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Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği, 2018’den beri yürüttüğü ifade özgürlüğü davaları ve adalet gözlem 
çalışmaları kapsamında 15 Haziran - 31 Aralık 2020 tarihleri arasında European Endowment for Democracy (EED) 
desteğiyle 277’si gazeteci olan 546 sanığın yargılandığı 132 davada 195 duruşma izledi. 

Altı aylık süre boyunca 18 gözlemci tarafından Türkiye’nin 13 ilinde duruşma takibi yapıldı.
Veriler, dava gözlemcilerinin girdikleri duruşmaya dair dava ve girdikleri duruşmadaki koşullarla ilgili kap-

samlı soruları yanıtladığı bir formu doldurması sonucu elde edildi. (Duruşma izleme formunda yer alan sorular 
bu raporun sonunda EK-2’de yer almaktadır). 

İzlenen davalardaki sanıkların yüzde 61’i gazeteciyken, geri kalan %17’yi Sivil Toplum çalışanları ve insan hak-
kı aktivistler, sosyal medya kullanıcıları, avukatlar, sanatçı, yazar ve siyasi parti üyeleri veya yöneticileri oluşturdu.  

İzlenen davaların %81’inde diğer meslek gruplarının yanı sıra gazeteciler de yargılanıyordu. 
Dava izleme dönemi pandeminin yargıdaki işleyişi yoğun bir şekilde etkilediği aylara gelmesi nedeniyle, 

gözlemcilerin salona alınmadığı veya oturumun ertelendiği çok sayıda duruşma oldu. Aynı zamanda, genelde 
özellikle tutuklu gazetecilerin durumunda sanığın hakimin karşısına çıkarılmayarak SEGBİS aracılığıyla ifade ve 
savunma işlemlerinin yapılması uygulaması COVID-19 önemleri nedeniyle daha sık yaşandı. 

Bu dönemde 2019 sonbaharında kabul edilen reform pakedi sonrasında tutuklu yargılamalarda önceki 
dönemlere göre büyük düşüş gözlemlendi. Örneğin, dava izleme raporu döneminde Van’da işkence gören yurt-
taşlar hakkında haber yaptıkları için tutuklanan 6 gazeteci; dava izleme dönemi sonrasında başlayan yargılama-
larının ilk duruşmasında tahliye edildiler.

 Önceki dönemlere göre cezaevinde bulunan gazetecilerin sayısında da düşüş gerçekleşti. Darbe girişimi 
sonrası açılan davaların sonuçlanması; bu alanda yargılamaların sona ermesi de genel olarak tutuklu gazeteci 
sayısını azaltan etkenlerden biri olarak görülebilir. 

Ancak özellikle gazetecilere yönelik suçlarda Terörle Mücadele Kanunu’nun (TMK) çeşitli maddelerinin sık-
lıkla kullanılması; delillerin de haber ve yayınlardan oluşması yargının gazeteciliğe bakışında büyük bir değişikli-
ğin gerçekleşmediğini ortaya koyuyor.

A. Giriş
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“Gazetecilik hâlâ suç”

Rapor dönemindeki bulgular şu şekilde özetlenebilir:
• Tutuklu yargılanan sanıkların sayısında belirgin düşüş gözlemlendi. İzlenen davalarda tutuklu yargı-

lanan oranı %6 oldu. Bu önceki yıllara göre büyük bir düşüşü ifade ediyor.
• Gazetecilere haber veya sosyal medya paylaşımları temelinde Terörle Mücadele Kanunu (TMK) kap-

samında suçlamalar yöneltilmesi devam etti. Bu dönemde gazetecilerine suçlamaların %46’sını te-
rörle ilişkili suçlar oluştururken, izlenen davaların %10’unda Cumhurbaşkanına hakaret suçlaması 
yöneltildi. 

• Bu dönemde izlenen 132 davanın 80’inde (%61) sanıklara yöneltilen suçlamalara yazdıkları haber-
ler, yayınladıkları haber fotoğrafları veya yaptıkları yayınlar delil gösterildi. İzlenen davaların 55’inde 
(%42) sanıkların sosyal medya paylaşımları da suç delili olarak dava dosyasına alındı.

• TMK kapsamında suçlamalar yöneltilen 74 davanın 71’inde (%96) sanıkların yaptıkları haberler terör 
örgütü üyeliği veya propagandası gibi suçlara delil olarak gösterildi.  

Altı aylık süre  boyunca 18 gözlemci tarafından Türkiye’nin 13 ilinde duruşma takibi yapıldı. Bu duruşma-
ların illere göre dağılımı şöyle: Ağrı (4), Ankara (13), Antalya (1), Batman (3), Bitlis (1), Diyarbakır (32), Hatay (1), 
İstanbul (122), İzmir (1), Muğla (2), Muş (2), Tunceli (1), Van (16).

