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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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Giriş
2021 yılının son ayı ifade ve basın özgürlüğü açısından önceki aylardan çok farklı olmadı. Geçen
sonbaharda “kişilik hakları” gerekçesiyle internet içeriklerine yasaklamalar getiren düzenleme, ağırlaştırılan
hükümler de eklenince, 2021 yılı boyunca en önemli ifade ve basın özgürlüğü sorunlarından birisi olarak
ön plana çıktı. Gazeteciler Cemiyeti’nin Özgürlük için Basın (ÖiB) projesi kapsamında yürüttüğü raporlama
çalışmasında, diğer aylarda olduğu gibi iktidar mensupları veya iktidara yakın kesimler, kuruluşlarla ilgili
yolsuzluk, usulsüzlük gibi farklı içeriklerdeki haberlere erişim engelleme kararlarına yoğun biçimde yer
verildi. Aralık ayında erişim engeli getirilen haberlerden biri de, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin AKP
yönetimi zamanında, kurucuları arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın bulunduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve benzeri şekilde iktidara yakın vakıflar ile derneklere yapılan tarihi bina
tahsisleriyle” ilgiliydi. Benzer şekilde, 2019 yılında Erdoğan’ın atadığı Kastamonu Üniversitesi Rektörü
Ahmet Hamdi Topal’ın üniversite yönetiminde yakınlarını ve arkadaşlarını görevlendirmesiyle ilgili haberler için de erişim engelleme kararları alındı. Bu kararları akademik ve hukuki boyutlarıyla raporlama çalışması yürüten İfade Özgürlüğü Derneği’nin web sitesindeki bilgilerin de kamuoyu hafızasından silinmesi
için alınan kararlar izledi. İktidara yakın çizgideki Antalya İlim ve Kültür Derneği’nin (Alimder) Kepez’deki yurdunda aşçı olarak çalışan İhsan Güney’in, üniversite öğrencisi 18 yaşındaki Mehmet Sami Tuğrul’un başını keserek katletmesine ilişkin haberlere de yayın yasağı kararı getirildi.
Bireyin ifade özgürlüğü kapsamındaki sosyal medya mecralarında paylaşılan sokak röportajları da
hedef alındı. Kendine Muhabir’den Hasan Köksoy, Sade Vatandaş isimli YouTube kanalının sahibi Mehmet
Koyuncu, İlave TV sahibi Arif Kocabıyık ve kameramanı Turan Kural, “kişisel verileri alenen yaydıkları”
iddiasıyla gözaltına alındı. Sokak röportajlarıyla milyonlarca izleyiciye seslenen ve gazetecilik yaptıklarını
belirten bu isimler, ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı. Böylece sokağa çıkmaları,
sokak röportajı yapmaları engellendi.
Sokaktaki halk röportajlarından rahatsızlık duyulan Aralık ayında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın basın
toplantısı sırasında AA, DHA, A Haber ve CNN Türk’ten muhabirlere, Cumhurbaşkanına yöneltecekleri soruların ise önceden yazılı verildiği gündemdeydi. BirGün yazarı Enver Aysever, JinNews Editörü Gülşen
Koçuk ve KHK ile kapatılan TV10’un kameramanı Kemal Demir hakkında hapis cezalarına hükmedildi.
ÖiB’in açık kaynaklardan derlediği bilgilere göre; Kasım ayı sonunda hapisteki gazeteci sayısı 24 hükümlü
ve 23 tutuklu olmak üzere toplam 47 iken, Aralık ayı sonu itibarıyla hapiste 23 hükümlü ve 21’i tutuklu
veya gözaltında olmak üzere toplam 44 gazetecidir. Böylece 2021 yılının sonunda yargılama süreçlerinin
devam etmesine karşın hapisteki gazeteciler sorununda göreceli iyileşme not edildi.
“Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla her kesimden yurttaşlar aleyhine adli süreç de devam etti.
CHP 26. Dönem İzmir Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı hakkında açılan davada, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla 11 ay hapis cezasına karar verildi ancak hükmün açıklanması geriye bırakıldı. Zonguldak’ta Ereğli Kaymakamlığı’nın giriş katındaki Erdoğan’ın portresini yere atıp kırdığı için yurttaş A.Ç.
tutuklandı. Konya’da yaşayan B.G. hakkında ise bir yıl iki ay 17 gün hapis cezası verildi. T24 yazarı Hasan
Cemal hakkında da dava açıldı.
Aralık ayında ayrıca Cumhuriyet’te çalışanlar ile vakıf yönetimi arasındaki anlaşmazlık kaynaklı sıkıntılar büyüdü. Aykut Küçükkaya, Genel Yayın Yönetmeni görevinden alınması sonrasında gazeteden istifa etti. Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya’nın ise Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı
Fatma Şahin ile röportajı öncesinde ses sorununu çözmeye çalışan İHA kameramanı Ahmet Demir’i tokatlaması meslek örgütlerince tepkiyle karşılandı. Gazeteciler Cemiyeti’nin de üyelikten ihracını gündeme aldığı Sarıkaya, Ciner Medya Grubu’nda diğer görevlerini sürdürürken sadece temsilcilik görevinden alındı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) 2021 yılı içerisinde hükümete yakın TV kanallarına yönelik
çok sınırlı bir cezai yaptırımlarım uygularken, gazetecilik çerçevesince sorgulayıcı yayın kuruluşları Halk
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TV’ye 23, Tele 1’e 21, Fox TV’ye 15, KRT’ye sekiz ve Habertürk’e dört olmak üzere toplamda 71 ceza kesti
ve bu cezalar ile kanallardan toplam 21 milyon 500 bin Türk Lirası tahsil etti.
Olumlu gelişme niteliğinde Gazeteciler Cemiyeti’nin de hukuku mücadele yürüttüğü Emniyet Genel
Müdürlüğü’nün (EGM) toplumsal olaylardaki görüntü yasağı genelgesine karşı İçişleri Bakanlığı ve
EGM’nin itirazlarına karşın Danıştay anayasaya aykırılık kararını korudu. Danıştay, basın kartları yönetmeliğiyle ilgili de Cemiyet ile birlikte diğer meslek örgütleri başvurusu lehine yürütmeyi durdurma kararı
aldı.

İletişim Araçlarına ve İletişimcilere Baskı
1 Aralık 2021
• İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi,1 Cumhuriyet muhabiri Hazal Ocak, sorumlu yazı işleri müdürü
Olcay Büyüktaş, yazı işleri müdürü İpek Özbey ve foto muhabiri Vedat Arık’ın “terörle mücadelede görev
almış kişileri hedef göstermek” ve “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlamalarıyla yargılandıkları davada,
KVKK kararının ve İBB Boğaziçi Müdürlüğü’nün haber konusu yapı hakkındaki tespit tutanağının istenmesi talebini kabul ederek, kovuşturmanın genişletilmesi talebini reddetti. Dava 31 Mart’a ertelendi. Gazeteciler, Cumhuriyet’te, 14 Nisan 2020’de yayımlanan “Boğaz’da Kaçak Var” başlıklı haber nedeniyle yargılanıyor. Haberde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un İstanbul Boğaziçi’nde bulunan
evinin yanındaki araziyi Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden kiraladığı ve yapılaşmanın yasak olduğu bu arazinin çevresine duvar örerek içinde yoğun bir çalışma yaptığı anlatılıyordu.2
2 Aralık 2021
• İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, kapatılan Özgür Ülke gazetesi muhabiri Zekine Türkeri’nin
“örgüt propagandası” iddiasıyla yargılandığı davada, avukatın mütalaaya karşı savunma hazırlamak için ek
süre talebini kabul ederek, davayı 15 Mart 2022’ye erteledi. Savcı esas hakkındaki mütalaasında “örgüt
propagandasının zincirleme bir şekilde yapıldığını” iddia ederek, Türkeri’nin isnat edilen suçlardan cezalandırılmasını talep etti.3
• İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği, OdaTV’nin “Bilal Erdoğan’ın TÜGVA’sı köşke çöktü”
haberine erişimi, “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi. Haberde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin AKP yönetimi zamanında, kurucuları arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın
bulunduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Kalyon Holding’in sahibi
Orhan Cemal Kalyoncu’nun oğlu Mehmet Kalyoncu’nun yaptığı Türkiye Tasarım Vakfı’na tahsis edilen
yerleri tahliye etmeye çalışmasından bahsediliyordu.4
• Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, 2019 yılında Kastamonu Üniversitesi Rektörü Ahmet Hamdi Topal’ın göreve başladıktan çok kısa bir süre sonra akrabasını ve arkadaşını üniversitenin yönetici kadrolarına
ataması ve vekaleten dekan görevlendirmelerinde Yükseköğretim Kanunu’na uyulmadığının tespit edilmesi
ile ilgili haberlere erişimi, “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.5
5 Aralık 2021
• Hakkari’de yayın yapan Colemêrghaber İmtiyaz Sahibi ve İHA Hakkari muhabiri Mimar Kaya,
özel harekat polisi ve servis şoförü arasında yaşanan yol verme tartışmasını kayıt altına aldığı sırada, basın
kartı aktif olmasına rağmen “basın kartının süresinin dolduğu” gerekçesiyle gözaltına alındı.6 Kaya, karakolda bir süre bekletildikten sonra serbest bırakıldı ve tartışmayı çekmesinden rahatsızlık duyulduğunu kaydetti. Kaya, “Basın kartım aktif olmasına rağmen ‘basın kartı ve GBT sorgulaması’ gerekçesiyle bekliyorum. Trajikomik bir olay. Türkiye’nin geldiği son nokta burasıdır” dedi.7
• Konya Ereğli’de ERT Televizyonu Haber Müdürü Özcan Saraç, işlek bir yolda yürüdüğü esnada
MHP Ereğli İlçe Başkan Yardımcısı Hasan Yazar’ın yumruklu saldırısına uğradı. Savcılığa suç
1

https://sendika.org/2021/12/bogazda-kacak-var-haberi-nedeniyle-yargilanan-gazetecilerin-davasi-31-marta-ertelendi-639011/
https://www.mlsaturkey.com/tr/bogazda-kacak-var-haberi-nedeniyle-yargilanan-gazetecilerin-davasi-marta-ertelendi/
https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-ve-yazar-zekine-turkerinin-yargilandigi-dava-marta-ertelendi/
4
https://ifade.org.tr/engelliweb/istanbul-buyuksehir-belediyesinin-bazi-vakiflara-tahsis-edilen-yerleri-tahliye-etmeye-calismasi-haberi/
5
https://ifade.org.tr/engelliweb/kastamonu-universitesi-rektoru-hakkindaki-haberler/
6
http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/154604
7
https://www.gazeteduvar.com.tr/gazete-duvar-muhabiri-mimar-kaya-gozaltina-alindi-haber-1544317
2
3
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duyurusunda bulunan Saraç, Yazar’ın kendisini parmak sallayıp ölümle tehdit ettiğini ve saldırının gerekçesini ise MHP Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu aleyhinde yazdıkları haberler olduğunu ileri
sürdü. Saraç, “Oprukçu’nun yürüttüğü yanlış politikaları halka anlatıyoruz. Halkın gerçekleri öğrenmesi
adına mücadele veriyoruz. Kamu görevi yürüttüğümüzün bilincindeyiz. Gazetecilik görevimizi zor şartlar
altında yapıyoruz. Birçok ihalenin başkan beye yakın kişilere verilmesi, bankamatik memurları ve daha
birçok konu ile gündeme gelen Oprukçu üzerimizde baskı kurmaya çalışıyor. MHP’li bu yöneticinin yol
ortasında yaptığı saldırı ve parmak sallayarak ölümle tehdit etmesi bizi yolumuzdan döndüremez. Sonuna
kadar konunun takipçisi olacağız” dedi.8
6 Aralık 2021
• İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal tarafından rüşvet pazarlığı yapıldığı iddialarıyla ilgili tweetlerin haberleştirilmesi nedeniyle İleri
Haber eski Genel Yayın Yönetmeni Doğan Ergün ve dönemin sorumlu müdürü İzel Sezer hakkında dava
açıldı.9 Dava konusu iddianamede, gazetecilerin İnal’a yönelik zincirleme biçimde “alenen hakaret”, “kişiler
arasındaki aleni olmayan konuşmaların kaydedilmesi suretiyle elde edilen verilerin basın ve yayın yoluyla
hukuka aykırı olarak ifşa edilmesi” ve “iftira” suçlarını işlediği öne sürüldü. Gazetecilerin üç yıl üç aydan,
11 yıl dört aya kadar hapis cezası istendi.10
• Yeniçağ’da “Katar’a ziyareti öncesi Erdoğan’a sorulması için gazetecilere verilen sorular sızdı”
başlığıyla yayınlanan haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Katar’a gitmeden önce havalimanındaki basın
toplantısındaki soruların önceden basına verildiği belirtildi. Haberde, AA, DHA, A Haber ve CNN Türk’ten
basın mensuplarına Erdoğan’a sorulmak üzere verilmiş sorular sıralandı.11
• İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talebiyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun 11 Şubat 2020’de partisinin grup toplantısındaki “Devleti FETÖ’ye teslim eden kişinin adı Recep Tayyip Erdoğan’dır” ifadelerini yayınlayan BirGün, T24, Diken, Cumhuriyet, OdaTV, Sendika.org, Gazeteport, Turkishnews, Gazetemanifesto, Yarinhaber, tr.Mehrnews, muhalefet.org, Medium.com, Türkiye Haber Ajansı, Ulusal, Halkın Habercisi, Ege’nin Sesi, Yurttaş Tv ve Turkishnews’e erişim engeli ve yayın yasağı uyguladı. Kararın gerekçesinde, “Söz konusu paylaşımların talep edenin saygınlığını zedelediği ve kişilik haklarını da ağır biçimde ihlal ettiği” öne sürüldü.12 Kılıçdaroğlu’nun avukatı
Celal Çelik, ilgili haberlere erişim engeli getiren hakim hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.13
7 Aralık 2021
• Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi, eski DİHA muhabiri gazeteci Kenan Kırkaya’nın “örgüt üyeliği” iddiasıyla yargılanmasında, gelmeyen evrakların ve henüz savunma yapmayan sanıkların savunmalarının alınmasının beklenmesine karar vererek, davayı 20 Ocak 2022’ye erteledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne yapılan bir ihbar üzerine 12 Aralık 2016’da “PKK silahlı terör
örgütünün Ankara yapılanması içerisinde yer aldıkları” iddiası ile birçok kişi hakkında soruşturma başlatmıştı. Kapatılan DİHA’nın Ankara bölge temsilcisi Kırkaya da soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.14
• Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, eski DİHA muhabiri Cihan Ölmez’in “örgüt propagandası”
iddiasıyla yargılanmasında, yurt dışında olan ve mazeret bildirmeden duruşmaya katılmayan Ölmez’in ifadesinin alınması için yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi. Dava 1 Mart 2022’ye ertelendi.15
• Antalya 6. Sulh Ceza Hakimliği, Antalya İlim ve Kültür Derneği’nin (Alimder) Kepez’deki dört
katlı öğrenci yurdunda aşçı olarak çalışan İhsan Güney’in16 yurdun yemekhanesinde üniversite öğrencisi 18
yaşındaki Mehmet Sami Tuğrul’un başını keserek katletmesine ilişkin haberlere yayın yasağı kararı aldı.
8

https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/mhpli-baskan-yardimcisi-gazeteciye-yumruk-atip-olumle-tehdit-etti-6809091/
https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/254420-erdogan-in-avukatinin-rusvet-iddialarini-haberlestiren-gazetecilere-dava
https://t24.com.tr/haber/erdogan-in-avukatinin-rusvet-iddialarini-haberlestiren-gazetecilere-11-yil-hapis-istemiyle-dava-acildi,999058
11
https://www.yenicaggazetesi.com.tr/mobi/katara-ziyareti-oncesi-erdogana-sorulmasi-icin-gazetecilere-verilen-sorular-sizdi-491254h.htm
12
https://twitter.com/CelikBaskan06/status/1467799068483235844?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1467799068483235844%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.birgun.net%2Fhaber%2Ferdogan-in-talebi-uzerine-kilicdaroglu-nun-grup-konusmasina-erisim-engeli-getirildi-368275
13
https://www.birgun.net/haber/erdogan-in-talebi-uzerine-kilicdaroglu-nun-grup-konusmasina-erisim-engeli-getirildi-368275
14
https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-kirkayanin-orgut-uyeligi-suclamasiyla-yargilandigi-davada-yine-karar-cikmadi/
15
https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-cihan-olmez-hakkinda-yakalama-karari-cikarildi/
16
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/tarikat-yurdunda-vahset-yurt-binasinin-emniyet-mudurune-oldugu-iddia-edildi-1891187
9
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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, “olayın gerçekleşme şekli, suçun yeni işlenmiş olması ve kanıtların henüz
toplanmamış oluşu hususları göz önünü alınarak, soruşturmanın amacının tehlikeye düşürülmemesi, delillerin karartılmasının önlenmesi ile maktulün haklarının korunması açısından gizlilik kararı ve yayın yasağı”
getirilmesi talep etmişti.17
• Aydın Nazilli Sulh Ceza Hakimliği, online cüzdan uygulaması Papara ile ilgili haberlere erişimi
“kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.18
8 Aralık 2021
• Halk TV muhabiri Hazar Dost19, Alimder’in öğrenci yurdunda yaşanan cinayeti araştırmak için
gittiği Antalya’da havalimanında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Dost’un, daha önce haberini
yaptığı Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Volkan Er’in şikayeti nedeniyle gözaltına alındığı öne sürüldü.20
• Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi, JinNews Editörü Gülşen Koçuk’un “örgüt propagandası”
iddiasıyla yargılanmasında, bir yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına karar verdi ve hükmün açıklanmasını geriye
bıraktı.21 Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, “sanal devriye” faaliyetleri sonucunda Koçuk’a ait sosyal medya
hesabında 2016 yılında yapılan iki ayrı paylaşımda “örgüt propagandası” yaptığı iddiasıyla suç duyurusunda
bulunmuştu. Sonrasında Koçuk hakkında “örgüt propagandası” iddiasıyla iddianame hazırlamıştı. İddianamede, Koçuk’un AA’nın terör örgütü PKK yöneticiyle ilgili abonelerine servis ettiği ve daha sonra asılsız
olduğu ortaya çıkan “Bahoz Erdal Suriye’de öldürüldü” haberini alıntılayarak yaptığı “Bahoz Erdal tekzip
yayınlatmalı. Kişilik haklarına saldırı olmuştur” paylaşımı suç unsuru sayılmıştı.22
• MLSA Hukuk Birimi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Alanda Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle düzenlenen yürüyüşü takip ederken polis şiddetine uğrayan Artı TV muhabiri Bilal
Meyveci adına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, gazeteci olarak
yürüyüşü takip eden Meyveci’nin basın mensubu olduğunun bilinmesine ve basın kartını göstermeye çalışmasına rağmen şiddete maruz bırakıldığı, yakın mesafeden biber gazı ve plastik mermi sıkılarak yaralanmasına neden olunduğu belirtildi.23
• İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi, BirGün çalışanı Mahir Kanaat, Diken eski editörü Tunca Öğreten, kapatılan DİHA’nın Haber Müdürü Ömer Çelik, muhabir Metin Yoksu, Yolculuk Gazetesi Yazı İşleri
Müdürü Eray Sargın ve ETHA Sorumlu Müdürü Derya Okatan’ın “terör örgütü propagandası yapmak”, “bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme”, “örgüte üye olmamakla birlikte örgüt
adına faaliyette bulunma” ve “örgüt üyeliği” iddialarıyla yargılanmasında, sanıklar hakkındaki adli kontrol
tedbirlerinin devamına karar verdi. Dava 31 Aralık’a ertelendi.24 Redhack’in sızdırdığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı, eski Hazine Bakanı Berat Albayrak’a ait e-postaları haberleştirdikleri gerekçesiyle yargılanan gazetecilere yönelik savcı, “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçundan cezalandırılmalarını istedi.25
• Ağrı 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Doğubayazıt ilçesinde 18 Aralık 2019’da “örgüt üyeliği” ve “örgüt
propagandası” suçlamalarıyla tutuklanan ve daha sonra tahliye edilen gazeteci Aziz Oruç ile Muhammet
İkram Müftüoğlu ve HDP Doğubayazıt İlçe Eş Başkanı Abdullah Ekelek ile gazeteci Dicle Müftüoğlu’nun
yargılanmasında, dijital materyal inceleme raporlarını beklemeye karar verdi. Dava 9 Mart 2022’ye ertelendi.26
9 Aralık 2021
• Erişim Sağlayıcıları Birliği, soL Haber, T24 ve Tele 1’in “Emniyette ‘Yu-Ma-Tu’ depremi” haberlerine erişimi “hakimlik kararıyla daha önce engellenen haberlerle benzer içerikte olduğu” gerekçesiyle
17

https://www.gazeteduvar.com.tr/yurt-ascisi-universite-ogrencisinin-basini-satirla-kesti-haber-1544605
https://ifade.org.tr/engelliweb/online-cuzdan-uygulamasi-papara-ile-ilgili-haberler/
https://gazetekarinca.com/gazeteci-erdost-serbest-birakildi/
20
https://tele1.com.tr/gazeteci-hazar-dost-serbest-birakildi-521883/
21
https://www.gaziantephaberler.com/haber/8813595/gazeteciye-ilk-durusmada-hapis
22
https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-gulsen-kocuk-sosyal-medya-paylasimlari-yuzunden-yargilandigi-davada-hapis-cezasina-carptirildi/
23
https://www.mlsaturkey.com/tr/mlsadan-gazeteci-bilal-meyveciye-yonelik-polis-siddetine-karsi-suc-duyurusu/
24
https://www.mlsaturkey.com/tr/alti-gazetecinin-yargilandigi-redhack-davasi-yilin-son-gunune-kaldi/
25
https://t24.com.tr/haber/berat-albayrak-in-yazismalarini-haberlestiren-6-gazeteciye-ceza-istendi,999369
26
http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/154964?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle
18
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engelledi. İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, 7 Ekim tarihli kararı, İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği’nin 11
Ekim tarihli kararı ve İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği’nin 20 Ekim tarihli kararında iş insanı Tuncay Çapraz’ın boşanma aşamasındaki eşi Jale Çapraz’ın İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Muğla Emniyet
Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile çok sayıda polis şefi hakkındaki iddialarıyla ilgili haberlere erişimi
“kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engellenmişti.27
10 Aralık 2021
• İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianame çerçevesinde T24 yazarı Hasan Cemal’in Twitter’dan yaptığı iki paylaşımla “Cumhurbaşkanı’na zincirleme aleni hakaret” ettiği gerekçesiyle
hakkında dava açıldı. Biri 2016, diğeri 2020 yılında yapılan paylaşımların ikisi nedeniyle Cemal’in, Türk
Ceza Kanunu’nun (TCK) 53. maddesi uyarınca “seçme-seçilme” dahil kamusal haklarının yasaklanması da
istendi. Cemal’in 19 Temmuz 2016’da attığı “Demokratlığın tek kriteri, sadece askeri darbe girişimine karşı
çıkmak değil, derinleşmekte olan ‘Erdoğan Darbesi’ne de hayır demektir!” ve T24 yazarı Murat Belge’nin
15 Temmuz 2020’de yayımlanan “Hilafet” yazısını alıntılayarak yaptığı “Hilafet geri gelecekse herhalde
Halife de Tayyip Erdoğan olacak” paylaşımları “Cumhurbaşkanı’na hakaret” olarak değerlendirildi.28
• İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin verdiği hak ihlali kararı29 kapsamında bianet.org’un eski muhabiri Beyza Kural’ın 6 Kasım 2015’te Beyazıt’ta YÖK protestosuna takip
ederken polis şiddetine maruz kalması nedeniyle polis memurları aleyhindeki davaya, MLSA’nın müdahil
olma talebini reddetti. Mahkeme, polis Nihat Doğan’ın SEGBİS ile hazır edilmesi için talimat yazılmasına
karar vererek, davayı 11 Mart 2022’ye erteledi.30
• Kayseri Develi Sulh Ceza Hakimliği, İfade Özgürlüğü Derneği’nin web sitesindeki “Van İpekyolu
Kaymakamı’nın karşısında ayağa kalkmadığı için darp edilen görevli” haberleriyle ilgili içeriğe31 erişimi
“kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.32
• Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi, MA muhabiri Ahmet Kanbal’ın “terörle mücadelede görev almış
kişileri hedef gösterme” iddiasıyla yargılandığı davada33, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Musa Çitil’in katılma talebini kabul etti. Dava 2 Şubat 2022’ye ertelendi.34
12 Aralık 2021
• Bağımsız gazeteciler Nebiye Arı, Yağmur Kaya ve Hilal Işık, “Barınamıyoruz Hareketi”nin İstanbul’dan Ankara’ya düzenlediği yürüyüş protestosunu takip ederken gözaltına alındı. Gözaltı anını görüntüleyen serbest gazeteci Nebiye Arı, “Basın kartım olmadığı söylenerek gözaltına alınıyoruz, çalışma arkadaşım Işık ile beraber araca bindirildik ve polis tarafından azarlandık. Bağımsız gazeteci olduğumu söylememe
rağmen işe yaramadı” paylaşımında bulundu. Gazeteciler gece saatlerinde serbest bırakıldı.35
• Kendine Muhabir’den Hasan Köksoy, Sade Vatandaş isimli YouTube kanalının sahibi Mehmet
Koyuncu, İlave TV sahibi Arif Kocabıyık ve kanalın kameramanı Turan Kural, “kişisel verileri alenen yaydıkları” iddiasıyla Antalya’da gözaltına alındı. Kendine Muhabir hesabında Hasan Köksoy, “Sabah saat
yedide polis evimize baskın yapıp, bilgisayar ve bütün iletişim araçlarımızı aldılar. Eşim Köksoy’u şu an
polisler araca bindirip götürdüler. Arama emri sebebi Mücahit Birinci” paylaşımı yapıldı. Sade Vatandaş
kanalının sahibi Koyuncu da sosyal medyadan, “Polisler şafak baskınıyla bu saatte evime geldiler. Bu saatte? İstanbul’da olduğum için gözaltına alınmadım. Gazetecinin evine! Ülkenin durumu apaçık ortada”
mesajını paylaştı.36
13 Aralık 2021
• Antalya Nöbetçi Hakimliği, “kişisel verileri alenen yayma” gerekçesiyle gözaltına alınan İlave TV
sahibi Arif Kocabıyık ile kameramanı Turan Kural, Sade Vatandaş isimli YouTube kanalının sahibi Mehmet
27

https://ifade.org.tr/engelliweb/istanbul-emniyet-muduru-ve-cok-sayida-mudur-hakkinda-rusvet-iddiasi-3/
https://t24.com.tr/haber/hasan-cemal-in-iki-twitter-paylasimina-cumhurbaskani-na-hakaret-davasi-acildi,999900
https://t24.com.tr/haber/gazeteci-beyza-kural-a-siddet-uygulayan-polis-yine-durusmaya-katilmadi-hakkinda-yakalama-karari-cikartilmadi,999857
30
https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-beyza-kurala-polis-siddeti-davasinda-sanik-polisler-yine-durusmaya-gelmedi/
31
https://ifade.org.tr/engelliweb/van-ipekyolu-kaymakaminin-karsisinda-ayaga-kalkmadigi-icin-darp-edilen-gorevli-haberleri/
32
https://ifade.org.tr/engelliweb/ifade-ozgurlugu-dernegi-web-sitesindeki-icerik-engellendi-10/
33
https://gazetekarinca.com/gazeteci-ahmet-kanbala-ceza-talebi/
34
https://www.mlsaturkey.com/tr/savci-gazeteci-ahmet-kanbal-icin-ilk-durusmada-hapis-cezasi-istedi/
35
https://www.evrensel.net/haber/450018/ankarada-gozaltina-alinan-gencler-serbest-birakildi
36
https://www.gazeteduvar.com.tr/youtubeda-sokak-roportaji-yapanlara-es-zamanli-gozalti-haber-1545170
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Koyuncu ve Kendine Muhabir’in sahibi Hasan Köksoy’un ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest
bırakılmasına karar verdi.37
• Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi, JinNews muhabiri gazeteci Durket Süren’in televizyon
programı için haber kaynakları ile yaptığı telefon görüşmeleri, Twitter paylaşımları ve KHK ile kapatılan
Özgür Gazeteciler Cemiyeti’ne üyeliği nedeniyle “örgüt propagandası” suçlamasıyla yargılanmasını 21
Şubat 2022’ye erteledi.38
• İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Evrensel yazarı Ender İmrek’in 30 Temmuz 2021’de
yayımlanan yazısıyla “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa teşvik etmek” iddialarıyla
hakkında soruşturma başlattı. İmrek’in haberde kullandığı “Saray’ın kaç uçağı var? Sekiz mi? 13 mü? Peki
yangın uçağı… Türkiye’nin kaç yangın uçağı var… Saraylara harcanan o paralarıyla kaç yangın uçağı alınırdı? Beş mi? 10 mu… Kaç? Kıbrıs’a kaç uçakla gittiler? 8 miydi?” ifadeleri suçlama sayıldı.39 İmrek ise,
“Eleştiri kapsamındaki her şeyi soruşturma konusu yapıyorlar. Basın üzerinde tahakküm oluşturmak istiyorlar” dedi.40
• Kayseri Develi Sulh Ceza Hakimliği, Develi Kaymakamlığı’na atanan eski İpekyolu Belediyesi
kaymakamı ve İpekyolu Belediyesi kayyumu Sinan Aslan’ın talebiyle belediyede usulsüzlük yaptığına ilişkin çıkan 66 habere erişimi, “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.41 Hakimlik, ayrıca İpekyolu Belediyesi’ne kayyum olarak atanan İhsan Emre Aydın’ın kendisinden önceki döneme ilişkin iddia edilen
usulsüzlükler hakkında İçişleri Bakanlığı’ndan müfettiş talep ettiğine ilişkin yaptığı resmi açıklamaya da
Aslan’ın talebi üzerine yayın yasağı getirdi.42
14 Aralık 2021
• Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılamada43 savcılık KHK ile kapatılan Rojeva
Medya gazetesi dağıtımcıları Veysi Altın ve Ercan Yeltaş’ın “örgüte bilerek ve isteyerek yardım” suçundan
15 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Dava 22 Mart 2022’ye ertelendi.44
15 Aralık 2021
• Cumhuriyet’te sekiz gazeteci TGS üyesi olduktan sonra işten çıkartıldıkları için yapılan yleme
katılan Aykut Küçükkaya, Genel Yayın Yönetmeni görevinden alınması sonrasında gazeteden istifa etti.
Gazete çalışanları Küçükkaya’ya destek için “Küçükkaya’nın emekten yana tavrı nedeniyle cezalandırılması bizleri derinden yaraladı” açıklamasını yaparak, işe iadesini istedi. Çalışanlar, tepkiler üzerine işten
atılma kararları iptal edilen sekiz kişinin bazılarına görev verilmediğini de açıkladı.45
16 Aralık 2021
• İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi, KHK ile kapatılan TV10’un kameramanı Kemal Demir hakkında “örgüte üye olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım etme” iddiasıyla üç yıl dokuz ay hapis
cezasına karar verdi. İstanbul’da 25 Kasım 2017’de evlerine yapılan operasyonla TV10 çalışanları Kemal
Karagöz ve Demir gözaltına alınmış, Karagöz 1 Aralık 2017’de çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol
şartı ile serbest bırakılırken, Demir tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti.46 Demir, 8 Şubat 2019’da
tahliye edilmişti.47
• İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, kapatılan Özgür Gündem’in köşe yazarı ve Yayın Danışma
Kurulu üyesi Aslı Erdoğan’ın “örgüt propagandası” iddiasıyla yeniden yargılandığı davada48, internette yayınlanan yazılarının URL’sinin Siber Suçlar Bürosu’ndan sorulmasına karar vererek, davayı 10 Şubat
2022’ye erteledi.49

