
KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
KRT: Kültür TV
KTGB: Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği
LGBTİ+: Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Transseksüel,
İntersex
MA: Mezopotamya Ajansı
MLSA: Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği
MASAK: Mali Suçları Araştırma Kurulu
MAZLUMDER: Mazlumlar için Dayanışma Derneği
MEB: Milli Eğitim Bakanlığı
MGK: Milli Güvenlik Kurulu
MHP: Milliyetçi Hareket Partisi
MİT: Milli İstihbarat Teşkilatı
NATO: North Atlantic Treaty Organization (Kuzey
Atlantik Anlaşma Örgütü)
NPC: National Press Club (Ulusal Basın Kulübü)
ODTÜ: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
OIS: Open Society Institute (Açık Toplum Enstitüsü)
ÖGC: Özgür Gazeteciler Cemiyeti
ÖGİ: Özgür Gazeteciler İnisiyatifi
OHAL: Olağanüstü Hal
ÖDP: Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖHP: Özgürlükçü Hukukçular Platformu

ÖİB: Özgürlük için Basın
ONO: Organization of News Ombudsmen and Standards Editors (Uluslararası Haber Ombudsmanları
Örgütü)
PDY: Paralel Devlet Yapılanması
PEN: International Association of Poets,
Playwrights, Editors, Essayists and Novelists
(Uluslararası Yazarlar Birliği)
PKK: Partiya Karkerên Kurdistanê (Kürdistan İşçi
Partisi)
PM: Parti Meclisi
PMD: Parlamento Muhabirleri Derneği
PSAKD: Pir Sultan Abdal Kültür Derneği
PYD: Partiya Yekîtiya Demokrat (Demokratik Birlik Partisi)
RSF: Reporters Without Borders (Sınır Tanımayan
Gazeteciler)
RTÜK: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
SCF: Stockholm Center for Freedom (Özgürlük için
Stockholm Merkezi)
SEGBİS: Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi
SODAP: Sosyalist Dayanışma Platformu
SP: Saadet Partisi
STK: Sivil Toplum Kuruluşu
TAZ: DieTageszeitung
TBB: Türk Tabipleri Birliği
TBB: Türkiye Barolar Birliği
TBMM: Türkiye Büyük Millet Meclisi
TDK: Türk Dil Kurumu
TEM: Terörle Mücadele
TGC: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
TGK: Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu
TGRT: Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu
TGS: Türkiye Gazeteciler Sendikası
TKH: Türkiye Komünist Hareketi
TİB: Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı
TİHV: Türkiye İnsan Hakları Vakfı
TİP: Türkiye İşçi Partisi
TJA: Tevgera Jınen Azad (Özgür Kadın Hareketi)
TKP: Türkiye Komünist Partisi
TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
TMSF: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
TRT: Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu
TSK: Türk Silahlı Kuvvetleri
TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumu
TÜRGEV: Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet
VakfI
TYB: Türkiye Yayıncılar Birliği
TYS: Türkiye Yazarlar Sendikası
UAÖ: Uluslararası Af Örgütü
UMED: Uluslararası Medya Enformasyon Derneği
UNESCO: BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü
UNICEF: BM Çocuklara Yardım Fonu
USOM: Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi
VP: Vatan Partisi
VPN: Virtual Private Network (Sosyal Özel Ağ)
YARSAV: Yargıçlar ve Savcılar Birliği
YSK: Yüksek Seçim Kurulu
YÖK: Yükseköğretim Kurulu
YPG: Yekîneyên Parastina Gel (Halk Koruma Birlikleri)