Bu sürede 28 dava dosyasının ilk duruşmaları takip edildi.

2018 Haziran
2018 Aralık

2019 Şubat
2020 MartGöstergeler 2020 Aralık

2020 Haziran

%40 %49Tutuklu yargılanma %6

148 95Cezaevinde gazeteci sayısı (ortalama) 66

%72 %61TMK Suçlamaları yöneltilen dava oranı %46

%86 %78Ceza verilen davalarda TMK oranı %78

%7 %10TCK 299 %10

%41 %27Mahkeme Başkanı ve heyet değişikliği %39

%77 %76Haberlerin delil oluşturma oranı %79

TABLO 1
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Rapor dönemde çoğunluğu gazetecilerin davası olan 132 davanın tam listesi bu raporun sonunda EK-1’de 
yer almaktadır. Bu bölümde davalarda yargılanan sanıklar, yargılayan mahkemeler, sanıklara yöneltilen suçlama-
lar ve suçlamalara temel gösterilen deliller ele alınmaktadır.

1. Kimler yargılandı? Sanıkların meslekleri
İzlenen 132 davada 546 sanık yargılandı. Bu kişilerin 93’ü, gazetecilerin yargılandığı çok sanıklı davada yar-

gılanan mesleği öğrenilemeyen kişilerdi.
 Davaları izlenen 453 kişiden 277’si  gazeteciyken; bu sayıyı bazı gazetecilerin yargılandığı çok sanıklı dava-

larda sanık olan siyasetçiler ve siyasi parti üyeleri ( 91);  ekonomi yorumları nedeniyle yargılanan çeşitli sosyal med-
ya kullanıcıları (38); Büyük Ada ve Gezi davalarında yargılanan İnsan hakları savunucuları (20) izledi. Yargılananlar 
arasında 11 avukat, 5 öğrenci, 5 sanatçı, 2 şair, 1 akademisyen, 1 astsubay, 1 belediye çalışanı ve 1 fotoğraf sanatçısı 
da yer aldı.

Davaları izlenen 277 gazetecinin yargılandığı 132 davadan çok sanıklı 6 davada onlarla birlikte 194 sanık 
daha yargılandı.

B. Davalara Genel Bakış

Dava sayısıDava başına sanık sayıları

81Tek sanıklı davalar

16İki sanıklı davalar

4Üç sanıklı davalar

5Dört sanıklı davalar

3Beş sanıklı dava sayısı

2Altı sanıklı dava sayısı

3Yedi sanıklı dava sayısı

TABLO 2

3Sekiz sanıklı dava sayısı

1Dokuz Sanıklı Dava sayısı

510-19 sanıklı dava sayısı

520-29 sanıklı dava sayısı

330-39 sanıklı dava sayısı

140 üzeri sanıklı dava sayısı

132Toplam

SayıMeslek

277Gazeteci

91Siyasetçi/siyasi parti üyesi

38Sosyal medya kullanıcıları

20İnsan hakları savunucusu/aktivist

11Avukat

5Öğrenci

5Sanatçı

TABLO 3

2Yazar/şair

1Akademisyen

1Astsubay

1Belediye çalışanı

1Fotoğraf sanatçısı

1Çok sanıklı davalarda mesleği bilinmeyen kişiler

453Toplam

İzlenen 132 davada yargılanan sanıkların temsil ettiği  meslek grupları
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Gözlemlenen 132 davada sanıklara 156 farklı suçlama yöneltildi.
38 davada sanıklara terör örgütü propagandası yapmak; 20 davada Silahlı (terör) örgüt üyeliği; 19 davada  

Kişilik haklarına saldırı (hakaret veya iftira); 15 davada  Cumhurbaşkanına hakaret ve 8 davada  Halkı kin ve düş-
manlığa tahrik etmek suçlamaları yöneltildi.