37

https://tr.sputniknews.com/20211213/sokak-roportaji-yapan-youtuberlar-hakkinda-ev-hapsi-talebi-1051712915.html
https://www.mlsaturkey.com/tr/savci-gazeteci-durket-suren-icin-ceza-istedi/
https://www.evrensel.net/haber/450192/yazarimiz-ender-imreke-turkiye-yaniyor-saray-izliyor-yazisi-nedeniyle-sorusturma-acildi
40
https://t24.com.tr/haber/evrensel-gazetesi-yazari-ender-imrek-e-sorusturma,1000509
41
https://ifade.org.tr/engelliweb/van-ipekyolu-eski-kaymakami-ve-belediye-baskan-vekili-hakkindaki-haberler-2/
42
https://www.gazeteduvar.com.tr/eski-kayyim-yeni-kayyimin-aciklamasina-yayin-yasagi-getirmek-istedi-haber-1545345
43
https://www.mlsaturkey.com/tr/savci-dort-adet-gazete-icin-gazete-dagiticilari-altin-ve-yeltasin-15-yila-kadar-hapsini-istedi/
44
http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/155664
45
https://m.bianet.org/bianet/medya/254854-cumhuriyet-emekcileri-kucukkaya-nin-gazetesiyle-bagi-koparildi
46
https://www.mlsaturkey.com/tr/tv10-calisanlarindan-kemal-demire-hapis-cezasi-verildi/
47
https://www.pirha.net/tv10-kameramani-kemal-demir-tahliye-edildi-158365.html/08/02/2019/
48
https://t24.com.tr/haber/yazar-asli-erdogan-in-ozgur-gundem-davasi-kapsaminda-yeniden-yargilandigi-davanin-ilk-durusmasi-goruldu,1001242
49
https://www.mlsaturkey.com/tr/yazar-asli-erdoganin-propaganda-suclamasiyla-yargilanmasina-yeniden-baslandi/
38
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17 Aralık 2021
• Cumhuriyet’te Aykut Küçükkaya’nın gazeteyle tüm bağının kesilmesi sonrasındaki istifa haberleri
üzerine gazete yönetimi, çalışanlara uyarıda bulundu. Cumhuriyet yönetimince gönderilen e-postada, “Sütun sahibi kimi yazarlarımıza gazeteden istifa etmeleri için içeriden ve dışarıdan baskı yapıldığına ilişkin
duyumlar bulunmaktadır. Gazetemizin geleceğe taşınması sorumluluğunu ve birikimini, kamuoyundaki değerini yitirtmeye yönelik bu davranışlar kabul edilemez niteliktedir. Gazete içinde gelişmeleri bahane ederek çalışma barışını bozma ve gazetenin yayınını engelleme, geciktirme, baltalama çabası içinde olmak isteyenler varsa, onlara 5447 sayılı İş Yasası’nın birçok maddesinde yer alan işyerinde barışın sağlanmasına
ilişkin hükümleri bir kez daha anımsatmak isteriz” denildi.50
19 Aralık 2021
• Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma
Şahin ile röportaj yaptığı esnada kameralar önünde ses sorununu çözmeye çalışan İHA kameramanı Ahmet
Demir’e tokat attı. Videoda, Demir’e uygulanan şiddet esnasında Şahin’in duruma tepki göstermediği, konuşmasına devam ettiği görüldü. Tepkiler üzerine Sarıkaya, “Şahin ile yaptığımız canlı yayın sırasında ardı
sıra tekrar eden ve yanını da sorunlu hale getiren teknik aksaklıklar sebebiyle bir an kontrolümü kaybettim
ve yapmamam gereken, bana ve temsil ettim kuruma yakışmayan bir davranışta bulundum. Yayın biter
bitmez Demir’den ve o an orada bulunan İHA Bölge Müdürü Sayın Orhan Akın’dan ayrı ayrı özür diledim.
Bu noktada kalmayıp, bir saat kadar sonra telefonda kendileri ile ayrı ayrı konuşup yaptığımın hata olduğunu
belirtip özrümü her ikisine de yineledim. Olay kamuoyuna yansıdığı için şimdi de kamuoyu önünde Demir,
Akın ile olaya tanıklık eden Şahin’den ve kamuoyundan mazeretsiz özür diliyorum” dedi.51
20 Aralık 2021
• Odatv’nin iki yazarı M. Ayhan Kara ve Nurzen Amuran, yayın politikasında değişikliğe gidildiği
ve yazıları sansürlendiği gerekçesiyle Odatv’den ayrıldıklarını duyurdu. Kara, veda yazısında, “Odatv İmtiyaz Sahibi Soner Yalçın’ın duruşu”nda portaldaki “içeriğin sulanması ve magazinleşmesi,” “köşe yazarlarına ve röportajcılara dolaylı olarak sansür yapılması” iddialarını öne sürerek, “Odatv’de sekiz yıl boyunca
Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan döneminde özgürce, virgülüme karışılmadan yazdım, ürettim. Zor günlerinde Odatv’nin yanında oldum. Barış’lardan önce bir veda yazısıyla ayrılıp dört- beş ay sonra döndüm ama
imtiyaz sahibi gördüm ki yeni bir Odatv konsepti kurmak istiyor. Bu defa kesin olarak ayrılmış bulunuyorum” ifadesini kullandı. Amuran da, Yalçın ile son zamanlarda “konuk seçimine” dair aralarında görüş ayrılığı yaşandığını ve bu nedenle Odatv’den ayrıldığını belirterek, “Ben kalemimi ne kiraya verdim ne de
başkalarının hizmetine teslim ettim. Böylece babamın vasiyetini yerine getirdim. Ömrümün kalan yıllarında
bu yolda yazmaya devam edeceğim” dedi.52
21 Aralık 2021
• Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi, Artı TV muhabiri Hayri Demir hakkında “terör örgütüne üye
olmak” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamalarıyla yargılanmasında adli kontrol tedbirlerimin
kaldırılması talebini reddederek, davayı 19 Nisan 2022’ye erteledi.53
• İstanbul Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi, BirGün yazarı Enver Aysever hakkında sosyal
medya hesabından paylaştığı karikatürle “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama”
iddiasıyla yedi ay 15 gün hapis cezasına karar verdi. Mahkeme, verdiği cezayı dört bin 500 lira adli para
cezasına çevirerek, Aysever’in cezasını beş taksitle ödemesine karar verdi. Aysever, 20 Mart’ta bol giyimli,
elinde tespih bulunan sakallı bir şahsın beyin kısmına maskeli bir şahıs tarafından dezenfektan sıkıldığını
gösteren Birol Çün imzalı karikatürü, “Sadece bu sorun” ve “Neymiş asıl mesele, anladık mı?” ifadeleriyle
paylaşmıştı.54
• İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, Danıştay 10. Dairesi’nin, toplumsal olaylarda
halkın cep telefonuyla video çekmesinin engellenmesine dair oybirliği ile verdiği yürütmeyi durdurma
50

https://www.medyaradar.com/cumhuriyet-vakfindan-flas-aciklama-yazarlarimiza-istifa-etmeleri-icin-haberi-2068318
https://www.sondakika.com/haber/haber-gazeteci-muharrem-sarikaya-ses-teknikerine-tokat-14609455/
https://susma24.com/odatv-yazarlari-sansur-nedeniyle-haber-portalindan-ayrildiklarini-acikladi/
53
https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-hayri-demirin-davasi-bir-kez-daha-ertelendi/
54
https://www.aa.com.tr/tr/gundem/enver-aysevere-dini-degerleri-asagilama-sucundan-4-bin-500-lira-para-cezasi/2453578
51
52
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kararına itiraz etti. Dilekçede, “Genelge ile Anayasa ve haberleşme özgürlüğünü kısıtlayacak hiçbir husus
düzenlenmemiştir. Genelgenin ‘basın hürriyeti’ni sınırlayıcı düzenlemeler içerdiği şeklindeki gerekçeler
gerçeğe uygun değildir. Kamuya açık bir yerde bir olaya müdahale eden, yetkisini kullanan polisi engellemek, cep telefonu ile çekim yaparken polise müdahale etmek, çok yakın bir yerden çekim yapmak suretiyle
polisin görevini yapmasını engellemek amacını taşıyan çekimler ile ortada toplumsal bir olay veya suça
konu olabilecek fiil olmaksızın ses ve görüntü kaydının alınması eylemlerinin ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’
ve ‘kişisel verilerin kaydedilmesi’ suçlarına vücut verdiği tartışmasızdır. Açıklanan nedenlerle genelgenin
yürütmesinin durdurulmasına ilişkin kararın kaldırılması gerekmektedir” denildi.55
• Erişim Sağlayıcıları Birliği, yoga eğitmeni Akif Manaf’ın beraatıyla sonuçlanan bir davayla ilgili
yayın yasağı olmasına rağmen açıklama yaptığı gerekçesiyle hakkında dava açılan İHD Eş Genel Başkanı
Eren Keskin’in beraat etmesine ilişkin bir habere erişimi “hakimlik kararıyla daha önce engellenen haberlerle benzer içerikte olduğu” gerekçesiyle engelledi.56
22 Aralık 2021
• İstanbul Bakırköy 7. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde, Demirören Holding tarafından “onur kırıcı
sözler içerdiği, haber sınırı ve amacını aştığı” iddiasıyla Cumhuriyet’ten Hazal Ocak aleyhine “En şanslı
golfçü... Ziraat Bankası, kredi karşılığı aldığı araziyi yine Demirören’e kiraladı” haberi nedeniyle üç kuruş
tazminat istemiyle dava açıldı.57
• İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem hakkındaki
351 habere erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.58
24 Aralık 2021
• Bolu Belediyesi, Başkan Tanju Özcan’ın evinde yabancı uyruklu birini çalıştırdığı iddiasını haberleştiren Medya14 muhabiri Ahin Aslan’ın, belediye etkinliklerine ve basın açıklamalarına katılmasını
yasakladı. Aslan, ayrıca belediye basın WhatsApp grubundaki cinsiyetçi söylemlere de tepki göstermesinden
dolayı gruptan atıldı. Özcan, şehirde yaşayan yabancı uyruklu kişilerin su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapılacağı açıklamasında bulunmuştu. Aslan’ın haberi üzerine Özcan, “Bizim evimizde,
daha önce Türk vatandaşlığı alan Fas uyruklu bir kadın dört yıl boyunca çalıştı. Müfettiş incelemesi de
geçirdim” demişti.59
• Aksaray 2. Sulh Ceza Hakimliği, Aksaray’da bir ortaokulda matematik öğretmeni tarafından öğrencisine şiddet uygulamasıyla ilgili görüntülerin yer aldığı haberlere erişimi, “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.60
• İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi, ETHA muhabiri Almanya vatandaşı, gazeteci Meşale
Tolu’nun da aralarında bulunduğu 27 kişinin “terör örgütü üyeliği” ve “terör örgütü propagandası yapmak”
suçlamalarıyla yargılandığı davayı heyet değişikliği gerekçesiyle karara bağlamadı ve 17 Ocak 2022’ye
erteledi.61
• Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bağımsız gazeteci
Cevheri Güven’in mal varlığına el konuldu. Kararda, 770 kişi ve bir de vakfın mal varlıkları yer alırken, bu
kişiler arasında Almanya’ya iltica eden Güven de yer aldı.62
27 Aralık 2021
• Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), aralarında gazeteciler Emin Çapa, Alican
Uludağ, Erk Acarer ve CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut’un da bulunduğu 26 kişi hakkında döviz
kurundaki hareketliliği sosyal medya hesabından manipüle ettiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.63 BDDK, “Sosyal medya ve yayın organları üzerinden kur hareketlerini manipüle etmeye yönelik
55

https://t24.com.tr/haber/icisleri-ve-emniyet-ten-toplumsal-olaylarda-ses-ve-goruntu-kaydi-alinmasini-engelleyen-genelgeyi-hukuksuz-bulan-danistay-kararinaitiraz,1002358
https://ifade.org.tr/engelliweb/yoga-egitmeni-ile-ilgili-haberler/
57
https://t24.com.tr/haber/demiroren-den-cumhuriyet-e-ziraat-bankasi-davasi,1002711
58
https://ifade.org.tr/engelliweb/cnr-holding-yonetim-kurulu-baskani-hakkindaki-haberler/
59
https://www.mlsaturkey.com/tr/tanju-ozcandan-evinde-gocmen-calistirdigini-haberlestiren-gazeteciye-sansur/
60
https://ifade.org.tr/engelliweb/aksarayda-ogrencisine-siddet-uygulayan-ogretmen-haberleri/
61
https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-mesale-tolunun-da-yargilandigi-davada-karar-cikmadi/
62
https://haber.sol.org.tr/haber/adil-oksuz-emre-uslu-cevheri-guven-ve-zekeriya-ozun-mal-varliklari-donduruldu-321540
63
https://twitter.com/BDDKResmi/status/1475721270046216192
56

12

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü Aralık 2021 Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

paylaşımları dolayısıyla aşağıdaki Twitter hesapları ve kişiler hakkında Kurumumuz, Bankacılık Kanunu’nun 74. maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunmuştur” ifadelerini kullandı.64 BDDK’nın suç
duyurusunda bulunduğu gazeteci Emin Çapa, “Ayrıntı bilmiyorum. Ama bunun beni korkutması, yıldırması
mümkün değil. Halkıma gerçekleri söylemek hem vatandaşlık hem insanlık hem de mesleki sorumluluğum”
dedi.65 CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Merkez Bankası’nın faiz kararını bir gün önceden bilen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin kardeşini işaret ederek, konuya ilişkin, “Önce içeriden bilgi
sızdıran Nurettin Nebati’nin kardeşi Seydullah Nebati hakkında suç duyurusunda bulunun. Tek suçları ekonomik gidişatı eleştirmek olan siyasetçileri, gazetecileri susturamayacaksınız! Yaptığınız döviz spekülasyonunda kaç kişi zengin oldu”66 tepkisini gösterdi.67
28 Aralık 2021
• İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi, Die Welt muhabiri Deniz Yücel’in eski İstanbul Cumhuriyet
Başsavcı vekili şimdiki Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz’a “kamu görevlisine alenen hakaret” ettiği
iddiasıyla yargılanmasına başlandı. Yücel hakkında 20 Şubat 2019’da paylaştığı bir tweeti nedeniyle açılan
dava 8 Şubat’a ertelendi.68
• Facebook, MA’nın 100 bin abonesi olan resmi sayfasını yayından kaldırdı. MA, “Facebook, ajansımızın 100 bin takipçili, onaylı hesabını yayından kaldırdı. Neredeyse her haberimize sansür uygulayan,
en ufak bir şikayette gönderilerimizi engelleyen Facebook, hiçbir itirazımızı dikkate almadı” açıklaması
yaptı.69
29 Aralık 2021
• İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk yazarı Sevilay Yılman’ın, “Şu Peker meselesi” ve
“Pandora” başlıklı yazıları nedeniyle “kamu görevlisine hakaret ve iftira” ettiği iddiasıyla suç duyurusunda
bulundu. Suç duyurusunda, köşe yazılarının basın özgürlüğü kapsamında kalmasının mümkün olmadığı,
sansasyon yaratma ya da manipülasyon yapma amacına yönelik haberlerin, köşe yazılarının basın özgürlüğü
ile gerekçelendirilemeyeceği ifade edildi. Yılman ise, basın savcılığına verdiği ifadede, “Soylu, www.habertürk.com internet sitesinde 27.05.2021 ve 11.06.2021 tarihinde yayınlanan iki yazımda kendisine hakaret
ettiğim ve iftira attığım iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuş. Suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.70
30 Aralık 2021
• İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi, Yolculuk Gazetesi muhabiri Buse Söğütlü’nün de aralarında
bulunduğu “8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü” etkinliğine katıldıkları için 35 kişi hakkında “2911 sayılı
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet”, “görevi yaptırmamak için direnme” ve “kamu malına zarar verme” suçlamalarıyla yargılanmalarında üç sanık hakkında yakalama kararı çıkarılmasına, suçtan
zarar görme ihtimali gerekçesiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın davaya katılımının kabul edilmesine de
karar verdi. Dava 28 Nisan 2022’ye ertelendi.71
• İstanbul Çatalca Sulh Ceza Hakimliği, BirGün’ün, “Martı” adlı elektrikli scooter firmasının
CEO’su Oğuz Alper Öktem hakkındaki haberi, haberle ve haberdeki kişilerle ilgisi olmayan bir erişim engeli başvurusunda sehven araya karıştığı iddia edildiği için erişim engeli kararı verdi. İlgili erişim engeli
kararına BirGün’ün 9 Haziran 2021’deki “AKP’li vekilin kızı ile Martı’nın CEO’su evlendi, nikah öncesinde Erdoğan ziyaret edildi” başlıklı haber muhatap oldu. Haberde TBMM Başkanvekili ve AKP Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç’in kızı İrem Bilgiç’in Öktem ile evlendiği, çiftin nikâh öncesinde AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret ettiği aktarılıyordu. Avukat Atakan Karataş, söz konusu düğün haberlerine
erişim engeli uygulanması talepleri kapsamında, BirGün’deki konuyla ilgili olmayan haberinin sehven eklendiğini iddia etti.72

64

https://twitter.com/BDDKResmi/status/1475503832906051595
https://twitter.com/ecapa_aklinizi/status/1475440292463587329
https://twitter.com/enginozkoc/status/1475432254587428865?ref_src=twsrc%5Etfw
67
https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/bddknin-suc-duyurusuna-chpden-tepki-once-bakanin-kardesini-sorusturun-6852576/
68
https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-deniz-yucelin-hakaret-suclamasiyla-yargilandigi-dava-subata-ertelendi/
69
https://bianet.org/bianet/medya/255414-mezopotamya-ajansi-nin-facebook-hesabi-kapatildi
70
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/suleyman-soylu-suc-duyurusunda-bulunmustu-sevilay-yilman-ifade-verdi-1896378
71
https://www.mlsaturkey.com/tr/feminist-gece-yuruyusu-davasi-hakimi-erkekler-de-olduruluyor-biz-de-mi-toplanalim/
72
https://www.birgun.net/haber/bir-erisim-engeli-hikayesi-alakasiz-haberi-sehven-araya-sikistirdilar-371177
65
66
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31 Aralık 2021
• AYM, Aksiyon dergisi muhabiri Cemal Azmi Kalyoncu’nun sosyal medya paylaşımları ve gazetecilik faaliyetleri nedeniyle tutuklanmasına ilişkin “kişi hürriyeti ve güvenliği” ile “ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiğine” yönelik başvurusunu dayanaktan yoksun bularak, ifade ve basın özgürlüğünün ihlal
edilmediğine hükmetti.73
• İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi, RedHack davasında “kişisel verileri hukuka aykırı olarak
verme veya ele geçirme” suçlamasıyla DİHA’nın muhabiri Metin Yoksu, Diken’in eski editörü Tunca Öğreten, Yolculuk Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Eray Sargın, BirGün gazetesi çalışanı Mahir Kanaat ve
DİHA’nın Haber Müdürü Ömer Çelik’e birer yıl sekizer ay hapis cezaları verdi. Mahkeme, Öğreten, Çelik,
Yoksu, Kanaat ve Sargın’ın “örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla yargılandıkları davadan ise beraat
kararı verdi. Kanaat, Öğreten ve Çelik’in gözaltı ve tutuklulukta geçirdiği sürenin verilen cezadan mahsup
edilmesine hükmedilerek, verilen cezaları iki yıl süreyle ertelenmesine karar verildi. Gazeteciler hakkındaki
tüm adli kontrol tedbirleri de kaldırıldı. Mahkeme aynı dava kapsamında yargılanan ETHA Sorumlu Müdürü Derya Okatan’ın ise “kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” ve “örgüt propagandası yapmak” suçlamaları yönünden beraatına karar verdi.74

İfade ve Basın Özgürlüğünü Kullanmak İsteyenlere Müdahale
1 Aralık 2021
• Boğaziçi Üniversitesi kayyum rektörü Naci İnci, İnsani Gelişim Araştırma ve Uygulama Merkezi
ile Avrupa Birliği Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin ortaklaşa düzenleyeceği “Duvarlar ve
Sınırlar: Göç, Kırılganlık ve Sanat Üzerine” başlıklı akademik etkinliği, program konuklarından iki akademisyenin yerleşkeye giriş izinleri bulunmadığı gerekçesiyle yasakladığını duyurdu. İnci, “Konferans programınızda bulunan Feyzi Erçin ve Can Candan’ın sunumları, kendilerinin yerleşkeye giriş izinlerinin bulunmaması nedeniyle Rektörlük tarafından uygun bulunmamıştır” dedi.75 Can Candan ise, “Erçin ve benim
yıllardır emek verdiğimiz üniversitemize girişimize izin yokmuş! Böylece daha önce defalarca Boğaziçi
Üniversitesi’nde gösterilen ve hala birçok derste kullanılan Duvarlar Mauern Walls belgeselim ve konuşmam ilk defa üniversite tarafından sansürlendi” dedi.76
2 Aralık 2021
• İzmir Urla 2. Asliye Ceza Mahkemesi,77 CHP 26. Dönem İzmir Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı
hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla 11 ay hapis cezasına karar verdi ancak hükmün açıklanmasını geriye bıraktı. Akatlı, “Medya Mahallesi programında Ayşenur Arslan’la tek adam rejimini, ifade ve
basın özgürlüğü üzerindeki baskı politikalarını konuştuk. Aynı akşam Halk TV ve Fox TV’ye ceza yağdı.
AKP Genel Başkanı’nın talimatıyla verilen cezanın gerekçelerinden biri tarafsızlık ilkesini bozmak”, “tatlılarda şeker yerine bal, un yerine badem unu kullanıyormuş Erdoğan sarayında… Umurunda mı geçimini
pancardan sağlayan köylü, fabrikalar satılınca işsiz kalacak işçi, nakliyeci esnaf!” tweetleri nedeniyle suçlu
bulundu.78
• İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, akademisyen ve yazar Mehmet Altan’ın, hakkındaki AYM ve
AİHM kararlarını uygulamayan hakimlere açtığı tazminat davasında, görevsizlik kararı vererek, dosyayı
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’ne gönderdi. Daire, kabul ederse hakimler Seval Alaçam, Kemal Selçuk Yalçın
ve Mehmet Akif Ayaz’ın dosyası, Yargıtay’da yargılanan hakim Orkun Dağ’ın dosyası ile birleştirilebilecek.79 AYM ve AİHM kararlarına rağmen beş buçuk ay daha tutuklu kalan Mehmet Altan’ın avukatı Figen
Albuga Çalıkuşu, dönemin İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Kemal Selçuk Yalçın ve üye hakim
Mehmet Akif Ayaz ile dönemin İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Orkun Dağ ve üye hakim Seval
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https://kronos34.news/tr/aym-gazeteci-cemal-kalyoncunun-bireysel-basvurusunu-reddetti/
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https://sendika.org/2021/12/bogazici-universitesinde-akademik-etkinlige-kayyum-rektor-naci-inci-sansuru-639020/
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Alaçam’a tazminat davası açmıştı. Davalı taraf olan Hazine ve Maliye Bakanlığı, sebebiyet veren kişi olarak
yargılamayı yapan hakim Orkun Dağ’ı ihbar etmişti. Dava, Dağ’ın Yargıtay üyeliğine atanması nedeniyle
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nde açılmıştı.80
• İstanbul Bakırköy Belediyesi’nin enflasyona karşın çalışanlara zam yapmama kararı alması sonrasında başlayan greve 39’uncu gününde eyleme müdahale edildi ve bir işçi gözaltına alındı. Farklı illerden
gelen işçilerle beraber belediye önünde grup adına açıklama yapan Belediye-İş İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı Savaş Doğan, “Bakırköy Belediyesi Başkanı, enflasyonun yüzde 50’leri aştığı, dövizin rekor üstüne
rekor kırdığı bu dönemde sıfır zam önererek anlaşmanın değil çatışmanın tarafında olduğunu gösterdi. Geçim şartlarının dayanılmaz olduğu bu zorlu koşullarda emekçileri greve zorlayanlar iyi niyetli olamaz. Yasal
hakkını kullanan işçiyi, işten atmakla tehdit edenler emek dostu olamaz” dedi. İşçiler, Belediye Başkanı
Bülent Kerimoğlu’nun sıfır zam önerisinde bulunduğunu belirtti.81
4 Aralık 2021
• İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileri, 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı yürüyüşle
ilgili çağrı içeren broşürler ve etiketler bulunması gerekçesiyle yatakhanelerde idare tarafından geç saatlere
kadar aramalar yapıldığını, son günlerde müdür yardımcısı odasında sorgulamaya maruz kaldıklarını ve
telefonlarında zorla inceleme yapıldığını duyurdu. Kadıköy Anadolu Lisesi Dayanışması, “Okulumuzda
idarenin artan baskı, taciz ve tehditlerine karşı açıklamamız” başlığıyla yayınladığı açıklamada, “Okulumuzun yıkılmasının ardından ayrı okullarda eğitime devam etmek zorunda bırakılmamız yetmiyormuş gibi
yatakhanede ve okulda yaşadığımız baskılar her geçen gün artmaktadır” açıklaması yaptı.82
8 Aralık 2021
• Metin Lokumcu Davası isimli Twitter hesabında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başbakanlık dönemi
olan 31 Mayıs 2011’de Artvin Hopa’daki miting öncesi çıkan olaylarda, Metin Lokumcu’nun ölümüne yol
açan biber gazı sıkılmasında, sivil giyimli birinin polisi biber gazı sıkması için yönlendirdiği kaydedildi.
Görüntülerde, şüpheli şahsın, polislere, “Sakin olun, birlik düzeninizi alın, gücümüzü gösterecek şekilde
durun” dediği, gaz fişeğinin nasıl atılacağını polislere uygulamalı bir şekilde gösterdiği ve polise “Hedef al”
diyerek komut verdiği görüldü. Bu görüntüyle ilgili paylaşımda, “Soruyoruz: Videoda görünen gaz kullanan, kullanmayı gösteren, talimat veren sivil giyimli kişi kimdir? Gaz kullanma ve emir verme yetkisi var
mıdır”83 denildi. Lokumcu’nun ölümüne ilişkin davadaki ilk duruşma 20 Aralık’ta görülecek.84
9 Aralık 2021
• Mardin Valiliği, Yay Grand Otel salonunda 5 Aralık 2021’de Amed Şehir Tiyatrosu tarafından
sahnelenmesi beklenen Kürtçe “Tartuffe” oyununa “her 15 günde bir uzatılan eylem ve etkinlik yasağı kararı” gerekçesiyle izin vermedi.85 Amed Şehir Tiyatrosu tarafından yapılan duyuruda, “Organizatörler tarafından salonu kiralanan Yay Grand Otel’e valilik tarafından etkinlik izin belgesi verilmediğinden
05.12.2021 tarihinde Mardin’de oynayacağımız Tartuffe oyunumuz, elimizde olmayan nedenlerle iptal edilmiştir” denildi. MA’nın haberinde, organizatörlerce oyun tarihini değiştirerek yeniden yapılan başvuru hakkında ise emniyet tarafından otel yetkililerine etkinliği yaptırmamaları yönünde baskı yaptıkları iddiasını
öne sürdüğü belirtildi. Organizatörler, “Otel yetkilileri arayarak, sözleşmeyi feshettiklerini kaporamızı da
geri ödeyeceklerini söyledi. Gerekçesini sorduğumuzda ‘Valilik ile ters düşmek istemiyoruz’ cevabını verdiler. Biz açık şekilde bu müdahalenin tiyatronun dilinin Kürtçe olması, Kürt sanatçılarına, Kürt kültürüne
dönük bir engelleme, yasaklama çabası olarak görüyoruz” dedi.86
• Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğrenci oluşumu olan Mülkiye Dayanışması’nın ekonomik kriz konulu forumuna, ülkücü grup saldırdı. Ankara Gençlik Komiteleri, hesabı aracılığıyla eli bıçaklı bir ülkücünün fakülteye girip öğrencilerin üzerine yürüdüğü görüntüleri paylaşıldı.87
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Öğrenci Kolektifleri’nin paylaşımda, “Ankara Cebeci kampüsünde faşistlerin toplanması üzerine okula yeniden polis girdi, polisler barikatlarını yine öğrencilerin yüzüne çevirdi. Üniversiteler bizimdir, bizimle özgürleşecek” 88 denildi.89
10 Aralık 2021
• Van 5.Ağır Ceza Mahkemesi, Van Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla
Van’da helikopterden atılıp ağır yaralandığı iddia edilen Osman Şiban hakkındaki iddianameyi kabul etti.90
Mahkeme, Şiban’ın ikametgahı nedeniyle “yetkisizlik” kararı vererek, dosyayı Mersin’e gönderdi. İddianamede, Şiban’ın “milislik faaliyetlerinde bulunduğu, örgütün talimatıyla kırsal alana lojistik, yaşam malzemesi aktarımı yaptığı” iddia edildi. Ayrıca, Surik mezrasında üç adet 40-50 litrelik mavi renkli jelikan bidonu içerisinde bulunan mazot da suç delili sayıldı. Mazotun suç delili sayılmasına ise, “jelikanların bulunduğu noktaya en yakın evin Şiban’a ait olması” gerekçe gösterildi. Van’ın Gürpınar ve Çatak ilçeleri sınırında bulunan kırsal alanda kolluk kuvvetleri tarafından 11 Eylül 2020’de başlatılan askeri operasyon sonrası Servet Turgut ve Şiban adlı iki köylünün gözaltına alındıktan sonra helikopterden atıldığı iddiası ile
ilgili hukuki süreç başlamıştı.91
• Van’ın İpekyolu ilçesinde gazete dağıtımcısı Özgür Ali Ağaoğlu, gerekçe gösterilmeden zırhlı
polis aracına bindirilerek, Van İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.92 Avukatlarca bilgi talebi üzerine emniyet görevlileri Ağaoğlu hakkında herhangi bir gözaltı kararı olmadığını ve kendisiyle sohbet ettiklerini
ifade etti. Ancak avukatlar, emniyete gittiğinde ise CMK’dan avukat atandığı iddiasıyla içeri alınmadı. Polis, Ağaoğlu’nun gözaltına alındığı sırada yanındaki 200 adet Yeni Yaşam ve Xwebûn gazetesine de el koydu.
Ağaoğlu, kendisine “Gazeteleri kimden alıyorsun?”, “Nerelere dağıtıyorsun?”, “Kimlerden ücret alıyorsun
dağıtım karşılığı?” gibi sorular sorulduğunu ve ayrıca boş bir kağıda imza atması konusunda baskı yapıldığını söyledi. Ağaoğlu ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.93
12 Aralık 2021
• “Barınamıyoruz Hareketi” isimli öğrenci grubunca yüksek ev kiraları ve yurtlardaki kapasite sorunu nedeniyle kalacak yer bulamadıkları gerekçesiyle İstanbul’dan başlayan yürüyüş etkinliğinde, öğrencilere Ankara Ulus’ta müdahale edildi. Polis, 30’a yakın öğrenciyi gözaltına aldı. Ankara Valiliği’nin eylemi
uygun görmemesi gerekçesiyle gözaltına alınan öğrenciler gece yarısı serbest bırakıldı.94 Barınamıyoruz
Hareketi’nin açıklamasında ise, “10’u ağır darp edilmek üzere 30’a yakın kişi gözaltına alındık. Yüzlerimize, boyunlarımıza tekmeyle vurdular, bir arkadaşımızın kolu kırıldı. Bunlarla mı bizi yolumuzdan vazgeçireceğinizi sanıyorsunuz? Yanıldığınızı göreceksiniz”95 denildi.96
• Zonguldak’ta Ereğli Kaymakamlığı’nın giriş katındaki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın portresini yere
atıp kırdıktan sonra gözaltına alınan A.Ç.’nin “devlet büyüklerine hakaret” gerekçesiyle tutuklanmasına
karar verildi. A.Ç. ilk ifadesinde ekonomik sıkıntılar yaşadığını, öfkesine hakim olamayarak fotoğrafı yere
attığını söyledi.97
14 Aralık 2021
• Kahramanmaraş Valiliği, Alevi örgütlerinin Maraş Saldırısı’nın 43’üncü yıldönümü dolayısıyla
yapmak istediği anma etkinliklerini “kamu düzenini korumak” gerekçesiyle yasakladı. Valilik kararında,
“Kahramanmaraş il sınırları içerisinde kamu düzeninin bozulmaması, başkalarının hak ve özgürlüklerinin
korunması, suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla siyasi partilerin yapacakları programlar ile toplum yararına yapılacak etkinlikler hariç olmak üzere il genelinde yapılacak açık hava toplantıları 15.12.202128.12.2021 saat 23:59’a kadar 14 gün süreyle yasaklanmıştır” denildi.98
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• İstanbul Anadolu 43. Asliye Ceza Mahkemesi, Konya’da yaşayan B.G. hakkında Cumhurbaşkanı
Erdoğan ile ilgili iki karikatürü sosyal medya hesabında “Yoruma gerek var mı” ve “Son bir hafta içinde
gördüğümüz en net resim” sözleriyle paylaşması gerekçesiyle “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla
bir yıl iki ay 17 gün hapis cezası verdi.99 Mahkeme hükmün açıklanmasını geriye bıraktı. B.G., Erdoğan’ın
üniversiteler ve Anayasa ile ilgili iki karikatürünü sosyal medya hesabında paylaşmıştı.100
• Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesi, 2006’da Ankara’da trans kadınlara saldırı düzenleyen dört kişinin yargılandığı davada, Ankara Barosu LGBTİQ+ Hakları Merkezi’nin davaya katılma talebini reddetti.
Dava 22 Şubat 2022 tarihine ertelendi. 2006 yılının Nisan ayında Ankara Eryaman’da bir çete trans kadınlara saldırmıştı ve sonrasında söz konusu dört kişi cezalara çarptırılmıştı. Ancak Yargıtay, 2011 yılındaki
bozma kararında, saldırganlarla “çete” oluşturmaları bakımından araştırma yapılması ve o dönemki telefon
kayıtlarının incelenme gerektiğini belirtmesi üzerine dava yeniden görülmeye başlamıştı.101
15 Aralık 2021
• İstanbul Kartal Anadolu Adliyesi’nde, Pegasus Havayolları’nda DİSK’e bağlı Nakliyat-İş Sendikası üyesi olan 15 sendikalı işçiyi işten çıkarması üzerine açılan işe iade davasıyla ilgili adliye önünde yapılacak basın açıklaması engellendi. Nakliyat-İş Genel Sekreteri Erdal Kopal’ın polislerce caddede akan
trafiğe doğru itmesi işçilerin tepkisine yol açarken, işçiler engelleme girişimlerine karşın basın açıklamasını
yaptı.102
• Diyarbakır Keçi Burcu’nun içinde 16 Ekim’de açılan 30 Aralık’ta sona ermesi beklenen Ahmet
Güneştekin’in “Hafıza Odası” sergisi bitimine 15 gün kala Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın talebi üzerine
sonlandırıldı. VOA Türkçe’nin edindiği bilgiye göre, sergi mekanı işletmesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı
tarafından Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’na (DTSO) verilmişti ve DTSO’nun işletme süresi için
uzatma talebi kabul edilmedi.103 Güneştekin, “Bu ülkede maalesef henüz bir kültür-sanat politikası oluşmadı. Sergi süresinin bitmesine sadece 15 gün kala sergiyi sonlandırma direktifi tezimi doğrulamıştır. Bu
da beni ayrıca çok üzmüştür” dedi.104 Serginin hem çok eleştiri aldığını hem de bir o kadar da övgü aldığını
vurgulayan Güneştekin,105 “Olumlu ve olumsuz eleştiriler kişisel hafızamda kayıt altında. Başta Diyarbakır
Ticaret Odası’nın bütün yönetimine, sanatıma inanan, yanımda durup ilgi gösteren, destek olan, yaptıklarıma inanan herkese çok teşekkür etmeyi borç bilirim. Unutmayalım ki, sanat içinde halk varsa anlamlıdır”106 diye ekledi.107
• Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın LGBTİ+’ları ve nikahsız
yaşayanları hedef gösteren açıklamasına tepki gösterdikleri için haklarında “kamu görevlisine dini inanç,
düşünce ve kanaatlerini açıklaması nedeniyle görevinden dolayı hakaret” iddiasıyla açılan davada, Ankara
Barosu’nun 11 yöneticisinden savunmalarını aldı. Mahkeme, Erbaş ve Diyanet’in davaya katılma taleplerini
de gelecek duruşmada karara bağlayacak. Dönemin Ankara Barosu Başkanı olan Türkiye Barolar Birliği
Başkanı Erinç Sağkan, savunmasında, “Diyanet İşleri Başkanı’nın toplumun bir kesimini hedef gösteren,
bilimsel verilerden uzak ayrımcılık ve nefret söylemine karşı avukatlık kanunu gereği görevimizi yerine
getirerek bu açıklamayı yaptık” dedi. Erbaş, LGBTİ+’ları ve nikahsız yaşayanlara ilişkin “Geliniz bu kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele edelim” demişti.108 CHP Aydın Milletvekili ve TBMM
Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül, “Türkiye’de hukuk tersine döndü. Artık suç değil ifade özgürlüğü yargılanıyor. Bugün burada savunmanın yargılanmasını utanç içinde karşılıyoruz” dedi. Dava, 9 Mart
2022’ye ertelendi.109
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16 Aralık 2021
• Akdeniz Üniversitesi öğrencilerince, Olbia Açık Hava Tiyatrosu’nda yapılması planlanan “Geleceğimizi Kurtaralım” başlıklı forumu, özel güvenlik birimi ve polis tarafından tiyatroda elektrik tesisatı
yapıldığı gerekçesiyle engellendi.110 Forum saatine yakın daha önce duyuru yapılan alanda başlayan elektrik
tesisatı çalışmasının forumu engellemek için planlı yapıldığını söyleyen öğrenciler, alkışlarla ve “Üniversiteler bizimdir, bizimle özgürleşecek” sloganlarıyla özel güvenlik güçlerini ve polisi protesto etti. Öğrenciler,
forumu 17 Aralık Cuma günü saat 16:00’a erteleyerek alandan ayrıldı.111
• Bingöl’de KYK’ya bağlı Pir Ali Kız Öğrenci Yurdu yönetimi, yurtta 6 Aralık günü erkek tacizine
maruz kaldıkları için protesto eylemi düzenleyen öğrenciler hakkında soruşturma başlattı.112 Yurt idaresi,
“yönetim istifa” ve “susma, sustukça sıra sana gelecek” sloganları için “küçük düşürücü” diyerek öğrencileri
suçladı. Öğrenciler, yurt yönetiminin kendilerine “itiraz ederseniz sizi yurttan atarız “diyerek tehdit ettiğini
iddia etmiş, yetkililer ise bu iddiaları yalanlamıştı. Tepkiler sonrası basına açıklama yapan Gençlik ve Spor
İl Müdürlüğü, ihmalkar personel hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen ise öğrencilere yönelik soruşturma açılacağı iddiasını yalanlamıştı.113 CHP Bingöl
İl Başkanı Hasan Aktaş ise, “Yasal hakları olmasına rağmen eylem yapan öğrencilere görevliler tarafından, ‘Eylem yaparsanız yurttan atarız’ diye tehditte bulunmuşlar ve basın açıklaması yapan öğrenciler hakkında disiplin süreci başlatmışlardır. Yurtta güvenlik sorunu yaşadıklarını için seslerini duyurmak isteyen
öğrencileri koruyacaklarına ve güvenlik tedbirlerini artıracaklarına öğrencileri cezalandırıyorlar. Öğrencileri cezalandırmak değil ilgili yurt görevlilerini ve sahipleri hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması
gerekmektedir” dedi.114
17 Aralık 2021
• Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Şube Müdürü Hüseyin Akay, Başkan Fatma Şahin
ile canlı yayınını öncesinde Muharrem Sarıkaya’nın İhlas Haber Ajansı personelini yönelik tokatlama görüntüsü kamuoyuna yansıdıktan sonra belediye yönetimi tarafından görevinden alındı.115
• İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut Efe hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ve “kamu görevlisine hakaret” suçlarını işlediği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Efe, Sedat Peker’in “15 Temmuz darbe girişiminin ardından İçişleri Bakanı’nın bilgisi dahilinde devlet envanterinde kayıtlı olmayan bir kasa kalaşnikof silahın, AKP Gençlik Kolları’na ait bir araçla sivillere dağıtıldığı” iddiasını yargıya taşıdığı gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu’ya hareket suçlamasından ifadeye çağırıldı. Efe, “Öncelikle herkesin malumu olduğu üzere Sedat
Peker’in videoları 40 milyonu aşkın izlenme sayısına ulaşmış ve herkesin dikkatini çekmiştir. Bu videolar
içerisinde geçen devlet envanterine girmeyen silahların bir organizasyon çerçevesinde belli insanlara dağıtıldığından bahisle zimmet suçu ve bunları aralarında anlaşmak suretiyle örgüt kurduklarından bahisle bazı
iddialar geçmekteydi. Bu iddialara ilişkin herhangi resmi bir yalanlama gelmemekle birlikte olayların bizzat
şahidi olan Ahmet Onay’ın açıklamaları da dilekçe içeriğindeki iddia ve isnatlarımızı desteklemektedir.
Ahmet Onay olaya ilişkin kamuya açıklama yapmış ve iddiaları teyit etmiştir. Görmüş olduğunuz bu suç
teşkil eden eylemlere ilişkin şikayet hakkımız kullanılarak şikayetçi olunmuştur” dedi.116
20 Aralık 2021
• Grup Yorum, sanat çalışmalarını yürüttüğü İdil Kültür Merkezi’ne polis tarafından baskın yapıldığını ve dokuz kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Açıklamada, “13 Aralık günü İdil Kültür Merkezi’ne
bir ülkeyi işgal edercesine itfaiye araçları, Toması, sivil-resmi polis araçları ve akrepleriyle birlikte Grup
Yorum’un devrimci sanat çalışmalarını yürüttüğü merkezimize baskın düzenlendi. 13 Aralık tarihindeki
baskında dokuz arkadaşımız gözaltına alındı. Enstrümanlarımızı parçalamakla kalmayıp çaldılar!
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Arkadaşlarımızın serbest bırakılmasını ve derhal enstrümanlarımızı geri istiyoruz! Faşizmin saldırıları boşunadır. Halkımızın açlık yoksulluk ve adaletsizliğe mahkum edilmesine izin vermeyeceğiz. Asla teslim
olmayacağız”117 denildi.118
• Boğaziçi Öğrenci İşleri Dekanı Fazıl Önder Sönmez, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Hizmet Kulübü’nün (BÜSOS) kampüsteki Mithat Alam Film Merkezi’nde “F Tipi Film” gösterimini, yönetmenle yapılacak söyleşi ve Hayata Dönüş Operasyonu ile ilgili sergiyi “uygun görülmediği” için iptal etti.119 BÜSOS,
üniversiteye atanan kayyum rektör Melih Bulu’dan bu yana kampüs içerisinde, haksız uygulamalara dair
herhangi bir çağrışım yapacak ses ve görüntülerin de yönetim tarafından engellendiğini açıkladı.120
21 Aralık 2021
• İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, ekonomik krizle birlikte yükselen kantin fiyatlarına
dikkat çekmek için kampüste öğrencilere ücretsiz çay dağıtan dört öğrenci hakkında soruşturma başlattı.
Öğrenciler hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin 13’üncü maddesi gerekçe
gösterilerek başlatılan soruşturmada, uyarma, kınama ve bir aydan iki yarıyıla kadar uzaklaştırmaya kadar
ceza öngörüldü.121
22 Aralık 2021
• İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi, avukat Mert Yaşar hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve
AKP Tokat Milletvekili Özlem Zengin’e hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, “Cumhurbaşkanına
hakaret” suçundan yedi bin lira adli para cezasına hükmetti. Mahkeme, “kamu görevlisine hakaret” suçunun
yasal unsurlarının oluşmadığına kanaat getirerek beraatına karar verdi.122 Mahkeme, Yaşar’ın para cezasını
20 eşit taksitle ödemesine karar verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Twitter üzerinden Özlem Zengin’e
yönelik paylaşımı nedeniyle gözaltına alınarak 23 Şubat 2021'de tutuklanan ve daha sonra tahliye edilen
avukat Mert Yaşar hakkında iddianame hazırlamıştı.123
• Prof. Dr. Naci İnci’nin Boğaziçi Üniversitesi’nde Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümündeki görevinden uzaklaştırdığı Can Candan, kendisine ait olan Benim Çocuğum (2013) adlı belgeseli tartışmak üzere
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü “Dışlanmışlığın Ekonomi Politiği” dersine davetli olmasına
rağmen kampüse alınmadı. Dersin hocası Prof. Dr. Mine Eder, “Dersime, Candan hocamızı çağırdım. Hocamın, Benim Çocuğum isimli belgeseli, dersin temasına ve tartışma konularına çok uyuyordu. Ama hocamızı kampüse sokmak yine mümkün olmadı! Hep aynı mazeret: ‘Emir böyle.’ Neden, neye göre böyle bir
emir verildi belli değil. Zaten sözleşmesi haksız bir şekilde sonlandırılmış olan bir hocamızın kampüse girişinin de nedensizce yasaklanması keyfilik değil de nedir? Üniversite yasakçı ve dışlayıcı bir zihniyetle ve
keyfilikle yönetilemez, yönetilmemeli. Özgür bir kampüs, her fikrin rahatça konuşulduğu, tartışıldığı yer
demektir. O yüzden, (seversiniz, sevmezsiniz) barışçıl olan herkese açıktır, açık olmalıdır. 150 yıllık bir
geçmişi ve 50 yıllık da bir kamu üniversitesi deneyimi olan bir kampüsü, böylesine dışlayıcı ve düşmanlaştırıcı bir zihniyetle yönetmeye çalışmak hem eğitimin hem de araştırmaların kalitesini zedeler ve ciddi bir
kamu zararı oluşturur” dedi.124 Boğaziçi Üniversitesi’nde 14 yıl öğretim üyesi olarak görev yapan belgesel
sinemacı ve akademisyen Candan’ın işine 16 Temmuz 2021’de son verildiği duyurulmuştu.125
25 Aralık 2021
• Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı,126 Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasının ardından Ankara’da yapılan eylem esnasında gözaltına alınanlardan 21 kişi hakkında “kanuna
117
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aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” gerekçesiyle iddianame hazırladı. Savcılık 64 kişi hakkında ise takipsizlik kararı verdi.127
26 Aralık 2021
• Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, SOL Parti Keçiören İlçe Başkanı Murat Güzel hakkında Türkiye’de idam edilen son kişi olan Hıdır Arslan’ın fotoğrafını paylaşarak, “terör örgütü propagandası” yaptığı
iddiasıyla soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Güzel’e, 12 Eylül’de idam edilen Mustafa Özenç,
İlyas Has ile Türkiye’de idam edilen son kişi olan Hıdır Arslan’ın fotoğraflarını sosyal medyada paylaşma
nedeni soruldu. Soruşturma evrakında, “Terör örgütü propagandası, Devrimci Yol örgütü propagandası yaptığınız anlaşılmıştır” ifadeleri kullanıldı. Güzel, ifadesinde “paylaşımları suç işlemek amacıyla yapmadığını”, söz konusu paylaşımların “ifade özgürlüğü kapsamında” değerlendirilmesi gerektiğini belirterek,
“Kaldı ki bu paylaşımlar kamuoyuna açık, binlerce insanın ulaşabileceği aynı zamanda beğenerek paylaşımda bulunulan fotoğraflardır” dedi.128
• Beyoğlu Anadolu Lisesi Müdürü Gülay Hacısalihoğlu, Coğrafya öğretmeni Engin Ulus’un öğrencileri kızlı-erkekli orman yürüyüşüne götürdüğü gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatıldı. Ulus soruşturmanın ardından, sosyal medyadan orman yürüyüşündeki fotoğrafı paylaşarak “23 Ekim’de Belgrad Bentler Tabiat parkında organize ettiğim orman yürüyüşüne halihazırda öğrencilerimiz ve üniversite okuyan
mezunlarımız katıldı. Bu kalabalığın yarısı öğrenci, yarısı mezun neredeyse ve o mezun öğrenciler içinde
sadece bir erkek öğrencimiz var. O kadar öğrenci arasında bir erkek öğrenciyi görüp 17 yaşındaki kız çocuklarını erkeklerle buluşturma suçlaması işte bu fotoğrafın gerçekleştiği etkinlikten çıkmıştır. Okulun mezunları ile öğrencileri arasında bir bağ olmasını, mezunların abilik, ablalık yapmasını, üniversite okuyan
mezunlarımızın halihazırdaki öğrencilerimize feyz vermesini, mezunlar ile öğrenciler arasındaki ilişkilerin
daha da yaygınlaşmasını, aynı lise sıralarını paylaşan gençlerin ortak anılara sahip olmasını bir idare neden
istemez?” dedi.129
29 Aralık 2021
• Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci’nin görevden aldığı öğretim görevlisi Can Candan, TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ın tweetini alıntılayarak paylaştığı gerekçesiyle hakkında soruşturma
başlatıldığını duyurdu. Candan, rektörlük tarafından gönderilen yazıyla savunmaya çağırıldığını söyledi.
Candan, “Bu yazıyla 29 Aralık günü beni ilk defa soruşturmaya davet ediyorlar. Beş buçuk ay önce yürütmedikleri, sonuçlandırmadıkları ama haksız, hukuksuz olarak görevden alınma sebebim olarak gösterdikleri
soruşturmayı şimdi yürütmeye çalışıyorlar. Neden mi? Çünkü açtığım dava sürecinde üst mahkeme nerede
soruşturma belgeleri dedi. Peki, soruşturmaya sebep gösterdiğiniz paylaşıma ne demeli? Bir haber portalında çıkan ve alıntıladığım (bana ait olmayan) sözleri tırnak içine alarak Twitter’da paylaşmam”130 dedi.131

RTÜK ile İlgili Gelişmeler
3 Aralık 2021
• Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, bazı medya organlarında gündüz kuşağı programlarıyla ahlaki dezenformasyona yol açıldığını belirterek, “RTÜK muhalefetin sesini kısmayı
bir kenara bıraksın, toplumu çökerten bu yayınlar ve kanallarla ilgilensin” dedi.132
4 Aralık 2021
• AKP Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş’ta yerel
medya buluşmaları programında hem dijitalde hem de konvansiyonelde reyting, izlenme oranı ve tıklanma
amaçlı sahnelerden endişe duyduğunu söyledi. Ünal, “Biz, şiddetin bir sarmala dönüştüğü toplumsal yapı
istemiyoruz. Medyanın bu konuda sorumluluğunu üstlenmesini, ruh sağlığı açısından, Dünya Sağlık Örgütü’nün bu konuda yaptığı uyarıları dikkate almasını, izlenme oranları, tıklanma ve reyting uğruna
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toplumun ruh sağlığını tehlikeye atmamasını diliyoruz ve istiyoruz. Bu konuda sorumlu olan kurulları da
başta RTÜK olmak üzere göreve davet ediyoruz. Çünkü bir gecede üç dizide üç intihar sahnesi olmaz”
dedi.133
8 Aralık 2021
• RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 2017 yılında yayınlanan kanun ve yönetmeliklerden sonra dijital
alanı da denetleyip düzenlediklerini ifade ederek, “Bizim uygulamalardaki demokratik yapı ne Almanya’da
ne Fransa’da ne de İngiltere’de var. Rusya’da, Çin’de hiç yok. İngiltere’de kraliçe veya kraliyet ailesi aleyhine yorum yapan biri kişi BBC’ye çıkamaz” dedi.134
• RTÜK, TGRT Haber’in “Gündem Özel” programında “şiddeti teşvik edici veya kanıksatıcı, korku
uyandırıcı” unsurların kullanıldığı bazı haberler nedeniyle kanala idari para cezası verdi.135 Metro FM’in
“Aragaz” programına ilişkin izleme uzmanı raporunu da inceleyen RTÜK, “biplenmeden” yayınlanan “argo
ve küfür” ifadeleri nedeniyle yayıncı kuruluşa idari para cezası verdi. FM TV'nin “Sosyal Alem” programında, Murat Bayaral’ın kullandığı ifadelerin eleştiri sınırları ötesinde “küçük düşürücü, aşağılayıcı ve iftira” niteliğinde olduğuna kanaat getiren Üst Kurul, FM TV'ye de idari para cezası müeyyidesi uyguladı.136
9 Aralık 2021
• RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Exxen’de yayınlanan “Konuşanlar” programı hakkında inceleme
başlatıldığını duyurdu. Şahin, “Türk aile yapısına ve ahlakına uygun olmayan diyalogların geçtiği
‘Konuşanlar’ isimli program için platformu defalarca uyarmamıza rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığını görüyoruz. Üst Kurul toplantısında karara bağlanmak üzere söz konusu programa ilişkin
inceleme başlatılmıştır” mesajını paylaştı.137
15 Aralık 2021
• RTÜK, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın Tele 1’de katıldığı programında Cumhurbaşkanı
Erdoğan’a ilişkin “diktatör” değerlendirmesi yaptığı için kanala para cezası verdi.138 Cezayı RTÜK üyesi
Okan Konuralp, sosyal medya hesabından duyurdu.139
• RTÜK, Halk TV’deki “Açıkça” programında, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a yönelik açıklamaların “kamusal sorumluluk anlayışı ile bağdaşmadığı, yayın sırasında kullanılan bu ifadelerin dürüst, kişi
ve kurumları zedeleyecek nitelikte olduğu” gerekçesiyle kanala idari para cezası verdi. Üst Kurul, “İki Yorum” programında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkındaki açıklamaların “eleştiri sınırlarını aşması” nedeniyle Halk TV’ye idari para cezası verdi.140
• RTÜK, küfür ve argo ifadelerin kullanıldığı “Konuşanlar” programı nedeniyle, dijital içerik platformu Exxen’e idari para cezası ve katalogdan çıkarma müeyyidesi uyguladı. Ayrıca programın 44’üncü
bölümünün kaldırılmasına da karar verildi. Lisanslama süreçleri biten dijital platformlarının da görüşüldüğü
toplantıda, Netflix’te yayınlanan İspanyol yapımı “Ortaya Karışık İlişkiler” filminin eşcinsellik, ensest ve
çiftler arası eş değiştirme üzerine inşa edildiğini ve bu durumun toplumun manevi değerlerine ve genel
ahlaka aykırı olduğundan hareketle yapımın yer aldığı platforma idari para cezası ve katalogdan çıkarma
cezası verdi. Toplantıda, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik eleştiri sınırlarını aşan ifadeleri nedeniyle Tele 1’deki “Demokrasi Arenası” programına yaptırım uygulandı. “Bagaj Savaşları” isimli belgeselde
hiçbir önlem alınmadan sigara içme ve duman görüntülerinin ekrana getirilmesi üzerine DMAX’a da idari
para cezası uygulandı. 141
18 Aralık 2021
• RTÜK, Fox TV’de yayınlanan “Yasak Elma” dizisindeki diyaloglar nedeniyle kanala idari para
cezası verdi. Kararın gerekçesinde, “Gayrimeşru ilişkilerin ‘eğlence’ adı altında masumane gösterilmesi,
toplumsal manada olumsuz bir kavram olan ‘metres’ kelimesinin normalleştirilmesi, çocuğun olduğu bir
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sahnede kullanılması, aile kavramıyla ilgili olumsuz şakalar yapılması, aldatılan kadınların küçük düşürülmesi” denildi.142
23 Aralık 2021
• RTÜK, yayın durdurma cezalarının uygulanmasında TV kanallarının yayınlaması gerekli “ikame
yayınlar” için yapım şirketleriyle iki ayrı belgesel film çektirmek için anlaşma imzaladı. Üst Kurul, “Medya
ve İslamofobi” konulu belgesel için 385 bin lira ve “Tütün ve Teknoloji Bağımlılığı” konulu belgesel için
ise 375 bin liraya özel yapım şirketleri ile anlaştı. RTÜK, 2021 yılı içinde söz konusu filmlerle birlikte üç
belgesel için bir milyon 105 bin TL harcadı. Üst Kurul, “Obezite” konulu belgesel film için de Mart ayında
ihaleye çıkmış ve 345 bin TL’ye sözleşme imzalamıştı.143
24 Aralık 2021
• RTÜK üyesi İlhan Taşçı, Üst Kurul’un 2021 yılı ceza karnesini açıklayarak, Halk TV ‘ye 23, Tele
1’e 21, Fox Tv’ye 15, KRT’ye sekiz ve Habertürk’e dört olmak üzere toplamda 71 ceza kesildiğini ve bunun
toplam 21 milyon 500 bin TL olduğu bilgilerine yer verdi. Taşçı, “İktidarı eleştiren kanallar yayın ilkelerini
ihlal ediyor, bu hiç ceza almamış, haklarında bir tek rapor dahi düzenlenmemiş kanallar yayın ilkelerine
uyuyor mu da RTÜK bunları görmezden geliyor? Bu tablo RTÜK’teki adaletsizliğin, liyakatsizliğin, keyfiliğin, görevi kötüye kullanmanın ve ayrımcılığın tablosudur. İnsan en azından nazar boncuğu niyetine bir
ceza verir. Bunların tamamı yaptırım gerektiren yayınlar yapan kanallar. Bu kanalların koruyucusu, hamisi,
temsilcisi RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’dir” dedi.144 Şahin, Twitter’daki hesabında, Taşçı’ya, “Kişi çalıştığı kuruma bu kadar mı düşmanca tavırda olur? Medyada ayrımcılık yapmaması, verileri çarpıtmaması için
kendisini defalarca uyardık, vazgeçmiyor. Hezeyanları kabul edilemez. Şahsım ve kurum çalışanlarımıza
yönelik bu iftiraları için idari ve adli anlamda gereği yapılacaktır” yanıtını verdi.145
27 Aralık 2021
• RTÜK, bültenlere yoğun olarak yansıtılan şiddet görüntüleri ve dizi filmlerdeki şiddet sahneleri
için yayıncılara uyarı yazısı gönderdi. Yazıda, “Televizyon aracılığı ile olağanlaşan ve yaygınlaşan şiddet,
toplumsal yapıyı tehdit eden bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Şiddetin her türlüsüne karşı sıfır tolerans
ilkesiyle hareket edilerek ekranların şiddetten arındırılması için yoğun çalışmalar sürdürülmektedir” denildi.
Yazıda, “Üst Kurulumuzda görevli meslek uzmanları tarafından yapılan içerik analizlerinde, gazetelerde
‘üçüncü sayfa haberi’ olarak adlandırılan haber konularının televizyon haberlerinde de ön plana çıktığı,
haber bültenlerinin çoğunun “WhatsApp İhbar Hattı”na gelen haberlerden derlendiği ve şiddet içerikli görüntü ve seslerin ekranlarda çok fazla yer aldığı tespit edilmiştir. Şiddet içerikli yayınlar, sadece haber bültenleri ile sınırlı kalmamakta dramatik yapımlarda da maalesef şiddet içerikli görüntülere yer verilmektedir.
Fiziksel şiddetten psikolojik şiddete, ekonomik şiddetten cinsel şiddete kadar her türlü şiddet, zaman zaman
değişik kanallarda ve farklı biçimlerde ekrana getirilmektedir. Üzülerek görüyoruz ki, ekranlardaki şiddet
içerikli yayınların artması ile doğru orantılı olarak maalesef ülkemizde şiddete maruz kalan ve şiddet sonucu
hayatını kaybeden kadınların sayısı da çoğalmaktadır” ifadelerine yer verildi.146
29 Aralık 2021
• RTÜK, Tele 1’de yayınlanan Uğur Dündar’ın sunduğu “Demokrasi Arenası” programında emekli
Amiral Türker Ertürk’ün sarf ettiği sözler nedeniyle kanala yüzde iki idari para cezası verdi. Ertürk, “Bu
iktidar cumhuriyet düşmanı, gerçekten öyle. Bu iktidar demokrasi düşmanı, bu kadın-erkek eşitliğine düşman, çağdaş değerlere düşman Türkiye, işte nerede Suriye’de, nerede Libya’da bu tür maceralar peşinde,
emperyalist maceralar peşinde. Paralarınız buralarda yok oluyor biliyor musunuz? Amerika Birleşik Devletleri’nin tetikçiliğini yapıyor” demişti.147
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• RTÜK, Halk TV’deki “Sözüm Var” programında, Barış Terkoğlu’nun Nun Vakfı’yla ilgili ifadeleri sonrası vakfın kurucusu eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın şikayeti üzerine kanala yüzde
iki idari para cezası verdi.148 Üst Kurul, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) başvurusu üzerine
Fox Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli’nin “bugün benzine zam yok” sözünün eleştiri sınırlarını aştığına
hükmederek, kanala yüzde iki idari para cezası verdi.149
• RTÜK, Disney Plus’ın “internet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık” lisans başvurusunu kabul etti.
Yapılan değerlendirme sonucu mevzuatta düzenlenen idari ve mali şartları yerine getiren yurt dışı menşeili
yayın kuruluşuna Türkiye’de 10 yıl süreyle yayın yapma hakkı tanıyan lisans verildi.150

İfade ve Basın Özgürlüğüne Yönelik Yurtiçi ve Yurtdışından Gelen Tepkiler
1 Aralık 2021
• Gazetecilikte Kadın Koalisyonu’nun (CFWIJ) Kasım ayı raporuna göre, Ukrayna, Türkiye ve Hindistan kadın gazetecilere yönelik en çok şiddet, tehdit ve taciz vakalarının kaydedildiği ülkeler arasında yer
aldı. Rapora göre, 2021 yılının Kasım ayında 56 kadın gazeteci şiddete, tehdide veya tacize maruz kaldı.
Dünya genelinde yedi kadın gazeteci Kasım ayında hakim karşısına çıktı. Altı kadın ise sahada haber takibi
yaparken fiziksel şiddete maruz kaldı. Türkiye’de en az 16 kadın gazeteci mesleki faaliyetlerine yönelik
şiddet ve tacize uğradı. Beş kadın gazeteci çalıştığı kurumda sendikalı olduğu için işten çıkarıldı, dört kadın
gazeteci sahada haber takibi yaparken polis engeliyle karşılaştı, iki kadın gazeteci ise fiziksel şiddete uğradı.
Üç kadın gazeteci yine yasal yollarla taciz edildi. Bir kadın gazeteci yazdığı haberden ötürü çevrimiçi karalama kampanyasına hedef gösterilirken bir diğeri sahada gözaltına alındı.151
2 Aralık 2021
• Dicle Fırat Gazeteciler Derneği’nin (DFG), 2021 Yılı Kasım Ayı Gazetecilere Yönelik Hak İhlalleri Raporu’nda, Kasım ayında altı gazeteci gözaltına alındı, 136 gazeteci yargılandı. Türkiye’de 2 Kasım
itibariyle cezaevlerinde 62 gazetecinin bulunduğu açıklandı. Kasım ayında altı gazetecinin gözaltına alındığı, üç gazetecinin evine polis operasyonu düzenlendiği, dört gazetecinin saldırıya uğradığı, iki gazetecinin
tehdit edildiği, 19 ayrı olayda haber takibi yaparken gazetecilerin engellendiği kaydedildi. Ayrıca bir haber
sitesi ve 124 habere erişim engeli getirildiği, 10 gazetecinin işine son verildiği ve bir yayına yasak getirildiği
dile getirildi.152
• TGS Ankara Şubesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 1 Aralık 2021’de düzenlenecek
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılmak için sadece İHA, AA, DHA ve TRT’ye izin vermesini
“açık sansür” olarak nitelendirdi. TGS Ankara Şubesi, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bugün gerçekleşecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına pandemi koşullarını gerekçe göstererek yalnızca
DHA, İHA, AA ve TRT’nin alınacağını duyurdu. Milyonlarca insanın kaderinin belirleneceği bu toplantıyı
halka ulaştırmakla görevli basın mensupları arasında ayrım yapılarak, sadece iktidara yakın ajansların alınması açıkça bir sansürdür. Pandemi koşullarını bahane eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaşananları halktan saklamayı tercih etmiştir. Bakanlık derhal bu tutumundan vazgeçmelidir. Bu sansürcü zihniyet gazeteciliği engelleyemeyecektir”153 paylaşımında bulundu.154
3 Aralık 2021
• Aralarında gazeteler Yarın, Akdeniz Gerçek, Bursa Hakimiyet, Konya Merhaba ve Güne Bakış’ın
yerel gazete temsilcileri, Mayıs ayından bugüne Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu’nun artan kağıt ve
döviz fiyatlarına karşın Türkiye’de yaklaşık bin gazetenin beklediği resmi ilan tarifesini belirlemediğini
açıkladı. Bu nedenle yazılı basının krizle karşı karşıya kaldığını belirterek, BİK’i genel kurul toplantısını
düzenleyerek, acil tedbirler almaya davet etti. Gazete temsilcileri, kağıt bulamadıklarını, çalışanların maaşlarını ödemekte zorlandıklarını vurgulayarak, BİK’in ilan tarifesini artırma, ilan alma kriterlerinde gevşeme,
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KDV’nin azaltılması ve hibe taleplerinde bulundu.155 Kanuni yapısı itibariyle 36 üyeden oluşan BİK Genel
Kurulu’nun, 12 kişiden oluşan basın ve 12 kişiden oluşan tarafsız üye seçimleri yapıldığı halde hükümet
üyesi 12 kişinin ataması halen yapılamadı. Bu nedenle de genel kurul toplantısı düzenlenmiyor.156
• Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Bursa Şubesi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın park içerisindeki diğer işletmelerle kira sözleşmesini yenilerken yalnızca 32 yıllık ÇGD binasını
yıkma kararı aldığı için “Kara Ödül”e değer görüldüğünü açıkladı.157 ÇGD, “ÇGD Bursa, 32 yaşında...
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kendisine verilen ödülü almak için törene katılmadı...
Kara Ödül için kendilerini ‘tebrik’ ediyoruz” denildi.158
4 Aralık 2021
• Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, 4 Aralık 1945’te Tan Gazetesi’ne yönelik
saldırıyı anmak için yaptığı açıklamada, “Tan Olayı sırasında İstanbul'da sıkıyönetim olmasına karşın göstericilerden yargılanıp mahkûm olan olmadı. Gazetecilere ve gazete binalarına yönelik saldırılar ne yazık ki
günümüzde de devam ediyor” denildi. Açıklamada, “4 Aralık basın tarihimizin acılı ve ayıplı sayfalarından
birini anımsatır. 4 Aralık 1945’te Zekeriya Sertel, Halil Lütfü Dördüncü ve Ahmet Emin Yalman’ın ortaklığında kurulan Tan Gazetesi saldırıya uğramış, gazete binası büyük hasar görmüş, makineler kırılmış, kâğıt
bobinleri Ankara Caddesi’nden Sirkeci’ye doğru yollara dökülmüştü. Saldırı Tan Gazetesi başyazarlığını
yapan Sabiha Sertel’in solcu yazıları bahane edilerek yapılmıştı. Sabiha Sertel genellikle kadın eşitliği, hak
ihlalleri, sosyalizm yazıları ve hükümete yönelik eleştirileriyle tanınıyordu. Bugünü anlamak için 4 Aralık
1945’te yapılan Tan Baskını’nı hiç unutmamalıyız” denildi.159
6 Aralık 2021
• CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
avukatının talebi üzerine, Kılıçdaroğlu’nun 11 Şubat 2020’de TBMM çatısı altındaki grup toplantısındaki
konuşmasına erişim engeli getirildiğini açıkladı. Çelik, söz konusu erişim engeli ve yayın yasağı kararına
imza atan İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimi İ.A. hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek,
“Başkanımızın konuşması ile ilgili olarak yayın yasağı ve erişim engeli koyanlardan hesap sormak boynumuzun borcu olsun! Görevini kötüye kullanan ve dahası siyasi güdülerle hareket eden bu hakim hakkında
derhal suç duyurusunda bulunup takipçisi olacağız” dedi.160
• Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), G9 Gazetecilik Örgütleri Platformu adına, Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın Katar seyahati öncesinde havalimanındaki basın toplantısında gazetecilere soruların verilmesine
ilişkin, “İktidar güdümünde yayıncılık yapan basın kuruluşlarında çalışan basın mensuplarının alındığı toplantının sorular kısmında mesleğimiz adına bir ‘utanç’ yaşandı” tepkisini gösterdi. Açıklamada, “Erdoğan,
kendisine yöneltilecek ‘sorular’ı yanıtlamak üzere basın mensuplarının karşısına geçti. Cumhurbaşkanlığı
İletişim Başkanlığının bu ve benzeri toplantılarda Erdoğan’a sorulacak soruları organize ettiği yönündeki
basın özgürlüğü karşıtı uygulaması, Katar ziyareti öncesi Yeniçağ gazetesi tarafından deşifre edildi. Erdoğan, AA, DHA, A Haber ve CNN Türk’ten basın mensuplarının sorularını, sorulardan bihabermişçesine yanıtladı. Milyonların önünde tam bir tiyatro oynandı. Bu durum, iktidar için ‘güvenli’ bir basın toplantısı,
iktidar yanlısı basın için ‘kazasız’ bir toplantı, halk adına habercilik yapan gazeteciler içinse yaşanan rezaletin ortaya dökülmesidir” denildi. Yeniçağ, “Katar’a ziyareti öncesi Erdoğan’a sorulması için gazetecilere
verilen sorular sızdı” başlığıyla yayınladığı haberde, Erdoğan’a kimin hangi soruyu soracağına yer vermişti.161 Haberde iddia edildiği gibi Erdoğan’a aynı sorular yöneltildi.162
8 Aralık 2021
• CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un danışmanı olarak
Meclis’te işe alınan gazeteci Nasuhi Güngör’ün, “Habertürk yorumcusu” sıfatıyla ekranda muhalefeti
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eleştirip, iktidarı savunmasını meclis gündemine taşıdı. Tanal, “Nasuhi Güngör, burada personel. Habertürk’ün haber yorumcusu olarak çıkıyor. Nasıl bunu yaparsınız? Gelip diğer tüm muhalefet partilerini eleştiriyor. Var mı sizin vicdanınız? Hem Meclis’ten maaş alacak hem sigortası ödenecek ve Habertürk’te de
siyasi yorumcu geçecek. Bu da sizin imzanız ve buranın personeli” tepkisini gösterdi.163
9 Aralık 2021
• Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) Yazı İşleri Müdürü Arlene Getz tarafından hazırlanan CPJ
özel raporuna göre,164 2021 yılında hapisteki gazeteci sayısı, dünyada bugüne dek kaydedilen en yüksek
rakama ulaştı. Rapora göre, dünya çapında 1 Aralık itibarıyla 293 gazeteci cezaevlerinde tutuklu bulunuyor,
son bir senede en az 24 gazeteci yaptığı haber nedeniyle öldürüldü ve öldürülen 18 gazetecinin ise yaptığı
haber nedeniyle mi öldürüldüğü netleştirilemedi. Raporda cezaevlerinde en fazla gazeteci olan ülke Çin iken
onu takip eden ülkelerin Vietnam, Belarus, Türkiye, Eritre, Suudi Arabistan, Rusya ve İran olduğu belirtildi.
CPJ Genel Müdürü Joel Simon, “Bu, dünya çapında hapiste bulunan gazetecilerle ilgili olarak, CPJ’nin altı
yıldır üst üste kaydettiği en yüksek rakam. Bu rakam iki içinden çıkılmaz zorluk olduğuna işaret ediyor.
Hükümetler bilgiyi kontrol etmek ve yönetmek için kararlı ve bunları yapmak için gösterdikleri çabalar
konusunda da oldukça arsızlar” dedi.165
10 Aralık 2021
• Gazetecilikte Kadın Koalisyonu (CFWIJ), 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde, kadın gazetecilere yönelik hak ihlallerine ve şiddete son verilmesini talep edilerek, bu kapsamda medya patronlarına
baskı ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması konusunda çağrıda bulunuldu. CFWIJ, tarafından yayınlanan raporda ayrıca Türkiye’de kadın gazetecilere yönelik hak ihlallerinde bu yıl yüzde 244 artışın kaydedildiği
belirtilerek, dünya genelinde bu yıl en az 810 kadın gazetecinin şiddete ve tehditlere maruz kaldığı, 11 kadın
gazetecinin ise öldürüldüğü açıklandı.166 Kadın gazetecilere açılmış 94 ayrı davanın bulunduğu, 82 kadın
gazetecinin alanda haber takibi yaparken fiziksel saldırı ve engellemelere maruz kaldığı, 18 kadın gazetecinin gözaltına alındığı belirtildi. CFWIJ açıklamasında, “Kadınlar, devletlerin uyguladığı baskının yanı sıra
faaliyet gösterdikleri toplumsal düzen içerisinde de cinsiyet ayrımcılığına maruz kalıyor. Kadın gazetecilerin haklarının korunması hayati önem taşımaktadır. Basın odalarının ve medya patronlarının, kadın gazetecilerin koşullarını göz önüne alarak ayrımcılığa maruz kalmalarını engellemelerini ve güvenli ortamlarda
çalışmaları için gereken ortamları sağlamalarını talep ediyoruz. ‘Dünyayı turuncuya boyarken’ kadın gazetecilere yönelik hak ihlallerine ve şiddete son verilmesini istiyoruz” denildi.167
• Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde, Türkiye’de bağımsız medyanın karşı karşıya kaldığı zorluklara ve tehditlere dikkati çekmek için amacıyla kampanya başlattı. Kampanya tanıtım videosunda, “Türk hükümeti tarafından adli taciz, orantısız yasalar, çevrim içi saldırılar ve
karalama kampanyaları, düzenleyici para cezaları, reklam ve yayın yasakları gibi çeşitli yöntemlerle medya
üzerindeki baskıyı sistematik olarak artırdığı” belirtildi. Videoda, “Hükümet, dostça sahiplik ağları aracılığıyla ana akım basının çoğunluğunu da ele geçirdi” denildi. IPI Türkiye Program Koordinatörü Renan Akyavaş, “Bu kampanya, hükümetin bağımsız medyayı olası tüm cephelerde sansürleme çabalarının ciddi seviyesini vurguluyor. Ancak sansür ne kadar büyük olursa olsun, baskı ne kadar güçlü olursa olsun, Türkiye
gazetecilerinin eleştirel, olgusal ve bağımsız habercilik konusundaki özverileri sayesinde gerçeğin her zaman bir çıkış yolu bulacağına da dikkat çekiyor” dedi.168
• Gaziantep Barosu’nun, İnsan Hakları Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, AİHM tarafından
Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş hakkında verilmiş olan kararlara direnen ulusal mahkemelere değinilerek, “güncel ihlal kararlarına karşı ulusal mahkemelerce verilen uymama kararları, bu kişilerden bağımsız olarak, ‘anayasal hukuk devleti’ ilkesini hiçe saymaktadır” denildi.169
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• Adalet İçin Hukukçular İnsan Hakları Komisyonu’nun, “Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Döneminde Türkiye’de İfade Özgürlüğü” raporuna göre, 2014-2020 yılları arasında 211 bin 523 kişi düşünce ve
ifade özgürlüğü hakları kapsamında yargılandı. AYM’nin ifade özgürlüğü kapsamında verdiği hak ihlali
kararı sayısı 2014 yılında sekiz iken 2020 yılında 76 kat artarak 605’e ulaştı. “Cumhurbaşkanı’na hakaret”
suçlamalı soruşturmalarının 2015-2017 yılları arasında, 2012-2014 yıllarına göre 35 kat arttığına dikkat
çekildi. Raporda, “Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla bugüne kadar yüzlerce insan tutuklanmış, cezaevlerinde diğer suç tiplerinden ayrı Cumhurbaşkanına hakaret koğuşları açılmıştır. 2020 yılına kadar sayısal
verilerde katlanarak artış gözlenmiş olup sadece 2020 yılında bir önceki yıl verilerinden bir miktar eksilme
yaşanmıştır. Bunun nedeni ise ifade özgürlüğünün alanının genişlemesi değil aksine yurttaşlarda gözaltına
alınma ve tutuklanma korkusunun yaygınlaşmış olması, Cumhurbaşkanı’yla ilgili konuşma, paylaşım ve
benzeri şekillerde ifadelerden sakınma ve hatta oto sansürün gelişmesinin etkisi olduğu gözlemlenmektedir”
denildi.170
• Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, AİHM’in 22 Aralık 2020’de ifade, özgürlük ve güvenlik,
serbest seçim haklarının ihlal edildiğine hükmettiği eski HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verdiği “derhal serbest bırakılma” kararının yerine getirilmesi konusunda çağrıda bulundu. Avrupa Konseyi’nin
üst düzey komitesi, AİHM’nin 10 Aralık 2019’da verdiği iş insanı Osman Kavala kararını uygulamayan
Türkiye hakkında da ihlal süreci başlatılmasını istedi. RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, “Türkiye’de
insan hakları standartları AİHM kararlarına rağmen ihlal edilmeye devam ediyor. Dolayısıyla Türkiye’de
adalet bakımından iktidarın politikalarını yerine getiren bir mekanizma akla geliyor. Tabii Avrupa Konseyi’nin Kavala ve Demirtaş kararları ile ilgili gelen süreç daha öncesinde medya özgürlüğü alanında birçok
dosyada renk vermişti. Cumhurbaşkanına hakaret davaları, terörle mücadele kanununun aydınlara ve gazetecilere karşı bir silah olarak kullanılması dolayısıyla birçok boyutta gazetecilik ve gazeteciler yardımıyla
ağır krizler yaşamıştı. Gazetecinin haber verme hakkı, kamuoyunun ilgilenme hakkı özelinde konuşacak
olursak durumun eleştirel ve araştırmacı gazetecilerin tasfiyesi üzerine yaygınlaşan bir vaziyet aldığını söyleyebiliriz” dedi.171
12 Aralık 2021
• Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, RTÜK’ün Hasan Can Kaya’nın Exxen’de yayınlanan “Konuşanlar” programına inceleme başlatmasına172 “Oh be yine ‘Türk’ aile yapısı ve ahlakını RTÜK kurtardı, bundan
sonra aile içi şiddete, tecavüzlere, tacizlere, çocuk gelinlere son. Teşekkürler RTÜK” paylaşımıyla tepki
gösterdi.173
13 Aralık 2021
• İyi Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, TBMM Genel Kurulu’nda, “Bu düzen böyle gitmez.
RTÜK’ü ceza veren ve muhalefeti, basını, medyayı susturan bir kurum olmaktan çıkartmamız lazım ve
RTÜK’ü sansür aracı olmaktan çıkarmamız lazım, eğer daha iyi yayıncılık ve daha iyi demokrasi istiyorsak”
eleştirisinde bulundu.174
14 Aralık 2021
• ÇGD Kasım Ayı Medya İzleme Raporu’na göre, ay içinde altı haber içeriğine, yayımlandığı 127
haber sitesi üzerinden erişim engeli getirildi. 93 kişinin yargılamasına devam edildi. İki basın mensubu
gözaltına alındı, üçü tehdit edildi, hedef gösterildi, biri saldırıya uğradı. 19 basın emekçisi işten çıkarıldı.
ÇGD’nin rapora ilişkin açıklamasında, “Yargının, uzun zamandır sessiz kaldığı iktidarın düşünce ve ifade
özgürlüğü ile basın özgürlüğü karşıtı uygulamalarını geç de olsa durdurması, olumlu adımlardır ancak yeterli değildir. Türkiye’nin demokratik, sosyal bir hukuk devleti olarak kalmasının yegâne yolu, temel hak
ve özgürlüklerimizin özgürce kullanılması ve bu kapsamda basın özgürlüğünü güvenceye alan düzenlemelerdir” denildi.175
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15 Aralık 2021
• Kendine Muhabir sahibi Hasan Köksoy ve İlave TV sahibi Arif Kocabıyık, “Kişisel verileri alenen
yayma” iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılmaları
üzerine susturulmaya çalışıldıklarını belirtti. Köksoy, “Susmak istemiyorum. Korkmuyoruz… Ev hapsi sürecinde insanları eve davet edip röportaj yapmaya devam edeceğim. Sokak röportajları durmayacak, insanlar
susmayacak” dedi. Kocabıyık da “Erdoğan konuştu, ertesi gün bizleri gözaltına aldılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir gün önce sosyal medya ile ilgili bir açıklama yaptı. Ertesi gün şafak operasyonu ile bizler evlerimizden alındık. Bana açılan soruşturmaların sayısı 100’ü geçti. Bu suçlamaların üçte biri cumhurbaşkanına
hakaret. Cumhurbaşkanına hakaret cezasının tabanı sekiz ay bana 14 ay veriyorlar çünkü bana hem ‘cumhurbaşkanı’na hakaret’ten ceza açılıyor hem de yaymak ve yayınlamaktan. Ben çift dikiş ceza alıyorum.176
Ev hapsi vererek insanlardan uzaklaştıracaklarını düşünüyorlar, demokrasiye inanıyoruz, bizi böyle cezalandıramazlar.177 Tamamen siyasi etki altına alınmış bir karar” diye konuştu.178
• İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), Artvin’de dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitingi öncesi düzenlenen eylemde polisin sıktığı biber gazı sonucu ölen
Metin Lokumcu için yaptığı ortak açıklamada, “İnsan hakları ve adalet isteyen herkesi, 20-21 Aralık 2021
tarihlerinde Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davayı izlemeye çağırıyoruz” ifadesini kullandı. Açıklamada, “Toplumsal olaylarda gaz kullanımının engellenmesi ve cezasızlıkla mücadele için ciddi
öneme sahip bu davayı izlemeyi sürdürecek ve ölümüne yol açan asli nedenin aşırı/yoğun/ölçüsüz kimyasal
gaz kullanımı olduğu bilimsel raporlar ile kanıtlanan Lokumcu için adalet istemeye devam edeceğiz” denildi.179
16 Aralık 2021
• Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF), 2021 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’ne göre dünya
genelinde 488 gazeteci mesleği nedeniyle cezaevinde tutulurken, 46 medya mensubu öldürüldü. Raporda,
Türkiye en fazla gazetecinin hapsedildiği ülke olmasa bile hapsedilme riski, adli kontrole tabi tutulma veya
pasaportun elinden alınma korkusunun her zaman bulunduğu ülke olarak kaydedildi. Ayrıca Türkiye’de
medyanın yaklaşık yüzde 90’ının hükümet kontrolünde olduğu belirtildi. Türkiye’nin buna karşın bir sıra
yükselmesinin sebebi ise geçen yılki listede kendisinden önde olan kimi ülkelerde koşulların kötüleşmesine
ve Türkiye’de bir takım reform düzenlemelerin ardından gazetecilerin tahliye edilmesiyle, geçmişe göre
tutuklamaya değil adli kontrole ağırlık verilmesine bağlandı. Böylece Türkiye, muhalefete yönelik baskıların artması nedeniyle beş sıra gerileyen Belarus’un yerine yerleşerek 153’üncü sırada yer aldı.180
18 Aralık 2021
• Avrupa ülkelerine siyasi gerekçelerle göç etmek zorunda kalan genç avukatlar tarafından kurulan
Koşulsuz Adalet Hareketi’nin, Strasbourg’daki AİHM binası önündeki 55’inci buluşmasında, Türkiye’de
yaşanan insan hakları ihlallerine dikkat çekildi.181
• Cumhuriyet Yayın Koordinatörü Serkan Ozan, Yazı işleri editörü Cafer Kurt, muhabir Hazal
Ocak, Yazı işleri Editörü Münevver Oskay, portal sorumlu haber müdürü Ozan Alper Yurtoğlu, yazar Mustafa Kemal Erdemol ve editör Bilal Çelik, Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya’nın işe
geri döndürülmemesine tepki amacıyla gazeteden ayrıldı. Ocak, “Gazetenin gerçek bekçisi Küçükkaya da
ayrıldığına göre bana da yol göründü. 20 yaşında Uğur Mumcu hayaliyle kapısından girdiğim gazeteden
bugün itibarıyla ayrıldım. Cumhuriyet’ten mezun oldum” dedi.182 Çelik de, “Ben de az önce büyük bir gururla girdiğim Cumhuriyet’ten ayrılma kararı aldım. Aylardır burada beraber direndiğim arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Şu an içeride hala mücadele veren ve gazetecilik yapmaya çalışan arkadaşlarımla dayanışmam sürecek”183 mesajını paylaştı. Erdemol da, “Hoşça kal cumhuriyet... emekçi arkadaşlarımız için işinden
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olan Aykut’u ve giden dostlarımı yalnız bırakamam.. Umarım kibrin, otoriterliğin, saygısızlığın, kendini
beğenmişliğin, tek adamlığın ‘alev’inden kurtulursun bir an önce.. O ‘alev’e gaz olacağıma işsiz kalırım
daha iyi...”184 dedi.185
19 Aralık 2021
• Aralarında Diplomasi Muhabirleri Derneği, Ekonomi Muhabirleri Derneği, Parlamento Muhabirleri Derneği, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği ve Türkiye Haber Kameramanları Derneği’nin yer aldığı
meslek örgütleri, İHA muhabiri Ahmet Demir’e tokat atan Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya’yı ortak açıklamayla kınadı. Açıklamada, “Sarıkaya’nın bir basın emekçisi meslektaşımıza yaptığı
vicdana, ahlaka ve insan onuruna sığmayan hareketini şiddetle kınıyor, Sarıkaya’yı bugün itibari ile meslektaşımız ve ‘gazeteci’ olarak tanımıyoruz. Kameraların önünde insan hakları ve emek savunuculuğu yaparken kamera arkasında kameraman tokatlaması, herkes gibi bizlerin de yüreğini sızlattı. Şiddetin her türlüsünü şiddetle reddediyor, şiddete uğrayan meslektaşımıza geçmiş olsun diliyoruz. Olayın sonuna kadar
takipçisi olacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz” denildi. Gazeteciler Cemiyeti tarafından yapılan açıklamada da “Gaziantep’teki canlı yayın sırasında Sarıkaya’nın İHA muhabiri Ahmet Demir’e şiddet uygulamasını kınıyoruz. Bu kabul edilemez davranış nedeniyle Gazeteciler Cemiyeti Onur Kurulu gerekli süreci
işletecektir” denildi.186
• TGS, İHA kameramanı Ahmet Demir’e tokat atan Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya’yı kınayarak, Demir’e gerekli hukuki desteği sağlamaya hazır olduklarını açıkladı. Açıklamada, “Sarıkaya’nın İHA Gaziantep muhabiri Ahmet Demir’e yönelik çirkin hareketini en sert biçimde kınıyoruz.
Sarıkaya’nın meslektaşımızdan özür dilemesini bekliyoruz. Demir’in yanındayız, dava açmak isterse kendisine hukuki destek de sağlayacağız. Muhabiri, kameramanı ezen medya düzenini değiştireceğiz” denildi.
TGS, Demir’in, Sarıkaya hakkında hukuki süreç başlatacağı bilgisi üzerine “Bu davada sonuna kadar destekçisiyiz. Habertürk yönetiminden de gereğini yapmasını bekliyoruz” açıklaması da yaptı.187
• Basın Konseyi, İHA kameramanı Ahmet Demir’e tokat atan Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya’yı “Televizyon Yayınındaki Şiddeti Kınıyoruz” başlığıyla yaptığı açıklamayla kınadı. Açıklamada, “Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya, Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin’le
yaptığı röportaj sırasında, teknik aksaklığa sinirlenip bir meslektaşına tokat atacak kadar kontrolünü kaybetmiştir. Kimse yayın stresine, canlı yayın aksaklığına sığınıp şiddet uygulayamaz. Ekranın önünde ve
arkasında çalışanlar eşittir, biri diğerinden üstün değildir. Yayıncılık bir disiplin işidir. Milyonların önünde
program sunuyorsanız ne olursa olsun kontrolünüzü kaybetmeyeceksiniz, emeğe saygı göstereceksiniz. Bu
ayıplı hareketinin ardından özür dilemiş olsa da meslektaşını tokatlayan program sunucusunu, buna tepki
göstermeyen konuk belediye başkanını da kınıyoruz. Böyle bir hareketin bir daha tekrarlanmamasını diliyoruz” denildi.188
20 Aralık 2021
• DİSK Basın-İş Sendikası, İHA kameramanı Ahmet Demir’e tokat atan Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya’yı İstanbul’daki Habertürk binası önünde yaptıkları eylemle protesto ederek, Sarıkaya’nın tüm meslek örgütlerindeki üyeliklerinin sonlandırılması için çağrıda bulundu. DİSK Basın-İş Sendikası Başkanı Faruk Eren, emekçilere atılan tokadın affedilemez olduğunu belirterek, olayın görüntülerinin
çıkması ve sosyal medyada tepkilerin büyümesi üzerine birçok gazetecinin Sarıkaya'nın kendilerine de kötü
davrandığını, mobbing uyguladığını dile getirdiğini aktardı. Eren, “Gelen tepkiler üzerine Sarıkaya Habertürk’ün Ankara Temsilciliği’nden istifa ettiğini açıkladı. Ancak gazete ve televizyondaki görevlerine devam
edip etmediği net değil. Pek çok basın emekçisinin kolektif çabasıyla sürdürülebilen bir yayın faaliyetinde
iş arkadaşına şiddet uygulamak, hele de bunu sırtını dayadığı güce, konumuna, unvanına güvenerek yapmak,
asla kabul edilemez. Habertürk yönetimine çağrımız Sarıkaya’nın bütün görevlerinin sona erdirilmesidir”
dedi.189
184
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• Antalya Gazeteciler Cemiyeti, dolar kurundaki dalgalanmaya paralel değişim gösteren yazılı basındaki kağıt maliyetleri nedeniyle mevcut ekonomik duruma dikkat çekerek, destek sağlanmaması ve ilan
bedellerinin artmaması halinde yerel medya kuruluşlarının kapanacağını “Acil önlem çağrısı” başlıklı açıklamasında belirtti. Bu açıklamada, “Asgari ücret artışı memnuniyet vericidir ancak benzer iyileştirmeler
basın işletmeleri için sağlanmazsa basın mensupları çalışacak kurum bulamayacaktır. Doların son bir yılda
yüzde 100’den fazla artmasının yanı sıra, basın kuruluşlarının girdileri de Dolar bazında yüzde 75’lere dayanan oranda arttı. Toplam artış daha önce de belirttiğimiz gibi yüzde 200’ü aştı. Özellikle Anadolu basını
artık nefes alamaz duruma geldi. Gerekli destekler sağlanmaz ve Basın İlan Kurumu (BİK), ilan bedellerini
bir an önce artırmazsa 2022 yılında geçerli olacak asgari ücretteki artışın da etkisiyle yüzlerce yerel medya
kuruluşu kapanacak, binlerce medya çalışanı işsiz kalacaktır” denildi.190
• Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD), dernek üyesi olan Habertürk Ankara temsilcisi Muharrem Sarıkaya’nın, canlı yayında yaşanan ses problemini çözmeye çalışan İHA muhabiri Ahmet Demir’e
tokat atması nedeniyle gazetecilik mesleği onuruna aykırı davrandığı gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk
ettiklerini açıkladı. PMD Başkanı Kemal Aktaş, “Bir gazeteci olarak Sarıkaya’nın bir basın emekçisi arkadaşımıza uyguladığı şiddetin hiçbir şekilde kabul edilir bir yanı yoktur. Her şeyden önce insan onurunu
rencide edici bu davranışı derneğimizin yönetimindeki üyelerimizle paylaştım. Dernek tüzüğü gereği gazetecilik onuruyla bağdaşmayan davranışından dolayı Sarıkaya’yı yönetim olarak disiplin kuruluna sevk ettik”
dedi.191
21 Aralık 2021
• Cumhuriyet yönetimine ve Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya’nın görevden alınması kararına tepki gösteren Cumhuriyet Haber Merkezi Müdürü Murat Hantaş, Yazı İşleri Politika Editörü Alper
İzbul, Gece Yazı İşleri Müdürü Ayça Bilgin Demir ve birinci sayfa editörü Murat Ataş istifa etti. Demir,
“Veda vakti. 24 yılın sonunda yüreğimi saran bir sızı. Güzel günlerde buluşmak umuduyla Hoşça kalın
arkadaşlar, sen çok yaşa Cumhuriyet”192 dedi.193
23 Aralık 2021
• Uluslararası Af Örgütü’nün “Türkiye, Sözleri Eyleme Geçir” raporunda, “Türkiye’de toplumsal
cinsiyet eşitliğini sağlamayı amaçlayan bir siyasi irade yok” denildi.194 Kadınlara yönelik şiddet ve eşitsizlik
verilerine yer verilen raporda, şiddetin ve cezasızlığın önlenmesine yönelik Türkiye’de bağlayıcı ulusal,
bölgesel ve uluslararası insan hakları hukuku ve standartlarına işaret edildi. Uluslararası Af Örgütü Kampanyalar Koordinatörü Göksu Özahıshalı, “Kadına yönelik şiddet büyük bir insan hakları ihlalidir. Bu rapor
ile amacımız Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesinin ardından Türkiye’deki mevzuat, Türkiye’nin taraf olduğu sözleşmeler, BM organları, Avrupa Konseyi ve ilgili diğer uluslararası kuruluşların
tavsiyeleri üzerinde yapılan incelemeler ve Türkiye’deki çeşitli kadın hakları örgütleriyle yapılan istişarelerle, Türkiye’nin kadın haklarını korumak konusunda devam eden yükümlülüklerinin genel bir değerlendirmesini yapmak, yetkililere üzerlerine düşen görevleri hatırlatmaktır” dedi.195
25 Aralık 2021
• Avrupa Yargıçlar Birliği, beş buçuk yıldır Afyonkarahisar 1 Nolu T Tipi Cezaevi’nde tutuklu eski
Yargıtay üyesi Hüsamettin Uğur’un yaşadığı hak ihlallerini anlattığı mektubu sitesinde yayınlayarak, söz
konusu ihlallere son verilmesi konusunda çağrıda bulundu.196
27 Aralık 2021
• Aralarında Diyarbakır Tabip Odası, Diyarbakır Barosu, İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan
Hakları Vakfı, Diş Hekimleri Odası, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, KESK Şubeler Platformu’nun bulunduğu örgütler, sağlığa erişim hakları engellenen tutuklulara ilişkin açıklamasında, cezaevlerindeki durumun uluslararası standartlarla uyumlu hale getirilmesi konusunda çağrısında bulundu. Diyarbakır Tabip
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Odası Başkanı Elif Turan, cezaevlerindeki 220 bin kapasiteye rağmen 294 bin kişinin tutulduğuna dikkat
çekti.197
28 Aralık 2021
• TGC Yönetim Kurulu, gazetecilerin ekonomik krizden zarar gördüğüne dikkat çekerek, “Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz medyada çalışan meslektaşlarımızı da ağır bir biçimde etkilemiştir. Siyasi
ve ekonomik baskıyla kapatılan yüzlerce yayın organında, 12 bine yakın gazetecinin işsiz kaldığı bir ortamda çalışan gazeteciler de yoksulluk seviyesindeki maaşlarıyla ayakta kalmaya çalışmaktadır” açıklaması
yaptı. Açıklamada, “Halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkı için görev yapan gazetecilerin Basın İş
Kanunu kapsamındaki sözleşmeyle çalıştırılmaması en önemli sorunlardan biridir. Çünkü beraberinde ciddi
hak kayıplarını getirmektedir. Uygulamada gazeteci ile işvereni arasında 1. Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi, 2.
Belirli Süreli İş Sözleşmesi, 3. Telif Sözleşmesi olmak üzere üç tip sözleşme imzalanmaktadır. Telif sözleşmesi adı altında çalışan bir gazeteci ilk olarak Basın İş Kanunu’nun kapsamı dışında kalmaktadır. Esas
önemli yanı ise sosyal güvenlik hakları kısıtlanmış ve sigortasız çalışmış olmaktadır. Basın İş Kanunu ile
çalıştırılması gereken gazeteciler sıklıkla 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında sözleşmeye zorlanmaktadır.
Bu çalışma biçimi de gazetecinin haklarını kısıtlayan bir uygulama biçimidir. Gazetecinin 4857 sayılı İş
Kanunu kapsamında çalıştırılmasının en önemli sonucu Basın Kartı alamaması ve 5510 Sayılı Kanun’da
tanınan fiili hizmet zammı hakkından mahrum kalmasıdır” denildi.198
• TBB Başkanı Erinç Sağkan, Avrupa Konseyi’nin tutuklu iş insanı Osman Kavala ve HDP eski eş
başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki AİHM kararının uygulanmasına doğrultusunda uygulanacak ihlal
prosedürüne ilişkin, “AİHM kararının uygulanmamasına bizzat bir yargı kararı araç oluyor” dedi. Sağkan,
“Geldiğimiz noktada anayasanın 90. maddesi tamamen yok sayılıyor ve Avrupa Konseyi’nin bu tür ikazlarının sonunun nereye gideceğini hukukçu olarak öngörebiliyoruz. Buna en çok da yargının müsaade etmemesi gerekiyor. AYM ve AİHM kararlarının uygulanmamasında en büyük vebal yargının üzerinde. Hızla
anayasasızlaşma sürecine eviriliyoruz. Çok üzüntü verici ve kaygılandırıcı bir durumdan bahsediliyor. Anayasadaki kuralların artık açıkça hem de yargı mercileri tarafından ihlal edilmesi çok farklı bir yere tekabül
ediyor. Basın hürdür, sansürlenemez yazıyor. Basın hür mü? Değil. İfade hürriyetinden her yerde bahsediliyor. Bugün medyada bir tweet atarken bile herkesin tedirgin olduğu gözaltıların göz dağına dönüştüğü bir
süreci yaşamaktayız” dedi.199
• CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, “Aradığınız
Hakka Erişilemiyor-Cezaevlerinde Sağlığa Erişim” başlıklı raporda200, son 25 yılda cezaevlerinde yaşamını
yitiren tutuklu sayısının 2 bin 670 olduğunu açıkladı.201
29 Aralık 2021
• DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’yi basın özgürlüğünde 180 ülke arasında 153. sıraya geriletti. 10 bin gazeteci Türkiye’de işten kovdurtulmuş durumda. Hafif
eleştiri yaptı diye, TV’de olumsuz birkaç kelime söyledi diye… Konuşan, yazan, çizen aleyhte kim varsa
hemen patrona telefon. ‘Ya işten kovarsın ya senin canını okuruz’” dedi.202
30 Aralık 2021
• Uluslararası Basın Enstitüsü’nün (IPI) “Ölüm İzleme”203 raporuna göre, 2021 yılında 45 gazeteci
gazetecilik yaptığı için öldürüldü. Öldürülen gazetecilerden 40’ı erkek ve beşi kadın. Toplam 28 kişi çalışmaları nedeniyle hedef alındı, üçü çatışma haberini yaparken, ikisi sivil ayaklanmaları haber yaparken, ikisi
de görevdeyken öldürüldü. 11 gazetecinin öldürülmesi ise halen soruşturma altında. Rapora göre, Asya ve
Pasifik, çoğu Hindistan ve Afganistan’da meydana gelen 18 cinayetle 2021'de gazeteciler için en ölümcül
bölgeler arasında yer aldı. 2020’de listenin başında yer alan Amerika’da 10 cinayet, Meksika’da yedi, Kolombiya’da bir, Guatemala’da bir ve Haiti’de bir gazeteci öldürülmüştü. 2021’de Meksika’da yedi sayısıyla
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dünyadaki herhangi bir ülkeden daha fazla gazeteci öldürüldü. IPI Direktör Yardımcısı Scott Griffen, “Devletler gazetecilere yönelik saldırıları çözmek için daha fazlasını yapmalı. Uluslararası toplum, bu tür cinayetlerde suç ortaklığı yapan Suudi Arabistan gibi rejimlere yaptırım uygulamalı. Basına yönelik şiddet dalgaları, gazetecilerin hayatlarını riske atan konulardan kaçındığı yaygın bir otosansüre yol açabilir. Bu, katillerin hesap vermediği bir cezasızlık ortamıyla daha da kötüleşiyor” dedi.204
31 Aralık 2021
• Cumhuriyet’ten istifa eden 24 gazeteci imzalı “Biz neden ayrıldık?” başlıklı açıklamada, vakıf
yönetimini hedef alınarak, “Tek adam yönetimine, ben yaptım oldu anlayışına karşı çıkarken evimizde,
Cumhuriyet’te aynı anlayışla yüz yüze geldik” tepkisi gösterildi.205 Açıklamada, “Cumhuriyet gazetesi yönetiminin, editoryal bağımsızlığa müdahale girişimleri, emek ve sendika karşıtı tutumu bizleri evimiz olarak
gördüğümüz, yıllarımızı adadığımız gazetemizden kopma noktasına getirdi. Türkiye tarihi bir süreçten geçerken bu yaşananlar, emeği yüce değer olarak gören Cumhuriyet’in gazetecilik anlayışına vurulmuş darbedir. 206Yaşamlarını Cumhuriyet’e adamış bizlerin ayrılmasıyla birlikte hiç şüphesiz Cumhuriyet’in hafızası
da vicdanı da silinmiştir” denildi.207

Diğer Gelişmeler
1 Aralık 2021
• Sağlık Bakanlığı,208 son 24 saatte 196 can kaybı yaşanmasıyla toplam can kaybını 66.142 ve
24.113 yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısını 8.821.671 olarak açıkladı.209
• Merkez Bankası, 2014’ten bu yana ilk kez döviz piyasasında satım yönünde müdahalede bulundu.
Merkez Bankası’nın müdahalesinin 700 milyon dolar seviyesinde olduğu belirtildi. Müdahale öncesinde 30
Kasım’da 13,95’e kadar tırmanan ABD Doları kuru, müdahale sonrasında 13,4026 seviyesine geriledi. Ancak sonrasında yeniden yükselen Dolar kuru 13,80 seviyelerine yükseldi.210
• Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Yargıtay kararıyla kapatılmış olan Emniyet-Sen Genel Başkanı Faruk Sezer’in son 10 günde 10 polis memurunun intihar ettiğini açıklamasını yalanladı. Açıklamada,
tüm personeli, her yıl en az bir defa psikolojik değerlendirmeye tabi tutma uygulamasının başlatıldığı hatırlatılarak, “Ruh sağlığı ile ilgili takibi ve tedavisi gereken personelimiz desteklenmekte, maaşında ve özlük
haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmadan iyileşebilmesi için tüm imkanlar sağlanmaktadır” bilgisi verildi.211
• Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabında TRT canlı yayınında izlettirdiği CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu’nun bazı açıklamalarından kesitler içeren bir videoyu paylaşarak, “Milletimizi, her fırsatta kendisini tehdit eden bu vesayetçi zihniyetin insafına bırakmayacağız…” paylaşımını yaptı.212 Kılıçdaroğlu ise, söz konusu videoyu alıntılayarak “Davaları geri çekmeler, videolarımı paylaşmalar… Doğru
söyle, Cumartesi Mersin’e de geliyor musun?”213 dedi.214
2 Aralık 2021
• Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin, AİHM’in iş insanı Osman Kavala
kararını yerine getirmediği için Türkiye’ye karşı ihlal sürecini başlatması kararına, “Avrupa Konseyi’ni
bağımsız yargıya müdahale niteliği taşıyacak bu kararın devamını getirmekten kaçınmaya davet ediyoruz”
tepkisini gösterdi. Açıklamada, “Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi bugün ülkemizin, AİHM Kavala kararını uygulayıp uygulamadığının tespiti hususunu AİHM’e havale etme niyetini içeren bildirimde bulunmuştur. Ülkemizde devam eden yargı sürecine saygı ilkesi uyarınca, Avrupa Konseyi’ni bağımsız yargıya
müdahale niteliği taşıyacak bu kararın devamını getirmekten kaçınmaya davet ediyoruz. Başta Avrupa
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Konseyi Bakanlar Komitesi olmak üzere herkes, bağımsız ve tarafsız mahkemelerce yürütülen yargı sürecine saygı ve güven duymalıdır. Avrupa Konseyi’nin kurucu üyesi olan ülkemiz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nden kaynaklanan sorumluluklarının bilincindedir. Bu yıl içinde 128, bugüne kadar ise toplam 3674
AİHM kararı tarafımızdan uygulanmıştır” denildi.215
• Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Suriye Halk Meclisi’nin “Hatay’ı geri almak için her
şeyi yapacağız”216 açıklamasına ilişkin “Suriye halkını hiçbir şekilde temsil etmeyen, demokratik meşruiyetten yoksun Halk Meclisi’nin ülkemizin toprak bütünlüğünü hedef alan hadsiz ve hukuksuz açıklamasını
şiddetle reddediyoruz” yanıtını verdi.217
• Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın istifasını “görevden af talebini
kabul etme” kararı olarak duyurdu ve yerine bakan yardımcısı Nureddin Nebati’yi atadı.218
• CNN Türk Genel Müdürü Murat Yancı, Demirören Medya Grubu TV Grup Başkanlığı görevine
getirildi. Kanal D Genel Müdürü Murat Saygı ise görevinden ayrıldı. Açıklamada, “Yönetim Kurulumuzun
aldığı karar doğrultusunda CNN Türk Genel Müdürü olarak görev yapan Yancı, TV Grup Başkanı olarak
atanmıştır. Bugün itibariyle geçerli olan atamanın tüm grubumuza hayırlı olmasını umar, Yancı’ya yeni
görevinde başarılar dileriz” denildi.219
• Bu yıl 45’incisi düzenlenen Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Sedat Simavi ödüllerindeki “Daha önce
ulusal yarışma ve ödüllendirmelere katılmış eserler, derece almış olsun veya olmasın aday olamaz” kuralı,
gazeteci Canan Coşkun’un, “Valilik Nefes Darlığından Öldü” demişti: Kulaklarından ve Gözlerinden Kan
Gelmiş” başlıklı haberine ikinci kez ödül verilmesiyle ilk kez bozuldu.220
• Kuzey Amerika Ortadoğu Çalışmaları Derneği’nin (MESA) 2021 Akademik Özgürlük Ödülü,
Boğaziçi Üniversitesi Direnişi Bileşenleri’ne verildi. Akademik Özgürlük Komitesi (CAF) Başkanı Laurie
Brand, “Boğaziçi ayrıcalıklı bir kurum, sergilediği direniş de Türkiye’deki akademik ve siyasal manzarada
benzersiz bir yere sahip. Bu doğrultuda bu ödülün, Türkiye’de Erdoğan ve hükümetinin otoriter uygulamalarına hedef olan eğitim sektöründeki herkese dönük daha geniş bir destek ve dayanışmanın ifadesi olarak
hizmet etmesi amaçlandı” dedi.221
• Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yürütülen incelemeler sonucunda izinsiz foreks işlemi gerçekleştiren 51 internet sitesi hakkında erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin başlatıldığını açıkladı.222
• Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya, Covid-19 önlemleri kapsamında seyahat sınırlamasına rağmen
basın mensubu olarak görevli pasaportuyla giriş yaptığı İtalya’da, turist olarak Roma’da bulunduğu tespit
edilince gözaltına alındı.223 Sarıkaya, İtalyan makamlar tarafından sınır dışı edildi. Sarıkaya’ya turistik seyahat yasağını ihlal ettiği ifade edildi.224
3 Aralık 2021
• CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kamuoyunda güvenilirliği tartışılan enflasyon hesaplamalarını görüşmek amacıyla gittiği TÜİK’e alınmadı. Kılıçdaroğlu , “İşçinin, memurun, emeklinin hakkını
korumak benim görevimdir. Eğer TÜİK rakamları küçültüyorsa bu memura, işçiye, emekliye daha az vereceğim demektir” dedi. CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke de kapıdaki görevlilere TÜİK’in sitesinde
“Bilgiye nasıl erişilir?” başlığı altında vatandaşların merkez teşkilata gelebileceğinin yazıldığını ve bu nedenle merkez teşkilata geldiklerini belirterek, TÜİK’in, kapıları açmayarak yasaları çiğnediğini söyledi.225
• Avrupa Konseyi’nin icra organı olan Bakanlar Komitesi, AİHM’in 22 Aralık 2020 tarihli Demirtaş kararındaki “derhal serbest bırakılmalı” hükmünü hatırlatarak, o günden bu yana Türk makamlarına
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yapılan çağrıların sonuçsuz kaldığına işaret etti. Bakanlar Komitesi, Demirtaş’ın derhal serbest bırakılması
talebine yer verilen bir ara karar aldı. Kararda, Demirtaş’ın mevcut tutukluluk halinin AİHM kararı kapsamına girmediğine dair Türk hükümeti tarafından savunulan tezin AİHM’nin kendisi ve AİHM kararlarının
infazını denetleyen Bakanlar Komitesi tarafından incelenip reddedildiği bildirildi. Anayasa Mahkemesi'nin
Demirtaş'ın bireysel başvurusunu en kısa sürede ve AİHM hükümleri çerçevesinde sonuca bağlaması istendi. Türk makamlarından “Demirtaş’ın derhal serbest bırakılmasını sağlamaları” talep edildi. Demirtaş’ın
2016 yılından bu yana özgürlüğünden mahrum olmasından “derin endişe duyulduğu” kaydedilen açıklamada, mart ayında yapılacak toplantıda bu konunun yine gündeme geleceği ifade edildi.226
• Eski AİHM yargıcı Rıza Türmen, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin iş insanı Osman Kavala
ve tutuklu HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki kararını, “Burada önemli olan artık
AİHM’in saygınlığını korumak, inandırıcılığını korumaktır. Kararın uygulanması, o mahkemenin saygınlığıyla, inandırıcılığıyla ilgili bir meseledir” sözleriyle değerlendirdi. Türmen, “AİHM, bu kez eski davayı
incelemeyecek. İnceleyeceği şey, Türkiye kararı uyguladı mı, uygulamadı mı? Uygulamamışsa eğer, ayrı
bir ihlal bulacak. Çünkü, kararın uygulanmaması başlı başına, bizatihi bir ihlaldir. Sözleşmenin (Avrupa
İnsan Hakları Sözleşmesi) 46. maddesinin ihlalidir. Bu ihlal çıkarsa eğer, Bakanlar Komitesi, kararı uygulatmak için yaptırım uygularken tabi ki hukuki bir temele sahip olacak. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne
taraf olan 47 devletin, mahkemenin saygınlığını korumak için bir kolektif sorumlulukları vardır. Aslında bu
bir Osman Kavala meselesi değildir. Onun için bunu bir Türkiye’nin kendisine karşı yapılmış bir hareket
olarak görmemesi lazım” dedi.227
4 Aralık 2021
• TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’na son üç yılda dokuz binden fazla hak ihlali başvurusunun yapıldığı ve bunlar arasında 6 bin 761 hak ihlali başvurusuyla cezaevlerindeki sıkıntılar başlığının ilk sırada yer aldığı kaydedildi. Ekim 2018’den bugüne kadar yapılan başvuruların sayısı 9 bin 30’a
ulaşırken, adli yargılama hakkının ihlal edildiğini savunan vatandaşların sayısı ise bin 928 oldu. 858 yurttaş,
yasal düzenleme yapılması, 288 kişi ise yerinde inceleme talebiyle komisyona başvuruda bulundu. Komisyona memur sorunları hakkında 132, yardım talebi için 116, işçi sorunları için 98, sosyal güvenlik işlemlerinden şikayet için de 57 başvuru yapıldı. Engelli sorunları nedeniyle 41 başvurunun yapıldığı kuruma, yurt
dışında yaşayan vatandaşlardan 40 dilekçe geldi. 23 yabancının başvurduğu komisyona, terör kaynaklı sorunlar için 22, askerlikle ilgili sorunlar için 20, kayıp vakaları için 16, memuriyet sınavları hakkında 11,
yabancı ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla ilgili sorunlar için yedi, AİHM’e başvurabilmek için yardım
talepli bir başvuru yapıldı. 375 başvuruda ise çeşitli konularda yardım taleplerinde bulunuldu.228
5 Aralık 2021
• Sağlık Bakanlığı229, son 24 saatte 228 can kaybı yaşanmasıyla toplam can kaybını 77.645 ve
20.374 yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısını 8,950, 607 olarak açıkladı.230
• Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB), 36’ncı Genel Kurulu ile başkanlık görevine Ankara Barosu
Başkanı Erinç Sağkan seçildi.231 Sağkan, 348 delegenin oy kullandığı seçimde 182 oy alırken, Metin Feyzioğlu’nun oyu ise 156’da kaldı.232 Sağkan, “Bu sonuçlar bize gösteriyor ki genel kurulun 348 delegesinin
tamamının katıldığı oylama neticesinde değişimden yana tavır ortaya konmuştur. Hukukun üstünlüğü, yargı
bağımsızlığı ve adil yargılanma ihlali olmak üzere en temel hak ve özgürlüklerin ihlalinde en etkin şekilde
yer alacak bir TBB isteğini hem dün hem bugün çok net olarak koyduk” diye konuştu.233
• Avrupa Konseyi, iş insanı Osman Kavala hakkındaki AİHM kararına uymadığı gerekçesiyle Türkiye’ye yönelik “ihlal prosedürü” başlatılacağı yönünde ara karar verdi. Avrupa Konseyi üyesi 47 devletin
daimi temsilcilerinin çoğunluğu ihlal prosedürü lehinde oy kullandı. İhlal prosedürü için 47 ülkeden en az
226
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32’sinin onayı gerekiyordu. Karara göre, Ankara’ya AİHM’nin Kavala kararını nasıl uygulayacağını belirtmesi için 19 Ocak’a kadar süre verildi. Bu süre ilk etapta 12 Ocak olarak belirlenmişti.234 Avrupa Konseyi
ve diplomatik kaynaklar söz konusu durumu “Ankara’ya son bir şans daha tanındığı’ şeklinde yorumladı.
Bakanlar Komitesinin, Kavala konusunu 2 Şubat’taki toplantıda yeniden ele alacağı, toplantıya kadar Kavala’nın AİHM kararı uyarınca tahliye edilmesi halinde ihlal prosedüründen vazgeçileceği belirtildi.235
• Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, “Metin Gürcan vakası ve yeniden canlanan tetikçi gazetecilik” yazısında236, “Metin Gürcan’ın suçlu olup olmadığına gazeteciler karar veremez. Oysa iktidar yanlısı
medya açıkça taraflı davranıyor” dedi.237
6 Aralık 2021
• Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi, İşid’in Kobani’ye yönelik saldırıları karşısında 6-8 Ekim
2014’te gerçekleştirilen protesto eylemleri gerekçe gösterilerek aralarında Eski HDP Eş Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin de bulunduğu 21’i tutuklu
108 kişi hakkında açılan Kobani Davası’nda HDP’lilerin duruşmaya katılmama yönündeki taleplerini reddetti.238 Mahkeme bir sonraki duruşma periyodu için 20-31 Aralık dönemini belirledi.239
7 Aralık 2021
• BBC İstanbul Bürosu’nda yerel sözleşmeyle çalışan gazeteciler, işverenle yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin uzlaşmazlıkla sonuçlanması üzerine grev kararı aldı. BBC, grev kararından üzüntü
duyduğunu, Türkiye ofisindeki çalışanlarının kaygılarını anladığını ve müzakerelere açık olduğunu belirtti.
Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Gökhan Durmuş, BBC Türkçe Servisi, BBC İzleme
Servisi ve BBC Haber Dairesi’nde yerel sözleşmeyle çalışan gazetecilerin Türkiye’deki ekonomik zorluklar
karşısında ücretlerinin alım gücünü koruyacak şekilde düzenlenmesini istediklerini belirtti. Durmuş,
BBC’nin 2020’de çalışanlarının maaşlarına enflasyon oranının altında zam yaptığını, son müzakerelerde ise
teklifin brüt yüzde 14 civarında olduğunu söyledi. TGS, Türkiye’de enflasyonun resmi kaynaklara göre en
az yüzde 21,31 olduğu bir ortamda işverenin teklifini kabul edilemez buldu. Durmuş, “BBC İstanbul ofisinde çalışan üyelerimiz dünyanın en önemli kamu yayıncısı olan, güçlü ilkelere sahip bu saygın yayın
kuruluşunda gazetecilik yapmaktan gurur duyuyor. Fakat alım güçlerini korumak, son yıllarda ücretlerinde
yaşanan değer kaybını telafi etmek ve her BBC çalışanı ile benzer haklara sahip olmak istiyor” dedi.240
• ADD Genel Merkezi, emekli 103 amiral hakkında hapis istemiyle iddianame hazırlanmasına “Bir
hukuk faciası olması yanında, esasen her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının asli görevi olması gereken
Cumhuriyetimizin tapu senedi oldukları tartışmasız uluslararası antlaşmaları ve Türkiye’nin bölünmez bütünlüğünü savunmayı suç sayarak cezalandırma çabasıdır” tepkisini gösterdi.241
• Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Katar ziyaretinde, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani’nin
de katılımıyla 15 yeni anlaşmanın 12’sine imza atıldı.242
• Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi,243 Demokratik Toplum Kongresi’ne (DTK) yönelik soruşturma kapsamında “örgüt üyeliği” suçlamasıyla yargılanan HDP eski milletvekili ve Emek Partisi (EMEP)
Yönetim Kurulu üyesi Levent Tüzel’in davasında beraat kararı verdi.244
• Uluslararası Af Örgütü, Twitter’ın kadınlara ve ötekileştirilmiş gruplara yönelik çevrimiçi istismarla mücadele konusuna yönelik Twitter Karnesi adlı çalışmasında, platformu günde bir kereden fazla
kullanan kadınların yüzde 40’ının istismara uğradığını bildirdiği ve platformu haftada bir kereden daha az
kullanan kadınlarda ise bu oranın yüzde 13 olduğu kaydedildi. Af Örgütü ABD Şubesi Teknoloji ve İnsan
Hakları Direktörü Michael Kleinman, “Platformun geliştirilmesi için tekrar tekrar çağrı yapmamıza rağmen,
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Twitter, çevrimiçi istismar konusunda artan risk altındaki kullanıcıları korumak için verdiği sözleri yerine
getirmekte hala yetersiz” dedi.245
• AİHM, Türkiye’de Yasin Özdemir isimli bir vatandaşın 2015 yılında yaptığı bir sosyal paylaşımı
nedeniyle 2016 yılındaki darbe girişiminden sonra hakkında mahkumiyet kararı verilmesini “insan hakları
ihlali” teşkil ettiğine hükmetti. AİHM kararında Özdemir’in, sosyal medya paylaşımlarının 17-23 Aralık
2013 yılındaki yolsuzluk soruşturmalarıyla ilgili olduğu ve paylaştığı yorumlarla kimseyi şiddete teşvik
etmediği görüşü dile getirildi. AİHM’in gerekçeli kararında, “2016 yılındaki başarısız askeri darbenin ardından başvuranı mahkum etmek için yerel mahkeme tarafından değerlendirmeye alınan yasal düzenlemenin, 2015 yılında ifade edilen görüşler için öngörülemez olduğu” yorumu yapıldı.246
8 Aralık 2021
• AYM eski raportörü Dr. Selami Er, AİHM’in önceki hak ihlalleri kararlarını gerekçe gösterip,
Fetullah Gülen cemaatine yönelik soruşturmaların tamamına yakınının 15 Temmuz’dan sonra başlatıldığını
ileri sürerek, “Suçlamaların tamamına yakını bu tarihten önceki eylem ve ifadelere dayandığı için 15 Temmuz'la ilgili olanlar dışındaki AİHM’e gidecek tüm cemaat davalarının hak ihlali ile sonuçlanacağı açıktır”
dedi.247
• Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Konseyi’nin tutuklu iş insanı Osman Kavala ve HDP eski eş
genel başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili ihlal süreci başlatmasına ilişkin “Biz, AB’nin Kavala’yla, Demirtaş’la, şununla, bununla ilgili aldığı kararları tanımıyoruz. Olay bu kadar basit. Yok farz ediyoruz. Bizim
indimizde bunlar yok hükmündedir. Bunları kaç kez açıkladık. İster anlasınlar ister anlamasınlar. Bizim
yargımızın vermiş olduğu kararın üzerinde biz, AB kararı tanımıyoruz. Ne biliyorlarsa onu yapsınlar”
dedi.248
9 Aralık 2021
• Yeniçağ yazarı Yavuz Selim Demirağ, Melih Gökçek’in CNN Türk’teki “Tarafsız Bölge” programında FETÖ ile ilgili itiraflarda bulunmasıyla ilgili kaleme aldığı yazıda,249 Gökçek’in Erdoğan’dan “yargılanmama garantisi” aldığını ifade etti. Demirağ, “AKP’nin de gidici olduğunu gören Gökçek, geçtiğimiz
hafta CNN’de Ahmet Hakan’a, Genel Sekreteri dahil çok sayıda FETÖ’cü ile çalıştığını açıklaması, bana
göre, vesayet altından kurtulduğunda bağımsız mahkemelerde ‘itirafçı’ statüsü kazanarak hapisten kurtulma
planının küçük parçasıdır” değerlendirmesini yaptı.250
• CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek Antalya’da Antalya İlim ve Kültür Derneği’ne (ALİMDER) bağlı yurtta işlenen cinayet sonrası yayın yasağı getirilmesini ilişkin “Haber için Antalya’ya gelen
gazetecinin farklı gerekçelerle gözaltına alınması birilerinin bu olayı örtbas etmek için gayret sarf ettiğinin
göstergesidir. AKP iktidarında vatandaşın inançlarını sömüren tarikat ve cemaatlerin sebep olduğu bu kaçıncı olay” dedi.251
10 Aralık 2021
• Sağlık Bakanlığı,252 son 24 saatte 176 can kaybı yaşanmasıyla toplam can kaybını 78.593 ve
18.561 yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısını 9 milyon 495 olarak açıkladı.253
• CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şubat ayında yaptığı grup konuşması ile ilgili haberlerin
yayından kaldırılması için başvuran Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatının istemini kabul ederek yayın yasağı getiren hakim İsmail Akdaş’ı Hakimler Savcılar Kurulu’na (HSK) şikayet etti. Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, HSK’ya yaptığı başvuruda, “Görevinin gereklerine bile bile aykırı davranmakla Görevi
Kötüye Kullanma suçunu işleyen Hâkim İsmail Akdaş hakkında disiplin ve TCK madde 257 kapsamında
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ceza soruşturması başlatılmasını” talep etti. Çelik, böylece Akdaş hakkında disiplin işlemlerinin dışında altı
aydan iki yıla kadar hapis cezası öngören TCK 257 kapsamında ceza soruşturması başlatılmasını” istedi.254
11 Aralık 2021
• CHP, Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle 81 ilde insan haklarına ilişkin hazırlanan “Benim Hakkım” broşürünü dağıttı. Broşürde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “İktidarın yanlış politikaları
yüzünden egemen güçlerin taleplerine boyun eğen bir Türkiye profili ortaya çıktı. Tam bağımsız bir ülkede,
evrensel insan haklarına uygun yaşamak senin hakkın. ‘Tek kişilik şahsım hükümeti’ Türkiye’yi beş temel
sorunla karşı karşıya bıraktı. Demokrasi sadece kağıt üstünde kaldı. Yasama, yargı ve medya bir kişinin
vesayeti altında bırakıldı. Bu vesayetten ülkemizi birlikte kurtaracağız. Demokrasi senin hakkın” ifadelerine
yer verildi.255
• Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi’ne gönderdiği video mesajında,
ilk ortaya çıktığında özgürlüğün sembolü olarak nitelenen sosyal medyanın, demokrasi için “ana tehdit kaynaklarından birine dönüştüğünü” söyledi. Erdoğan, teknolojik gelişmelerin hız kazandığı, dijitalleşmenin
sosyal ve beşeri hayatı derinden etkilediği bir dönemden geçildiğini vurgulayarak, “Bu süreçte stratejik iletişim faaliyetlerinin önemi de gün geçtikçe artıyor. Özellikle sosyal medya mecralarının yaygınlaşmasıyla
birlikte yalanın, üretilmiş haberlerin, dezenformasyonun hızla yayıldığını görüyoruz. Etkili bir denetim mekanizmasının olmadığı bu mecralardan yayılan bu tarz haberler sebebiyle milyonlarca insanın hayatı kararmaktadır. Yükselen dijital faşizm ve yalan haber furyası karşısında bizim gibi dünyanın gelişmiş demokrasileri de teyakkuz halindedir. Gelinen aşamada dezenformasyon sadece bir milli güvenlik meselesi olmanın
ötesine geçerek, küresel bir güvenlik sorunu halini almıştır. Kamuoyunu doğrudan bilgilendirmek, dezenformasyon ve propaganda ile hakikat dairesinde mücadele etmek bu bakımdan önem arz ediyor” dedi.256
13 Aralık 2021
• Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. İzzet Özgenç, “Türk Lirasının yabancı
paralar karşısındaki süregelen değer kaybı, ‘Ağır ekonomik bunalım’ sonucunun ortaya çıkacağı süreci başlatmıştır. Olağanüstü hal ilanına (Anayasa m. 119), toplum olarak hazırlıklı olmamız gerekir”257 paylaşımında bulundu.258
• AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, “Bir insan veya on insan kazanalım derken bin insanı
kaybetmek, onların hakkını gasp etmek veya onları mağdur etmek gibi bir konumda olamayız, bizim siyaset
anlayışımıza bu sığmaz. Yapanlar bizim bu hassasiyetimizi gözetmiyorlar, basıyorlar yalanı, çünkü hepimiz
biliyoruz ki sosyal medyada ilk atışı yapan kazanıyor. Siz arkasından istediğiniz kadar cevap verin, paylaşım
yapın hiçbir faydası yok. Çünkü iş saniyelerle oluyor, düzeltme hak getire, düzeltmenin oluşturacağı etki ile
ilk paylaşımın arasındaki etki, uçurum, çok büyük fark var, ilk akılda kalan neyse onunla gidiyor” dedi. 259
• CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun kullandığı “Geliyor gelmekte olan” sloganın TRT’de yayınlanan “Teşkilat” adlı dizide kötü karakter “Yıldırım” tarafından
kullanılması nedeniyle TRT ve RTÜK hakkında “görevi kötüye kullanma” iddiasıyla Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Tekin, TRT’deki bu eylemin “FETÖ’nün taktiklerine benzediğini” söyleyerek, “Keza TRT programında gerçekleştirilen bu eylemin geçmişte FETÖ yayın organı olarak
faaliyet gösteren bazı televizyon kanallarının taktikleriyle benzeştiği görülmektedir. Hatırlanacağı üzere alçak FETÖ operasyonlarının hedefinde olan masum asker ve sivil kişiler, FETÖ kanallarında yayınlanan
kurgu dizilerde ‘kötü ve karanlık’ karakterler ile temsil edilir ve canlandırılırdı. Kılıçdaroğlu’nun son günlerde sıkça kullandığı slogan, TRT dizisinde ‘terörist’ karakterini canlandıran bir oyuncuya söyletiliyor olması Kılıçdaroğlu’nu sözde itibarsızlaştırmak amacıyla yapıldığı ve bu amaca hizmet ettiği çok açıktır”
dedi.260
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14 Aralık 2021
• Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Türk mahkemeleri Kavala işi ilgili AİHM’in kararını uygulamıştır ve serbest kalmıştır. Kavala hakkında başka davalar olduğu için Kavala hapisten çıkmamıştır”
dedi. Çavuşoğlu, başka Avrupa ülkelerinin de AİHM kararlarına uymadığını, buna karşın Türkiye’ye çifte
standart uygulandığını iddia etti. Çavuşoğlu, “Fransa, AİHM’nin ev sahibi, kaç yıldır uygulamıyor biliyor
musunuz? 10. Norveç, hani, Nordik ülkeleri var ya, demokraside en ön planda olanlar, kaç yıldır uygulamıyor biliyor musunuz arkadaşlar? İki. Almanya kaç yıldır uygulamıyor biliyor musunuz? Beş” dedi.261
• CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Haber Global’deki “Az Önce Konuştum” programında
Cumhurbaşkanlığı için “Aday olmak istiyor musunuz” yönündeki bir soruya “İttifak adına konuşamam ama
ittifak da bunu kabul ederse bundan onur duyarım” dedi. Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın adaylığı hakkındaki bir
soruya ise bu kişilerin başarılı birer belediye başkanlığı yürüttüğünü, bu nedenle devam etmeleri gerektiğini
düşündüğünü fakat bu konuyu ittifak ortaklarıyla konuşmadıklarını söyleyerek yanıt verdi.262
• AB Genel İşler Konseyi’nde, Türkiye ile tam üyelik müzakerelerinin dondurulmuş olarak kalmasına karar verildi. Kararda, müzakerelerde yeni bir fasıl açılması ya da mevcut bir faslın kapatılmasının da
söz konusu olmadığı belirtildi. Kararda insan hakları, demokrasi ve temel hakların yanı sıra düşünce özgürlüğü ve yargı bağımsızlığı konularındaki gerilemelerin “derin endişe” yarattığı kaydedildi.263 AB Genel İşler
Konseyi’nin sonuç bildirisinde, Türkiye ile ilgili “Konsey, açık ve samimi bir diyalog sürdürmeye, ortak
sorunları ele almaya ve göç, halk sağlığı, iklim, terörle mücadele ve bölgesel meseleler gibi ortak çıkar
alanlarında iş birliği yapmaya kararlıdır” ifadeleri yer aldı. Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması’nı onaylamasından duyulan memnuniyet ifade edildi. Bildiride, “Konsey, Türkiye’nin yaklaşık dört milyon mülteciye
ev sahipliği yapma ve ihtiyaçlarını karşılama konusundaki süregelen önemli çabalarını takdir ediyor. Mültecilere ve ev sahibi topluluklara taahhüt edilen AB yardımları zamanında sağlanacaktır” denildi.264
15 Aralık 2021
• AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ekonomi gerekçeli OHAL iddialarına ilişkin,
“Saçma sapan bir iddiadır. Böyle bir şey söz konusu olmaz, düşünülemez. Hiç kimsenin aklından bu geçmesin” yanıtını verdi.265
• Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi, HDP Diyarbakır İl Örgütü Basın Danışmanı Vedat Dağ’ın
“örgüt üyeliği”, “örgüt propagandası” ve “tehdit” suçlamalarıyla yargılandığı davada, savcı “örgüt üyesi
olmak” ve “suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanarak tehdit etme” iddialarından cezalandırılmasını istedi. 266 Mahkeme, mütalaaya karşı savunma için süre vererek, davayı 16 Mart 2022’ye
erteledi.267
• Sağlık Bakanlığı,268 son 24 saatte 193 can kaybı yaşanmasıyla toplam can kaybını 79.511 ve
19.872 yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısını 9.103.851 olarak açıkladı.269
• AYM, 22.00’den sonra içki satışı yaptığı gerekçesiyle tutulan polis tutanağına istinaden para cezasına çarptırılan tekel bayisinin itiraz başvurusunu haklı buldu ve “adil yargılama hakkı kapsamındaki silahların eşitliği ilkesinin ihlali” değerlendirmesinde bulundu.270
16 Aralık 2021
• Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 50 oranında zam ile Ocak 2022’den itibaren asgari ücretin 4.250
lira olduğunu, buna karşın asgari ücrette döviz kuru artışına bağlı kıyaslama yapılmasına tepki gösterdi.271
17 Aralık 2021
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• HSK, Yargıtay ve Danıştay üyeliği için 14 kişiyi atadı. Bu kapsamda, organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’in iddialarıyla gündemdeki Hakim Esat Toklu, Danıştay üyeliğine seçildi. Danıştay üyeliğine seçilen diğer isimler İsmail Hakkı Sayın ve Yunus Emre Sılayi oldu. Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Başkanı Toklu, Peker’in iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’a ait Paramount Hotel’de ücretsiz kaldığı iddiasıyla gündeme gelmişti.272
• Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Evrensel Diyarbakır muhabiri Fırat Topal’ın “ölümle tehdit
edildiği” için “Jitemci.turkeyy” isimli Instagram hesabı hakkında yaptığı suç duyurusu hakkında takipsizlik
kararı verdi.273
• Diyarbakır Barosu, sürdürdükleri insan hakları mücadelesinin, toplumdaki yansımasını görmek
amacıyla şehrin 44 mahallesinde toplam bin kişinin katılımıyla yaptığı ankette, kentin insan hakları hassasiyetinin Türkiye ortalamasından yüksek olduğu belirtildi. Ankette, 90’lı yıllarda ve bu dönemde Türkiye’nin insan haklarına verdiği öneme ilişkin yüzde 38 “hiç” yanıtı verilirken, en çok insan hakları ihlali
yapanların yüzde 61,9 ile devlet olduğu, Türkiye’de hakları en çok ihlal edilen grup sorusuna yüzde 68,7’yle
kadınların olduğu son olarak medyanın insan hakları ihlallerini yansıtmasına yönelik soruya da yüzde 59,1
ile “Hayır” yanıtı verildi.274
• TBMM Genel Kurulu’ndaki 2022 yılı bütçe görüşmeleri kapanış oturumunda, grup olmadıkları
için söz hakkı kullanamayan TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın konuşması sırasında “Yalan” ve “Palavra” şarkılarını telefon hoparlöründen çaldı. Bunun üzerine
Kadıgil’e kınama cezası verildi. Oktay, “Tahammülsüzlüğünüzün göstergesidir bu. Bu bana değil, hükümetimize değil, milletimize saygısızlıktır” dedi. TİP Genel Başkanı Erkan Baş da “Düzeni bozmuyoruz Sayın
Başkan, protesto hakkımızı kullanıyoruz” diyerek, Kadıgil’e kınama cezası verilmesi gerekçesiyle söz aldı
ve bütçe eleştirisi konuşmasını yaptı.275
• ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 2020 Terörizm Raporu’nda Türkiye’nin “yabancı terörist savaşçılar
için bir kaynak ve transit ülke” olduğu belirtildi. Raporun başlangıcında, “Türkiye, PKK, DHKP/C ve IŞİD
dahil olmak üzere, sınırları içinde ve dışında terör örgütlerini yenme çabalarını sürdürmektedir” denilerek
Türkiye’nin uluslararası terörizmle mücadeleye aktif olarak katkıda bulunduğu belirtildi. Raporda, Türkiye’de terörün geniş bir tanımı olduğuna da işaret edilerek, “Türkiye’de hükümetin terörü düzenli olarak
ifade ve barışçıl toplanma özgürlüğünü suç saymak için kullandığı, anayasal düzene ve devletin iç ve dış
güvenliğine karşı işlenen suçları da kapsayacak şekilde içeren bir geniş bir tanımı var” değerlendirmesi
yapıldı. Raporda, “gazeteciler, insan hakları aktivistleri, avukatlar ve PKK’yı desteklemek veya PKK’ya
yardım etmekle suçlanan politikacıların siyasi saikle gözaltına alınmaları ve tutuklanmalarının 2020’de de
devam ettiği” kaydedildi. “Gülen yapılanmasının ABD tarafından terör örgütü olarak tanımlanmadığının”
vurgulandığı raporda, Türk hükümetinin Fethullah Gülen hareketini 2016 darbe girişiminden sonra “Fethullahçı Terör Örgütü – FETÖ” olarak tanımladığına dikkat çekildi. Raporda, “Türk hükümeti, Türk vatandaşlarının yanı sıra ABD’nin Türkiye temsilciliğinde istihdam edilen yerel personel de dahil olmak üzere, Türkiye’de ikamet eden yabancı uyrukluları da FETÖ veya terörle bağlantılı oldukları iddiasıyla, genellikle
yetersiz kanıtlara ve asgari yasal sürece dayanarak gözaltına almaya ve tutuklamaya devam ediyor” denildi.276
• Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın “Terörizm Raporu”nun Türkiye bölümünü eleştirerek, “Rapor eksik ve önyargılı” değerlendirmesinde bulundu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç,
rapor hakkındaki soruya verdiği yazılı yanıtta277 “Türkiye’nin PKK, DHKP-C, DEAŞ gibi terör örgütlerine
karşı mücadelesinin ve bu alanda uluslararası çabalara etkin katkılarının hakkaniyetle değerlendirilmediği;
raporun bu konuda eksik ve önyargılı bir yaklaşımı yansıttığı görülmektedir” ifadelerine yer verdi. Türkiye
Dışişleri Bakanlığı’nın raporda FETÖ ile ilgili kısma ilişkin açıklamasında, Türkiye’nin Fethullah Gülen
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yapılanmasına karşı “haklı ve meşru mücadelesinin, bu sinsi örgütün giriştiği kanlı darbe girişimi ve örgütlü
suç faaliyetleri dikkate alınmadan önyargıyla değerlendirildiği görülmektedir” denildi.278
• AYM, sosyal mesafe kuralına uymadığı gerekçesiyle idari para cezası verilen başvurucu Necla
Yaşar’ın yaptığı itirazın ileri sürdüğü iddiaların dikkate alınmadan reddedilmesinde “gerekçeli karar hakkının ihlal edildiği”ne hükmetti.279 Yüksek Mahkeme, kararın yeniden Diyarbakır 3.Sulh Ceza Hakimliği’ne
gönderilmesine karar verdi. Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde yaşayan Yaşar, 29 Mayıs 2020’de İlçe Emniyet
Müdürlüğü önünde yaşanan tartışma sonrasında Covid-19 tedbirleri kapsamındaki “sosyal mesafe” kuralına
uymadığı gerekçesiyle Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi uyarınca polis tarafından üç bin 150
lira idari para cezasına çarptırılmıştı. Cezaya itiraz eden Yaşar, Bismil Sulh Ceza Hakimliği’ne başvuruda
bulunmuş, mahkemece haksız bulunduktan sonra ise AYM’ye başvurmuştu.280
• CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter paylaşımında281 TÜSİAD başkanı ile görüştüğünü belirterek, “Ülke yangın yeri. Akli melekelerini kaybetmiş bir şahsın ülkeyi intihara sürüklemesini mi
seyredeceğiz? Herkes konuşmalı artık, herkes! Seçim istiyoruz. Erdoğan ve Bahçeli’nin tek yapması gereken, kendilerinin gitme olasılığını millete göstermeleridir” dedi. Kılıçdaroğlu erken seçim talebini yenileyerek, “Bu Saray Hükümeti artık kangrenli bacaktır. Susma zamanı değil, vatanını seven herkes konuşmalı.
Tüm vücut kangren olduktan sonra, konuşsanız da bir anlamı olmayacak. Utancı giden kimsenin kalbi ölürmüş. Bu Saray ve şürekasının utanması yoktur, kalbi yoktur. Bu zulmü bitireceğiz!” mesajına yer verdi.282
18 Aralık 2021
• Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (TÜSİAD), yazılı açıklamasında283, “Genel kabul
görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmeli” çağrısı yapıldı. Açıklamada, “Son dönemde yaşadığımız
istikrarsızlıklar sonucunda, denenmekte olan ekonomi programıyla amaçlanan sonuçlara erişilemeyeceği
netleşmiştir. Bu sürecin TL’de şiddetli değer kaybı, enflasyonda hızlanma, yatırımları, büyümeyi, istihdamı
baskılama ve en önemlisi ülke olarak fakirleşmemizle sonuçlanma riskini vurgulamıştık” ifadeleri kullanıldı. Yeni iktisadi tercihler kapsamında atılan adımların ardından güvensizlik ve istikrarsızlık ortamının
oluştuğuna dikkat çekilen açıklamada, “Özellikle yurt içinde dövize olan talebin şiddetli ölçüde yükseldiğini, bunun da var olan tüm ekonomik dengeleri bozduğunu görmekteyiz. İzlenen ekonomi politikası yalnızca iş dünyası için değil, tüm vatandaşlarımız için yeni ekonomik sorunlar yaratmaktadır. Tüm bunların
sonucunda, son dönemde ekonomide oluşan hasarın tespitini yapıp öncelikle serbest piyasa işleyişi çerçevesinde, tüm paydaşların desteğinin alındığı, genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmesinin gereği açıktır” denildi.284
19 Aralık 2021
• Cumhurbaşkanı Erdoğan, göreve geldiğinden bu yana faize karşı olduğunu “Çünkü faiz zengini
daha zengin yapar, fakiri daha fakir yapar. Eninde sonunda biz bu enflasyonu göreve geldiğimde nasıl düşürdüysek, o zaman dört puana kadar indirdik, yine düşüreceğiz” dedi. Erdoğan devamla, “Faizin özellikle
yüz baz puan tekrar düşürülmüş olması. Tabii muhalefet ve malum çevreler bizim faizdeki bu tür kararlılığımızı asla kabullenemiyorlar. Bakın bugün Amerika enflasyonda çok ciddi bir sıkıntının içerisinde. Avrupa
aynı şeklide ciddi bir sıkıntının içinde. Türkiye’de de faizciler ne yazık ki bu işi savunmanın gayreti içerisinde. Ben de diyorum ki biz kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz ve milletimizi faize ezdirmeyeceğiz. İnşallah en kısa zamanda da enflasyon aşağı inmeye başlayacak. Çünkü faiz sebep, enflasyon neticedir” dedi.285 Erdoğan, TÜSAİD’a yönelik “Ey TÜSİAD ve yavruları size sesleniyorum. Kalkıp da hükümete
saldırmanın değişik yollarını, versiyonlarını aramayın, bizimle mücadele edemezsiniz” dedi. TÜSİAD’ın
tek görevinin yatırım, üretim, istihdam, büyüme olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Siz bunda ne yapıyorsunuz
278
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önce onu ortaya koyun. Kalkıp da hükümete saldırmanın değişik versiyonlarını aramayın, bizimle mücadele
edemezsiniz. Sizin cinsinizi de cibilliyetinizi de gayet iyi biliyoruz. Sizin derdiniz başka. Biz vatan sevgisi
ile millet sevgisiyle yürüyoruz, siz ise ‘acaba bu hükümeti nasıl çökertir de isteyeceğimiz, sömüreceğimiz
bir hükümeti bir yönetimi iş başına getirtiriz’, bunun için mücadele ediyorsunuz. Bu millet size bu fırsatı
vermeyecek” dedi.286
• Ankara Mamak Türközü Mahallesi’nde yaşayan 17 yaşındaki Volkan Temel isimli vatandaş, akşam saatlerinde D.G, S.G ve kimliği belirsiz başka kişilerce satır, bıçak ve sopalı fiziksel saldırıya uğradı.
Temel’e saldıran üç kişinin “Burası Türközü, Kürde mezar olacak. Pis Kürtler sizi burada istemiyoruz”
dediği belirtildi. Volkan Temel’in kardeşi, saldırganlar hakkında gözaltı işlemi yapılmadığını söyleyerek,
karakolda yaşananlara ilişkin, “Darp raporumuzu alıp bugün karakola gidip şikayette bulunduk. Fakat saldırganlar gözaltına bile alınmadı. Polisler bize ‘Buradan taşının başınıza bir şey gelmeden, biz cezaevine
atamayız anca para cezası kesebiliriz’ diyor. Bu nasıl adalet” dedi.287
20 Aralık 2021
• Gaziantep’teki yayın esnasında İHA kameramanı Ahmet Demir’e tokat atan Ciner Medya Grubu
bünyesindeki Habertürk’ün Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya tepkiler ardından görevinden istifa
etti.288
• İHA kameramanı Ahmet Demir, kendisine tokat atan Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya’nın kendisini telefonla arayarak Ankara’ya davet edip, “Özür dilerim, gel sana bir yemek ısmarlayayım” dediğini açıkladı. Demir, “Daha fazla saçmalamaması için telefonu kapattım. Keşke böyle bir olay
yaşanmasıydı, keşke böyle bilinmeseydim. Keşke orada haksız olsaydık, o sorunu çıkaran biz olsaydık. Ve
bu adamın o kızması haklı olsaydı, o yediğim tokadı sineye çekebilseydim. Ama suçsuz olmak… Bu zorumuza gitti” dedi. Demir, olayın İHA tarafından bir süre gizlenmesi konusundaki soruyu ise “Ben yayınlanmasını istemiyordum. Böyle bir şeyin yayılmasını istemedim. Ailem görsün istemedim. Nasıl olduysa bir
şekilde birileri paylaşmış” diye yanıtladı.289
• Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kendisi ile söyleşi yaparken İHA kameramanı Ahmet Demir’e şiddet uygulayan Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya’ya ilişkin “Sarıkaya’nın tepkisi, kendisinin de dediği gibi çok yanlıştı. Zaten hemen sonrasında aramızda konuştuk ve ben
de düşüncelerimi söyledim. Sarıkaya kendi mesajında da yazdığı gibi sonrasında Ahmet Demir arkadaşımızdan özür diledi” mesajını paylaştı.290
• Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından ekonomiye ilişkin alınan yeni tedbirleri
10 madde halinde sıralayarak, “döviz kuruna endeksli TL hesabı” şeklinde yeni finans aracını tanıttı ve “Kur
getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek, bu kazanç stopaj
vergisinden muaf tutulacak” dedi.291 Erdoğan, “Üretimi ve istihdamı desteklemek için çok sayıda paketi
hayata geçiriyoruz. Kurdaki dalgalanmayı durdurarak serbest piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde yeni
araçları devreye alıyoruz. Tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz” dedi.292
• Irak’ta düzenlenen 5. Uluslararası Süleymaniye Film Festivali’nde, Diyarbakır’daki sokağa çıkma
yasakları sırasında şehir çatışmalarını konu alan Özgürlük İçin (Ji Bo Azadiyê) filmi gösterimden kaldırıldı.293 Ji Bo Azadiyê filminin yapımcıları, filmin festivalden kaldırılmasının arkasında siyasi bir karar olduğunu iddia etti ve durumu “Bugün filmin reklamını yaptıktan sonra, Türk Konsolosluğu filmi yasaklamak
için festival organizatörüyle temasa geçti. Bu da filmin yasaklanmasına neden oldu. Filmin tanıtımı da festival programında sansürlendi. Filmin senaryosu hakkında pek konuşmadılar. Filmin başlığında ve tanıtımında değişiklikler yapıldı” açıklaması yaptı.294
286
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• Sağlık Bakanlığı,295 son 24 saatte 176 can kaybı yaşanmasıyla toplam can kaybını 80.406 ve
18.762 yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısını 9.193.408 olarak açıkladı.296
• OHAL’in Toplumsal Maliyetleri Raporu’na297 göre OHAL/KHK mağdurlarına yönelik 131 yöntem ile insanlığa karşı suç işlendiği öne sürüldü. Rapora göre OHAL’de “sakıncalı şahıs”, “düşman şahıs”,
“hedef şahıs” listelerine kimlerin girip kimlerin girmeyeceği, nelerin veya hangi eylemlerin suç, kimin
suçlu, kimin masum, kimin güvenilir olduğuna, sistematik fişleme listelerine göre karar verildi.
OHAL/KHK mağdurlarının yargılanmalarında Anayasa’nın 38/4. ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin
6/2. “suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kişinin suçsuz sayılması gerektiğini” gibi ilgili kaideleri görmezden gelindi. Raporda KHK mağdurlarının, eşleri, çocukları, aile bireylerinin “insan” olarak görülmedikleri belirtilerek, onlara karşı yapılan cinsel taciz, tecavüzler de meşru görüldüğü, hatta bazı mağdurlara
yapılan işkence ve tecavüzlerin kimi zaman eş ve çocuklarının huzurunda yapılarak tedhişin diğer aile efradına, çocuklarına sirayet ettirilmesi, aile bireylerinin ve çocukların manen ezilerek sosyal ölüleştirilmesinin
sağlandığı vurgulandı.298
• Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 21 kişinin kaçırılarak infaz edilmesine ilişkin açılan JİTEM davasında,
dönemin Cizre İlçe Jandarma Komutanı, emekli Albay Cemal Temizöz’ün arasında bulunduğu sekiz sanığa
verilen beraat kararını onadı. Karara, Yargıtay üyeleri İbrahim İlhan ve Turgay Ateş muhalefet etti.299
21 Aralık 2021
• Sayıştay’ın, tespitine göre, TRT’nin 2020 yılı geliri 4 milyar 171 milyon 170 bin TL olurken, 2020
yılı gideri ise 3 milyar 262 milyon 814 bin TL oldu. TRT’nin giderleri içerisinde önceki yıllarda olduğu gibi
2020 yılında da en büyük payı 1 milyar 372 milyon 306 bin TL ile dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler
aldı. 2020 yılında TRT, 1 milyar 814 bin 693 TL tutarındaki dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler giderlerinin, yüzde 44,9 oranında 813 milyon 913 bin TL’si kurum dışından temin edilen haber ve haber programı
giderleri, yüzde 28,7 oranında 521 milyon 240 bin TL’si kurum dışına yaptırılan program giderleri, yüzde
1,9 oranında 34 milyon 241 bin TL’si kurum dışından kiralanan program giderleri, yüzde 1,6 oranında 29
milyon 965 bin TL’si TV ve radyo programları için hizmet alım giderlerine ödeme yaptı. Sayıştay, 2020
yılında 1 milyar 372 milyon 306 bin TL olarak gerçekleşen kurum dışından temin edilen haber ve program
giderlerinin bir önceki yıla göre yüzde 29,7 arttığına da dikkat çekti.300
• Rusya Aşırıcılıkla Mücadele Birimi, Rusya’ya bağlı Hakasya Cumhuriyeti’ndeki Türklerin yaşamlarını, kültürlerini belgeselleştirmek için çekim yapan GZT editörleri Türk gazeteciler Nazgul Kenzhetay ve Emin Karaçak’ı “casusluk” iddiasıyla gözaltına aldı. Gözaltına alınan Kenzhetay ve Karaçak’ın eşyalarına el konuldu, bütün verileri silindi. Hakasya’nın başkenti Abakan’daki “geri gönderme merkezine”
getirilen ve ayrı hücrelere konulan Kenzhetay ve Karaçak’ın 10 günlük gözaltı süresinin ardından sınır dışı
edilmeleri bekleniyor. Kenzhetay ve Karaçak daha önce de çekim yaptıkları Yakutistan ve Altay’da gözaltına alınmış, para cezasına çarptırılarak serbest bırakılmıştı.301
• Habertürk eski muhabiri Aslı Işık, İHA kameramanı Ahmet Demir’e yayın esnasında tokat atan
Muharrem Sarıkaya’nın bir dönem kendisine şiddet uyguladığını iddia etti. Işık, “Yedi aylık hamileyken
beni sandalyeden iterek düşürdü. Onun yüzünden mesleği bıraktım” dedi.302
• Elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payının kaldırılmasına ilişkin düzenlemeyi de içeren
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Ayrıca kanunla birlikte Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda yapılan değişiklikle yalnızca bilgisayar programlarına ilişkin olarak sağlanan ve koruyucu programları etkisiz kılmaya yönelik hazırlık hareketlerini yaptırıma bağlayan düzenleme; tüm eser, icra, fonogram, yapım ve yayınları kapsayacak şekilde genişletilmesine
ve telif hakkı sahiplerince izinsiz kullanımları engellemek amacıyla öngörülen teknolojik önlemleri etkisiz
295
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kılmaya yönelik ürün ve araçların ticaretini veya tanıtımını yapanlar altı aydan iki yıla kadar hapis cezasıyla
cezalandırılmasına da karar verildi.303
22 Aralık 2021
• Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis’te
kabul edilerek, yasalaştı. Teklife göre, tüm ücret ve maaşların asgari ücret tutarı kısmından gelir ve damga
vergisi alınmayacak.304
• HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş, AYM Başkanlığı’na yazdığı dilekçede, “Mahkemeniz
bana siyasi yasak getirirse kararın son cümlesi olarak şunu yazmanızı arz ve talep ediyorum: ‘Siyasi yasak
getiriyoruz ama bir işe yarayacağından da emin değiliz” dedi. HDP’ye yönelik kapatma davasında hakkında
siyasi yasak istenen 451 siyasetçiden biri olan Demirtaş, devamla, “Siyaset yapmak için altın varaklı koltuklara ve saraylara gerek yoktur. Önemli olan nerede olduğunuz değil, yüreğinizin nerede ve kimler için
attığıdır” dedi.305
• Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 yaşındaki Suriyeli sığınmacı Ali El Hemdan’ın polis tarafından öldürülmesine dair davada, sanık Fatih Karaca’ya “kasten öldürme” suçundan ömür boyu hapis cezası
verdi. Heyet, cezayı “iyi hal” indirimi uygulayarak, 25 yıla düşürdü. Mahkeme başkanı hakim ise sanık
hakkında indirim uygulanmaması gerektiğini vurgulayarak, karara şerh koydu.306
23 Aralık 2021
• Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı, Van milletvekili ve gazeteci Tayip Temel ve HDP Mardin Milletvekili Pero Dündar’ın da aralarında bulunduğu 38 kişinin “örgüt
kurmak ve yönetmek” suçlamasıyla yeniden yargılandığı davada, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması
için dosyanın iddia makamına gönderilmesine karar vererek, davayı 5 Nisan 2022’ye erteledi. Temel, Kürtçe
yayın yapan Azadiya Welat genel yayın yönetmeni olduğu dönemde Diyarbakır’da KCK adı altında yapılan
operasyon kapsamında 8 Ekim 2011’de tutuklanmıştı. Temel hakkında “örgüt kurmak ve yönetmek” iddiasıyla açılan dava, kapatılan Özel Yetkili Mahkeme (ÖYM) olan Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
görülmüş daha sonra da Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve kamuoyunda “KCK Ana davası” olarak bilinen dava ile birleştirilmişti. Temel, iki yıl 11 ay tutuklu kaldıktan sonra 1 Temmuz 2014’te
tahliye olmuştu.307
24 Aralık 2021
• Yazar Aziz Nesin’in 106’ncı yaş gününde, “Aziz Nesinlik Olay” yarışması başlatan Nesin Yayınevi, ilk ödülü, Aziz Nesin’in “Büyük Grev” öyküsüyle benzerlik gösteren bir olayın öznesi olması nedeniyle DİSK’e bağlı Tekstil İş Sendikası’nın ntep Bölge Temsilciliği görevinden alınan Mehmet Türkmen’e
verdi. Nesin Yayınevi, Türkmen’in “Sendikalı olduğu için işten atılan ‘işçilerin haklarını savunduğu için
sendikadan atılan adam..’ O adam benim evet308” tweetini alıntıladı ve “Aziz Nesin’in 106’ncı yaş gününde,
gelenekselleştirmek istediğimiz bir ödül yarışması başlatmaya karar verdik. Bu sene ödülümüzü Nesin’in
Büyük Grev öyküsüyle benzerlik gösteren trajik bir olayın öznesine, Türkmen’e veriyoruz” paylaşımı
yaptı.309
• Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kararla,310 “FETÖ/PDY, PKK/KCK, dini istismar eden terör örgütleri ve sol terör örgütleri”ne üye 770 kişi ve bir tüzel kuruluşun mal varlıkları donduruldu. Mal varlıkları dondurulan diğer kişiler arasında Tarık Toros, Adem Yavuz Arslan, Atalay Candelen,
Fikret Seçen, Osman Şimşek, Said Sefa, Sevgi Akarçeşme, Tarık Toros, Tuncay Opçin’in yanı sıra eski
Zaman Ankara Temsilcisi Abdulkerim Balcı ve gerçek adı Emrullah Uslu olan, şu an ABD’de yaşadığı
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bilinen gazeteci Emre Uslu yer aldı. Hizbullah, DEAŞ, El Kaide, İslami Hareket Örgütü, Kudüs Ordusu ve
El Nusra gibi dini istismar eden örgütlerden 119 kişinin de Türkiye'de bulunan mal varlıkları donduruldu.311
25 Aralık 2021
• Sağlık Bakanlığı,312 son 24 saatte 145 can kaybı yaşanmasıyla toplam can kaybını 81.218 ve
20.470 yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısını 9.290.513 olarak açıkladı.313
26 Aralık 2021
• Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ismini vermeden hedef alarak, Erdoğan, “Utanmadan bana mektup gönderiyor” dedi. CHP belediyelerinde 15 bin kişinin işten çıkartılarak,
yerine terörle bağlantılı 45 bin kişinin işe alındığını iddia eden Erdoğan, “Hani belediyede personel fazlası
vardı? Utanmadan bana mektup gönderiyor, ‘Böyle bir şey yok’ diye. İBB’nin önünde hanımlarıyla beraber
ağlayanların gözyaşlarını sen bize anlatma” dedi.314
• İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bağlı kuruluşları ve şirketlerinde işbaşı
yaptırılan personelden bazılarının terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğu yönündeki iddialarla ilgili “özel
teftiş” başlatıldığını bildirdi. Açıklamada315, “İBB, bağlı kuruluşları ve şirketlerinde işbaşı yaptırılan personelden, 455’inin PKK/KCK, 80’inin DHKP-C, 20’sinin MLKP, ikisinin MKP, ayrıca bazılarının FETÖ ve
diğer terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğu yönünde ihbar, şikayet ve elde edilen tespitler üzerine, konunun tüm yönleriyle soruşturulması için Bakanlığımızca özel teftiş başlatılmıştır. Ayrıca İBB DİAYDER
referansıyla PKK terör örgütü irtibatlı/iltisaklı kişilerin yerleştirildiğine yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan tespitler sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamedeki iddia ve tespitler de bahse konu özel teftişin kapsamındadır” denildi.316
• CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanlığı’nın İBB hakkında “terörle iltisaklı personel” iddialarından dolayı özel teftiş başlatmasına, “Suç İçişleri Bakanımız yeni kumpas peşinde. Boğaziçi
öğrencilerine attıkların yetmedi sıra İBB çalışanlarına mı geldi? Türkiye’de 160 PKK’lı kaldı diyordun,
şimdi 455 PKK’lı İBB’de çalışıyor diyorsun... Kendi açıklaman seni yalanlıyor ama sen utanmıyorsun”
dedi.317 CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek de, “FETÖ ile ortak operasyonlar yaptığınız zaman
en sık kullandığınız yöntem gizli tanıklardı. Şimdi de mahkeme kararı olmadan birilerini terörist mi ilan
ediyorsunuz? İltisak arıyorsanız aynaya bakacaksınız. FETÖ, uyuşturucu baronları, kumarhane kralları bir
şey çağrıştırıyor mu size” paylaşımında bulundu.318 CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da “Unutmayalım ki iktidar her sıkıştığında hep yaptığı gibi yalana, dolana sarılıyor. Terör örgütleriyle iltisaklı arayanlar aynaya baksın diyelim ve konuyu kapatıp işimize gücümüze bakalım. Biz çalışacağız siz, gideceksiniz. Az kaldı”319 dedi.320
• Diyarbakır’da HDP’nin Gençlik Kongresi’nde “terör örgütü propagandası” yaptıkları iddiasıyla
16 kişi gözaltına alındı. Kongrede, PKK lideri Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldığı, sinevizyon gösteriminde Öcalan’ın eski bir konuşmasına ve fotoğraflarına yer verildiği gerekçesiyle Diyarbakır Cumhuriyet
Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.321
27 Aralık 2021
• İHA muhabiri Ahmet Demir’e yayın esnasında tokat atan eski Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Sarıkaya, Demir’e, ani ve ölçüsüz bir harekette bulunduğunu ancak bunun bilinçli şiddet olmadığını belirterek, “TGC
Yönetim Kurulu’nun, 42 yıllık meslektaşı hakkında isnat ettiği hükme ulaşmadan önce, Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ni anımsaması gerekirdi. Yönetim Kurulunuz savunmaya ihtiyaç
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duymadan, ‘Hakaret etmeniz, tokat atmanız’ diyerek hüküm veriyor. Kitlelerdeki zihniyetin tekleşmesi kanununun, TGC yönetimine de hakim olduğuna tanıklık ediyorum” dedi.322
• Sakarya’da Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin, okudukları romanlardaki kahramanların kıyafetlerini giydiği, mekanları canlandırdığı “Roman Kahramanları Festivalini”, MEB’e şikayet
edildi.323 Hürriyet yazarı İhsan Yılmaz, yazısında, “Lisenin video ve fotoğrafları sosyal medyada hayli ilgi
gördü. Beğenenler çoktu ama eleştirenler de çıktı. Roman kahramanları konusunda bile hemen kamplara
ayrıldık. Kimisi yapılan etkinliği MEB’e şikayet edip ‘Milli Eğitim’in amacı ortalama Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşı yetiştirmektir’ diye buyururken, ‘Lise öğrencisini romanla yetiştirmek çok saçma bir düşünce’
diyenler çıktı. Çok büyük destek de geldi, hocamız Ercan Yılmaz’a. Edebiyat dünyasından pek çok isim
tebrik mesajı yayınladı”324 dedi.325
• İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB, bağlı kuruluşları ve şirketlerinde işe alımlarla ilgili başlatılan özel teftişle ilgili yaptığı açıklamada, bunun siyasi değil güvenlik meselesi olduğunu ileri sürdü. “Yarın
bu teröristler bir eylem yaparsa bize sizin göreviniz nedir diye sormazlar mı” diyen Soylu, İBB’nin işe alınan
kişilerle ilgili Valilikten yardım almadığını söyledi. Soylu, “Burada bir önemli adım daha var, işe alınanlar
sadece iş derken mahalleleri süpürmüyorlar, temizlemiyorlar. Burada alınanların bir bölümü kamunun çok
kritik yerlerinde de yani ilgili belediyelerin çok kritik yerlerinde çalışabilme kabiliyetine sahip. Elbette ki
tedbir almalıyız. Bizim kimsenin belediyesiyle işimiz yok, bizim terörle mücadeleyle işimiz var, biz bunu
yapmak zorundayız. Bunun için de Türkiye’yi alarmda tutmak zorundayız” dedi. “İBB’de çalışan birkaç
kişi 15 gün önce terörden tutuklandı” diyen Soylu, bu kişilerin aldıkları maaşı terör örgütüne aktardıklarını
iddia etti.326
• İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Soylu’yu “Polis katili, ByLock kullanan kişiler
tespit edildi’ diyor bakan. Bunu gevrek gevrek basına söylüyor. Madem bunlar tespit edildi sen ne yapıyorsun orada” diyerek istifaya davet etti. İmamoğlu, Soylu’nun Erdoğan’ın konuşmalarından sonra harekete
geçtiğini belirterek, “İBB iştiraklerinde bir kişinin işe girmeyle ilgili prosedürleri bellidir. Adli sicil kaydı
istersiniz, o kişi bu belgeyi de Adalet Bakanlığı’ndan alır. O zaman İçişleri Bakanı yanlış yere soruşturma
açıyor. Soruşturma açması gereken yer Adalet Bakanlığı” dedi. Erdoğan’a gönderdiği mektupla ilgili de
cevap veren İmamoğlu, PKK terör örgütü kurucusu Abdullah Öcalan’ın 31 Mart yerel seçimlerindeki mektubunu hatırlatarak, “Benim mektubum utanılacak bir mektup değildir. 31 Mart seçimlerinde cezaevinden
rakibim (Binali Yıldırım) lehine istenen mektup utanılacak bir mektuptur” ifadelerini kullandı.327 İçişleri
Bakanlığı’nın duyurusu sonrası İBB de söz konusu gelişmeyle ilgili “Türkiye Cumhuriyeti Devleti, sosyal
medyadan idare edilemez. İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili 16 Aralık 2021 tarihli resmi yazımıza bilgi vermediği gibi bugün sosyal medyadan yaptığı açıklamayla 86 bin İBB çalışanımızı zan altında bırakmıştır.
‘Terör bağlantılı’ kişiler ortada gezip, kamu kurumlarında iş buluyorsa bu sorun İBB’nin değil, güvenlikten
sorumlu İçişleri Bakanlığı’nındır. Devletin en önemli bakanlıkları, siyasi polemik yerine, elindeki bilgi ve
belgeleri devletimizin kurumu İBB ile paylaşmalıdır” açıklamasını yaptı.
• AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İBB’deki teftişe ilişkin Ekrem İmamoğlu hakkında
herhangi bir soruşturmanın söz konusu olmadığını belirterek, “Büyükşehir’de ya da şirketlerinde çalışan
terör örgütleriyle irtibatlı, iltisaklı olduğu iddiası olan bazı isimlerin tespit edildiği söyleniyor. Ve bu isimlerle ilgili bir tahkikat, bir teftiş yapılacaktır” dedi.328 Kurtulmuş devamla, “Bu kurumsal anlamda belediyenin ya da belediye başkanının şahsıyla ilgili bir soruşturma değildir. Bir kere bunu böyle görmemek lazım.
İBB Başkanı'na da buradan sesleniyorum. Endişe etmeye gerek yok. Eğer burada çalışanlar içerisinde gerçekten terörle ilgili isimler varsa bunları ortaya çıkarmak tabii ki hükümetin vazifesidir. Hükümet de bu
vazifesini yapmak üzere. Nasıl yapacak? Bir teftiş mekanizmasını kullanarak ve tek tek her bir dosyayla
ilgili kimse bu isimler, bunlarla ilgili gerekli incelemelerini yaparak bir karara varacak. Bunu tekraren
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söylüyorum, İBB ile ya da başkanıyla ilgili bir soruşturma meselesi değildir” dedi. Kurtulmuş ayrıca iş
insanı Osman Kavala ve HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş hakkında Avrupa Konseyi’nin kararlarına
değinerek, “Türkiye dışarıdan yönetilecek bir hukuk sistemine sahip değildir. Türkiye bağımsız bir hukuk
sistemine sahip ve bu hukuk sistemi kendi içerisinde kararını verecektir. Bu davaları biraz da politik olarak
değerlendirip Türkiye’ye karşı bir politik baskı aracı olarak kullanıyorlar. Bunu doğru bulmadığımızı bir
kere ifade etmek isterim” dedi.329
• CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB’ye yönelik teftiş kararına yönelik Erdoğan’a seslenerek “Saray’daki şahıs, bu aralar yine bir haller oldu sana. İstanbul’da bir şeylere zemin mi oluşturuyorsun?
Beş kişilik amigo takımına güvenme, bu milletin canını yakacak kadar cesareti olanın sonuçlarına katlanacak kadar da gücü olmalı… Sen seçimden kaçan birisin, fazla heyecanlanma” dedi.330
• AKP İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu, televizyonlarda AKP hakkında yorum yapan gazeteci
ve programcıları hedef alarak, “Bu isimler durumdan vazife çıkarıyorlarsa vazifelerine son vermek lazım.331
AK Parti ile ilgili hiçbir müktesebatı ve gerçek bağı olmayan bu gazeteci ve programcılar, milletin aklını
karıştırmaktan başka bir işe yaramıyorlar” dedi.332
• DİAYDER yöneticisi Yusuf İnan, İBB’deki işe alımlarda dernek referansının kullanılmasına yönelik iddialara karşı “Mesnetsiz ve kabul edilebilir hukuki bir tarafı yoktur” dedi. İnan, “Bu hukuki bir dava
değildir. Siyasi bir davadır. Derneği kapatmaya çalışıyorlar. Derneği kapatmadan önce bizi cezalandırmaya
çalışıyorlar. Kanun devleti diyorlar ama kanun yok. Her şey bir kişinin elinde, o ne derse yapılıyor. Bu da
onlardan biridir. Özel harp dairesi gibi yönetiliyor ülke” dedi.333
• HDP, Şanlıurfa Valiliğinin partinin yapmayı planladığı “Şimdi Adalet Zamanı” mitingine seçilen
yer gerekçesiyle izin verilmediğini duyurdu. Açıklamada, daha önce Suruç’ta yapılmak istenen mitinginde
güvenlik gerekçesiyle izin verilmediğini belirtilerek, Valiliğin Şanlıurfa merkezde miting yapabileceğini
bildirdiğini kaydetti. Şanlıurfa merkezde de miting için belirlenen yer nedeniyle izin verilmediği belirtilerek, “Bütün bu engellemelere rağmen yarın Eş Genel Başkanımız Mithat Sancar’ın katılımıyla (25 Aralık
Cumartesi) saat 12.00’de Şanlıurfa İl Binamızın önünde halkımızla bulaşacağız” denildi.334
28 Aralık 2021
• AB, Fahrettin Altun’un başkanlığını yürüttüğü Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın “Etkin
Kriz Yönetimi” projesine 30 bin Euro’luk hibe verdi. Türkiye Ulusal Ajansı, AB’nin eğitim, gençlik ve spor
alanlarındaki hibe programı olan Erasmus+Programı kapsamında açılan projelere yapılan başvuruların sonuçlarını açıkladı.335
• BTK, Resmi Gazete’den, Türkiye’de temsilci belirlediği için Twitter’a ait Periscope/Scope’a uygulanan reklam yasağını, kaldırdığını duyurdu. BTK kararında “Twitter Inc. (Periscope/Scope) adlı sosyal
ağ sağlayıcının 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu
Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un ek 4’üncü maddesinin birinci
fıkrasında düzenlenen temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmesi nedeniyle 15.01.2021
tarihli ve 3769 sayılı reklam yasağı kararının kaldırılmasına karar verilmiştir” denildi.336
• Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma337 kapsamında, HDP Eş Genel
Başkanı Mithat Sancar’ın katıldığı kongrede “terör örgütü propagandası” yapıldığı iddiasıyla338 HDP Gençlik Meclisi’nin 3’üncü Olağan Kongresi sonrası salondan ayrılmadıkları için gözaltına alınan Hilal Ada,
Hüsamettin Tanrıkulu, Selahattin Sipek, Ferman Dar, Kamuran Kılgı, Azad Taş, Abdulkadir Atal, Baver
Yardımcı, Fırat Aslan, Metin Sesigüzel, Bedirhan Akyıldız yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı. Serbest

329

https://www.sabah.com.tr/gundem/2021/12/27/kurtulmustan-ibb-teftisi-aciklamasi-bu-isimlerle-ilgili-bir-tahkikat-bir-teftis-yapilacaktir?paging=3
https://twitter.com/kilicdarogluk/status/1475187105034813444
https://www.indyturk.com/node/452866/siyaset/ak-parti%E2%80%99li-babu%C5%9Fcu-tv%E2%80%99lerde-ak-parti%E2%80%99yi-temsil-etti%C4%9Fiiddias%C4%B1yla-konu%C5%9Fan
332
https://twitter.com/ABabuscu/status/1475560946521288717
333
https://www.gazeteduvar.com.tr/diayder-suclamalar-mesnetsiz-ulke-ozel-harp-dairesi-gibi-yonetiliyor-haber-1547079
334
https://medyaport.net/2021/12/24/hdpnin-sanliurfa-mitingine-engel/
335
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/fon-alanlari-hedef-almisti-iletisim-baskanligina-abden-binlerce-euro-1896051
336
https://www.gazeteduvar.com.tr/btk-twitterin-reklam-yasagini-kaldirdi-haber-1547165
337
https://www.gazeteduvar.com.tr/diyarbakirda-hdpnin-3-olagan-genclik-kongresine-teror-sorusturmasi-16-kisi-gozaltinda-haber-1546948
338
https://www.gazeteduvar.com.tr/diyarbakirda-hdpnin-3-olagan-genclik-kongresine-teror-sorusturmasi-16-kisi-gozaltinda-haber-1546948
330
331

45

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü Aralık 2021 Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

bırakılanların telefonlarına da el konuldu. Emniyetteki ifade sorgusunda gençlere İzmir HDP il binasında
katledilen Deniz Poyraz için atılan “Deniz Poyraz onurumuzdur” sloganının sorulduğu bildirildi.339
• AYM, terör örgütleri ile iltisaklı oldukları iddiasıyla Tunceli Belediyesi’nden işten atılan 46 işçi
hakkında hak ihlali ve yeniden yargılama kararı verdi. DİSK Genel İş Sendikası Tunceli Şube Başkanı Şükran Yılmaz, “Kurum içi istihbarat, toplumsal ve siyasi taraflardan gelen, iktidara yakın olan kesimlerden
gelen bilgiler doğrultusunda arkadaşlarımız işinden oldu. Birçok arkadaşımız sürgüne gitti ve mülteci konumuna düştü. Kimi arkadaşımız içerde kıdem tazminatını bile alamadan hayatlarını kaybetti. Bu beş yıllık
süreç gerçekten bizim için çok zor geçti. 28 arkadaşımız açısından bu sürecin 2022 yılına girerken bir umut
olduğunu ifade etmek isterim” dedi.340
• M.E.S isimli bir şahıs tarafından, HDP İstanbul Bahçelievler ilçe binasına silahlı ve bıçaklı saldırı
girişiminde bulunuldu.341 Bir parti üyesini yaralayan saldırgan gözaltına alındı. İstanbul Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Bugün saat 13.30 sıralarında alınan bir ihbarda, HDP Bahçelievler ilçe
binasına giden şüpheli bir şahsın, ilçe yöneticilerini tehdit ettiği ve çıkan arbede sonucu binayı kaçarak terk
ettiği bildirilmiştir. Olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerimizce (M.E.S) isimli şüpheli şahıs gözaltına
alınmış, (iki) adet kurusıkı tabanca ve (altı) adet kurusıkı tabanca mermisi ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili
adli soruşturma başlatılmıştır” denildi.342
29 Aralık 2021
• İzmir Adliyesi 13. Ağır Ceza Mahkemesi, HDP İzmir il binasına düzenlediği saldırıda parti üyesi
Deniz Poyraz’ı öldüren Onur Gencer’in “tasarlayarak kasten öldürme”, “işyeri dokunulmazlığını ihlal
etme”, “siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme”
suçlarından yargılandığı davayı 24 Ocak 2022’ye erteledi.343
• OHAL Komisyonu, beş yıl önce KHK ile polis memurluğundan ihraç edilen, geçimini sağlamak
için çalıştığı inşaatın çatısından şiddetli fırtına nedeniyle Kasım ayında düşerek ölen 42 yaşındaki polis
memuru Yurdal Gökçe’nin göreve iade edilmesi yönünde karar verdi.344
• AYM, 15 Temmuz darbe girişiminin yöneticileri arasında yer aldığı suçlamasıyla 62 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen eski albay Muzaffer Düzenli’nin beş yıldır tek kişilik hücrede tutulmasına ilişkin başvurusunu açıkça dayanaktan yoksun değerlendirerek345, kabul edilemez buldu.346
• İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi, “Reis Sedat Peker suç örgütü”ne yönelik 26’sı tutuklu 92 sanık hakkındaki iddianameyi kabul etti. İddianamede, Peker hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve
ayrıca 392 yıla kadar hapis cezası istendi. Peker hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezası istenmesine yol
açan olay ise Cahit Çetin’in 31 Ağustos 2017’de İstanbul Çekmeköy’de silahla vurularak öldürülmesi olarak
belirtiliyor. Davada, Peker ve diğer sanıklara, “tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme”, “suç işlemek
amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme”, “silahlı örgüte üye olma”, “örgüte üye olmamakla birlikte örgüt
adına suç işleme”, “var olan suç örgütünün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme”, “tefecilik”, “silahla kasten yaralama” suçlamaları yöneltiliyor.347
30 Aralık 2021
• Sağlık Bakanlığı,348 son 24 saatte 139 can kaybı yaşanmasıyla toplam can kaybını 82.013 ve
39.681 yeni vaka ile birlikte toplam vaka sayısını 9.445.291 olarak açıkladı.349

339

https://www.gazeteduvar.com.tr/hdp-genclik-meclisi-kongresinde-gozaltina-alinan-11-kisi-serbest-birakildi-haber-1547101
https://halktv.com.tr/gundem/kayyum-teror-baglantili-diyerek-isten-cikardi-aym-hak-ihlali-dedi-658371h
https://twitter.com/BilalGuldem/status/1475789376441524226?
342
https://www.indyturk.com/node/453141/haber/i%CC%87stanbulda-hdp-binas%C4%B1na-silahl%C4%B1-sald%C4%B1r%C4%B1-bir-ki%C5%9Fi-yaraland%C4%B1
343
https://www.amerikaninsesi.com/a/hdp-izmir-il-baskanligina-saldiri-davasi-ertelendi/6374421.html
344
https://www.seskocaeli.com/haber/8974264/olen-polis-goreve-iade-edildi
345
https://kronos34.news/tr/aym-5-yil-tek-kisilik-hucrede-tutulmak-hak-ihlali-ya-da-kotu-muamele-degil/
346
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211228-10.pdf
347
https://www.dw.com/tr/sedat-pekerin-g%C4%B1yab%C4%B1nda-yarg%C4%B1land%C4%B1%C4%9F%C4%B1-dava-ba%C5%9Flad%C4%B1/a-60285952
348
https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
349
https://www.haberturk.com/30-aralik-koronavirus-tablosu-2021-aciklaniyor-bugun-korona-vaka-sayisi-kac-3300171
340
341

46

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü Aralık 2021 Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

Olumlu Gelişmeler
2 Aralık 2021
• Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi, ADD Samsun Şube Başkanı Dr. Işık Özkefeli’nin, 6 Mayıs
2021 tarihinde Twitter hesabından Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın 49. ölüm yıldönümü ile
ilgili paylaşımı nedeniyle “terör örgütü propagandası” yaptığı iddiasıyla yargılanmasında, suç ve suç unsuru
bulunmadığını belirterek beraatına karar verdi. Özkefeli, “Vatan sevdaları tam bağımsız Türkiye idealleri
Antiemperyalist oluşları nedeni ile suçlu idiler! Yaşasın tam bağımsız Türkiye ve bu yolda mücadele edenler. Üç fidan, üç̧ cesur yürek. 6 Mayıs 1972’de katledişlerinin 49. yılında saygı ile anıyoruz. Deniz Gezmiş̧,
Yusuf Aslan, Hüseyin İnan” diye yazmıştı. Özkefeli hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütünü övme ve terör propagandası yapmak suçundan 24 Mayıs’ta soruşturma açmış ve iddianame düzenlemişti.350
6 Aralık 2021
• Danıştay 10. Dairesi, Gazeteciler Cemiyeti ve Medya Hukuk Çalışmaları Derneği’nin351 (MLSA)
ayrı ayrı yaptığı başvuru kapsamında, basın mensuplarının ses ve görüntü kaydı almasını engelleyen İçişleri
Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 27 Nisan tarihli genelgesinin iptaline ilişkin başvurusunda, yürütmeyi durdurma kararı verdi. Danıştay, Gazeteciler Cemiyeti’nin geçtiğimiz haziran ayında hukuka aykırılık gerekçesiyle iptal istemiyle açtığı davada, EGM’nin Cemiyet ile ilgili dava açma ehliyetinin bulunmadığı ve davaya konu genelgenin icrai nitelikte olmadığı dolayısıyla genelgenin idari davaya konu edilemeyeceğine yönelik iddialarını ise yerinde bulmadı. Kararda, Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne
atıfta bulunularak, haberleşme hürriyeti, özel ve aile hayatına saygı hakkı ile ifade özgürlüğüne yönelik
sınırlamaların yalnızca yasayla öngörülen hallerde yapılabileceğine vurgu yapıldı. Daire değerlendirmesinde Anayasa’nın 22’nci maddesine göre, herkesin haberleşme hürriyetine sahip olduğu, haberleşmenin
gizliliğinin ise esas olduğu, bu hakkın, yasada belirtilen sınırlama sebeplerine bağlı olarak usulüne göre
verilmiş hakim kararıyla veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı
emri uyarınca sınırlandırılabileceği belirtildi.352
• Cumhuriyet yönetimi, iş akdi feshedildiği açıklanan sekiz gazeteciyle ilgili işe geri alınma kararı
verdi. Açıklamada, “Sekiz çalışanımızla iş akdinin feshi nedeniyle ilgili karar durdurulmuştur. Arkadaşlarımız gazetemizde çalışmalarına devam edebileceklerdir. İş barışının sağlanması en önemli konudur. Bu
karardan sonra, gereksiz söylemler, konu üzerine yazılar, mesaj göndermeler, dedikodular ve iş barışını
bozacak toplantılara son verilmesi gerekmektedir. Çalışanlarımızın kendi işlerine odaklanmaları kesin bir
ön koşuldur. Cumhuriyet’te iç barışı bozacak hareketlere kesin olarak ödün verilmeyeceğinin bilinmesi gereklidir” denildi. Cumhuriyet’te, sekiz gazetecinin işten çıkarılmasıyla başlayan süreç, gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya’nın istifasına neden olmuş yerine ise vekaleten Arif Kızılyalın getirilmişti.353
8 Aralık 2021
• Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Evrensel muhabirleri Hasan Akbaş, Fırat Topal, Serpil Berk
ve serbest gazeteci Sertaç Kayar’ın “örgüt adına eylem ve faaliyette bulunma” iddiasıyla soruşturmalarında,
takipsizlik kararı verdi. Gazeteciler, Diyarbakır’da 10 Ağustos 2016’da zırhlı polis aracına yönelik bombalı
saldırının yaşandığı yerde haber takip ettikleri sırada gazeteci olduklarını söylemelerine rağmen ters kelepçeyle gözaltına alınmışlardı. Kararda, gazetecilerin bombalı saldırıyı gerçekleştirdikleri veya örgüt üyesi
oldukları yönünde herhangi bir şüphe ve delil bulunmadığı ifade edilerek, gazeteciler hakkında kamu adına
kovuşturmaya yapılmasına yer olmadığı belirtildi.354
• Uluslararası Şeffaflık Derneği, “Şeffaflık Ödülleri” kapsamında BirGün yazarı Timur Soykan’a
medya kategorisi dalında ödül verdi. Açıklamada, “Türkiye’nin mafya-siyaset-devlet üçgeni hakkında
350
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cesurca çalışmalar yürüten ve gittikçe zorlaşan araştırmacı gazetecilik mesleğini sürdüren nadir kişilerden
olan Soykan, yolsuzluk, organize suç örgütleri ve kaçaklık gibi alanlarda kamuoyunu aydınlatmaya devam
etmektedir” denildi.355
13 Aralık 2021
• Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin verdiği 45. Sedat Simavi Ödülleri’nde, “Valilik ‘Nefes Darlığından Öldü’ demişti: Kulaklarından ve Gözlerinden Kan Gelmiş” başlıklı 7-9-10-16-19-21-25 Haziran, 1
Temmuz, 20 Ağustos ve 20 Eylül 2021 tarihlerinde yayımlanan haber dizisi ile Diken.com.tr haber sitesinde
gazetecilik yapan Canan Coşkun, gazetecilik ödülü aldı. Seçici Kurul, ayrıca Birgün gazetesi Yazı İşleri
Müdürü Berkant Gültekin’e de BirGün’ün internet sitesinde 22 Mart, 7 Temmuz, 5 Ağustos ve 20 Eylül
2021 yayımlanan “Yeni MB Başkanının Doktora Tezinde MB Raporundan İntihal İzleri” başlıklı haber
dizisi ile övgüde bulundu. Haber kategorisinde ise Fox TV muhabiri Barış Kaya’ya ve FOX TV haber kameramanı Mehmet Akif Balıkçıoğlu’na Fox TV’de 30 Ağustos 2021 tarihinde yayımlanan “Alkış Cumhurbaşkanı’na Serbest, Mehmetçiğe Yasak” adlı ortak haber programı ile ödül verildi. Seçici Kurul ayrıca, Haber Global muhabiri Ela Sezen’e ve Haber Global haber kameramanı Ünsal Çakin’e Haber Global TV’de
15-16-17 Şubat 2021 tarihlerinde yayımlanan “Bir Kentleşme Hikayesi: Esenyurt” adlı haber dizisi ile övgüde bulundu. Edebiyat kategorisinde ise Veba Geceleri adlı son romanıyla edebiyat kategorisinde Orhan
Pamuk ödül aldı.356
14 Aralık 2021
• AİHM, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Bugün gazetesi yazarı olduğu dönemde FETÖ/PDY’nin
medya yapılanması davasında “terör örgütü üyeliği” iddiasıyla yargılanan Nazlı Ilıcak’ın, emniyet ve ifade
özgürlüğü haklarının ihlal edildiğine karar verdi.357 Kararda, Ilıcak’a 16 bin Euro manevi tazminat ödenmesine hükmedildi. AİHM kararında, “hükümetin, Ilıcak’ın bazı medya organlarındaki gazetecilik faaliyetleri
ve sosyal medya üzerinden mesajları aracılığıyla darbe girişiminin olası faillerinin kimliklerini sorgulamasını bir terör örgütü ile ilişkilendirmeye dayalı mantık kabul edilemez” görüşüne yer verildi.358
16 Aralık 2021
• İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, MA muhabiri Mehmet Aslan’ın haberleri ve haber kaynaklarıyla yaptığı görüşmelerle “örgüt üyeliği” ve “kitleleri galeyana getirici/kışkırtıcı haber yapma” iddialarıyla
yargılandığı davada beraatına ve hakkındaki yurt dışı yasağının kaldırılmasına karar verdi.359 Savcı, Aslan’ın “Cezalandırılmasına yeter derecede her türlü şüpheden uzak, somut ve yasa denetimine imkan sağlayacak nitelikte ve savunmalarının aksini gösterir delil olmadığı” gerekçesiyle beraatını talep etmişti. Aslan,
8 Ocak 2021’de gazetecilik faaliyetleri gerekçe gösterilerek tutuklanmıştı. 26 Mayıs’ta görülen ilk duruşmada yurt dışı çıkış yasağı ile tahliye edilmişti.360
• İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi, KHK ile kapatılan TV10 çalışanı Kemal Karagöz’ün “örgüt
üyeliği” suçlamasıyla yargılandığı davada, beraatına karar verdi.361 Karagöz, 25 Kasım 2017’de İstanbul’daki evine yapılan operasyonla gözaltına alınmış, 1 Aralık 2017’de çıkarıldığı mahkemece adli kontrol
şartı ile serbest bırakılmıştı.362
• İstanbul Anadolu Adliyesi’nde, İkizdere’yi savunmak için Cengiz Holding önünde eylem yaptıkları için yargılanan Gençlik Hareketi Koordinasyonu’nun dokuz üyesi hakkında “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” suçlamasından beraatlarına karar verdi. Gençlik Hareketi Koordinasyonu,
“İkizdere’deki doğa kıyımına karşı çıkan halka destek için Cengiz Holding önünde yaptığımız eylemde
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gözaltına alınan dokuz arkadaşımız bugün görülen duruşmada beraat etti. Doğayı ve yaşamı savunmaya
devam edeceğiz” 363 açıklaması yaptı.364
17 Aralık 2021
• Danıştay 10. Dairesi, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Foto Muhabirleri Derneği tarafından Basın Kartı Yönetmeliği’ne karşı açılan davada, “İletişim Başkanlığı’nın yetkisinin kart vermekle sınırlı olduğu; kartın kimlere verileceği, hangi hallerde basın kartının iptali gerekeceğinin belirlenmesi konusunda yetkisinin olmadığı” gerekçesiyle yürütmeyi durdurdu.365 Danıştay, basın kartının niteliğine ilişkin gerekçesinde “Basın kartı ile basın-yayın çalışanları; haber kaynakları olan kamu
kurum ve kuruluşlarının birimlerine ve de görevlilerine akredite bir kart sunarak görevlerini rahatlıkla ifa
edebilmekte, ilgili birimlere ve haber kaynağına ilişkin etkinliklere giriş-çıkış yapabilmekte, özlük haklarında ayrıcalıklara sahip olabilmekte, hususi damgalı pasaport sahibi olabilmekte, basın trafik kartından
faydalanabilmekte ve toplumsal olayların takibinde ispat aracı olarak bu kartı kullanabilmektedir. Basın
kartının mahiyeti incelendiğinde; bu kartın kullanılmasının, basın hürriyeti, düşünceyi açıklama ve yayma
hürriyeti, çalışma hak ve ödevi gibi temel hak ve özgürlükleri doğrudan ilgilendirdiği görülmektedir” değerlendirmesinde bulundu. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun verdiği 4 Kasım 2020 tarihli karar ile
pek çok maddesinin yürütmesi durdurulan Basın Kartı Yönetmeliği’nde, 20 Mayıs 2021’de tekrar değişiklikler yapılmıştı. Gazeteciler Cemiyeti, TGS ve Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Basın Kartı Yönetmeliği’nde, 20 Mayıs 2021 tarihinde tekrar değişikliklerin yapılmış olması gerekçesiyle yönetmeliğin durdurulması talebiyle Danıştay’a başvurmuştu.366
21 Aralık 2021
• İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi, Özgür Gündem muhabirleri Fırat Yeşilçınar, Doğan Güzel,
Sinan Balık, Davut Uçar, Elif Aydoğmuş, Reyhan Hacıoğlu, Zeki Erden, Özgür Paksoy, Mesut Kaynar,
Hüseyin Gündüz, Kemal Bozkurt, Burcu Özkaya, Sevdiye Ergürbüz, Önder Elaldı, Ender Öndeş, Gülfem
Karataş, Gökhan Çetin ve Yılmaz Bozkurt’un aralarında bulunduğu 22 gazetecinin “görevi yaptırmamak
için direnme” ve “kamu görevlisine hakaret” suçlamalarıyla yargılanmasında, tüm gazetecilerin beraatına
hükmetti. Mahkeme olayla ilgili kamera kayıtlarının bulunmadığını vurgulayarak, sanıkların üzerine atılı
suçları işledikleri sabit olmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi. İstanbul 8. Sulh Ceza Mahkemesi, 16
Ağustos 2016’da Özgür Gündem hakkında “örgüt propagandası yaptığı” gerekçesiyle kapatma kararı vermişti. Bu karar üzerine gazete binasına giden polisler, gazetenin editörlerini, genel yayın yönetmenini ve
gazeteye röportaj için gitmiş olan İMC TV muhabirlerini gözaltına almıştı. Gözaltına alınan gazeteciler hakkında daha sonra “görevi engellemek için direnme” ve “kamu görevlisine hakaret” suçlamalarıyla dava açılmıştı.367
• Türkiye Haber Kameramanları Derneği’nin (THKD) düzenlediği, 25’inci Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması’nda “Röportaj Haber” kategorisinde “Yılın en iyi röportaj haberi” ödülü DHA
Diyarbakır muhabiri Burak Emek’e verildi. Yılın en iyi haber kategorisinde birincilik ödülü “Öksüz Kalan
Kamera” rumuzlu görüntüsüyle ATV - AHaber kameramanı Taşkın Ural’a verildi. Ayrıca yılın en iyi haber
kategorisinde verilen özel ödülü, “Gariban Madenci Rumuzlu” görüntüsüyle Anadolu Ajansı kameramanı
Sabri Çelebioğlu’na verildi.368
23 Aralık 2021
• AYM, İstanbul Bağcılar Dündar Uçar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde müzik öğretmeni
Muhammet Serkan Şener’in, Gezi Parkı eylemleri sonrasında Facebook’tan yaptığı paylaşımlarla “iktidarda
olan partinin çalışmalarını karalayıcı ve aşağılayıcı nitelik arz ettiği” iddiasıyla hakkında disiplin soruşturması başlatılması ve başka bir okula atanmasına ilişkin başvurusunda, ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine
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ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna karar verdi. Mahkeme kararında, Anayasa’nın 26. maddesinin birinci fıkrasında güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir
olduğuna, yargılama giderlerinin başvurucu üzerinde bırakılmasına, kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığı’na gönderilmesine oy birliğiyle karar verildi.369
• İstanbul Bakırköy 6. İş Mahkemesi, 2019 yılında Hürriyet’ten, evlerine gönderilen tebligatla tazminatsız işten çıkarılan 45 gazeteciden 22’sinin açtığı işe iade davasında, iş akdi feshinin geçersiz olduğunu
belirterek, gazetecilerin sendikal nedenlerden ötürü işten çıkarıldıkları yönünde karar verdi. Gazeteciler, İş
Kanunu gereği 10 iş günü içinde işe iadeleri için işveren Demirören Medya Grubu’na başvuru yapacak,
işveren ise gazetecileri bir ay içinde işe başlatacak. Ancak işveren 22 gazeteciyi işe almaz ise bir yıllık bürüt
ücret tutarındaki parayı tazminat olarak ödeyecek.370 Gazeteden çıkarılan diğer 23 kişinin tazminat davası
devam ediyor. TGS, “Hürriyet davasını gazeteciler kazandı! Demirören’in üyelerimizi ‘sendikal sebeple’
işten attığı mahkeme kararı ile tescillendi. İşveren hem sendikal tazminat hem de boşta geçen süre tazminatı
ödeyecek. Yeni zaferler de yolda” mesajını371 paylaştı.372
30 Aralık 2021
• AYM, Bursa Nilüfer Belediyesi’nde sosyolog olarak çalışan Gülbiz Alkan’ın, belediye başkanının
eşi hakkındaki sözleri nedeniyle iş akdinin feshedilmesini, “ifade özgürlüğü ihlali” olarak değerlendirdi.373
Yüksek Mahkeme, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için kararın ilgili mahkemeye gönderilmesine
karar verdi. Kamusal yetki kullanan kişilerin gördükleri işlev nedeniyle eleştiriye katlanmak zorunda olduklarına dikkat çekilen kararda, başvurucunun hedef aldığı kabul edilen belediye başkanının eşinin başvurucunun işvereni olmadığı vurgulandı. Bursa’da başvurucu, sığınma evinin kapatılmasına belediye başkanının
eşinin neden olduğu ve buradaki sözleşmeli işçilerin de işsiz bırakıldığı yönünde sosyal medyada paylaşımda bulunan başvurucu, belediyeyi karalayıcı ifadeler kullandığı gerekçesiyle işten atıldı.374
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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)