Yöneltilen diğer suçlamalarsa şöyle oldu: Silahlı örgüt kurmak ve/veya yönetmek (7); Terörle mücadelede 
görev almış kişilerin kimliğini açıklamak/yaymak (7); Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri 
temin etmek ve/veya yaymak ve/veya yayınlamak (5); Devletin kurum ve organlarını aşağılama (4); 6136 Sayılı Ka-
nuna muhalefet etmek (2); Başbakana hakaret (2); Haberler nedeniyle tazminat talebi (2); İbadethanelere Ve Me-
zarlıklara Zarar Verme (1); Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek (2); Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa 
muhalefet (2); 2863 Sayılı Yasaya Muhalefet (1); Bankacılık Kanununa Muhalefet (1); Bilişim Sistemini Engelleme/
Bozma (1); Cebir ve şiddet kullanarak hükûmeti ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya ta-
mamen engellemeye teşebbüs (TCK m. 312) (1); Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak (TCK m. 302) (1); 
Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılamak (TCK 300) (1); Görevi yaptırmamak için direnme (1); Güvenlik 
güçlerine mukavemet (1); Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret (1); Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele 
geçirmek ve yaymak (1); Mala Zarar Verme (1); MİT Kanununa Muhalefet (1); Nitelikli Mala Zarar Verme (1); Nitelikli 
Yağma (1); Nitelikli Yaralama (1); Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet (TCK 107/2) (1); Suçu ve suçluyu övmek (1); 
Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Olarak Bulundurulması Veya El Değiştirmesi (1); Terör örgütlerinin yayınlarını basmak 
veya yayınlamak (1); Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek (1); Terörizmin Finansmanı-
nın Önlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet (1).

Genel “suç” grupları temelinde bakılırsa, çoğunluğu gazeteci ve basın çalışanı olan sanıklar bu davaların 
%46’sında terör suçlamaları kapsamında yargılandılar. Bunu Hakaret ve iftira suçlamalar (19 davada), tek bir ge-
nel kategoride gruplanamayan çeşitli suçlamalar ve cumhurbaşkanına hakaret (%10) izledi.

2. Neyle Suçlandılar?

Genel Kategori

71Terör (Örgüte üyelik, kurma, propaganda veya yardım) 46

19Hakaret/iftira 12

17Diğer 11

15Cumhurbaşkanına hakaret 10

8Devleti, Cumhurbaşkanını veya kamu görevlisini aşağılama 5

8Halkı kin ve düşmanlığa tahrik 5

7Terörle mücadelede görev alan kişinin adını açıklamak 4

5Hakaret/iftira 3

4Devlet güvenliği 3

2Devlete karşı işlenen suçlar 1

Sayı Yüzde

TABLO 4

156Toplam
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İzlenen duruşmaların 119’u İstanbul’da, 32’si Diyarbakır’da, 17’si 
Van’da; 13’ü Ankara’da 4’ü Ağrı’da, 2’si Muğla’da, 2’si Muş’ta,1’i Muş’ta  
1’i Tunceli’de, 1’i Batman, 1’i Bitlis’te yer alan mahkemelerde görüldü.

132 davanın 83’ü Ağır Ceza Mahkemelerinde görülürken, 42’s 
Asliye Ceza Mahkemelerinde, 6’sı Asliye Hukuk Mahkemelerinde bir 
tanesi ise Asliye Ticaret Mahkemelerinde görüldü.

Dava gözlem sırasında izlenen 132 davanın 8’inde (%6) 10’u gazeteci toplam 14 sanık yargılandıkları dosya-
lardan tutuklu bulunuyordu. Bu kişilerden Mehmet Baransu, izlem sırasında takip edilen iki ayrı dosyada tutuklu 
bulunuyordu. Toplam sanık sayısı bazında ise bu oran %3 oldu. 

Dava sayısıYargılayan Mahkemeler

83Ağır Ceza Mahkemesi

42Asliye Ceza Mahkemesi

6Asliye Hukuk Mahkemesi

1Asliye Ticaret Mahkemesi

TABLO 5

132Toplam

Dava No

05.12.2019 21.07.20202020/192 Siyasetçi

23.09.2016 14.04.20212020/111 Yazar

08.03.2020 24.06.20202020/130 Gazeteci

02.10.202 15.06.20212019/338 Siyasetçi

05.12.2019 9.11.20202020/192 Gazeteci

04.03.202 9.09.20202020/130 Gazeteci

04.03.202 24.06.20202020/130

Tutuklu sanıklar

Abdullah Ekelek

Ahmet Altan*

Aydın Keser

Ayhan Bilgen*

Aziz Oruç

Barış Pehlivan

Barış Terkoğlu Gazeteci

TABLO 6

Tutuklama Tahliye Meslek

229

1664

108

256

340

189

112

12.06.2020 8.03.20212020/206 Astsubay

04.03.2020 24.06.20202020/130 Belediye çalışanı

08.03.202 24.06.20202020/130 Gazeteci

04.03.2020 9.09.20202020/130 Gazeteci

02.03.2015 -2020/148 Gazeteci

05.12.2019 21.07.20202020/192

Erdal Baran

Eren Ekinci

Ferhat Çelik

Hülya Kılınç

Mehmet Baransu

Muhammet İkram Müftüoğlu Esnaf

269

112

108

189

-

229

Süre (Gün)

04.03.2020 9.09.20202020/130 Gazeteci

11.06.2020 9.11.20202020/206 Gazeteci

06.03.2020 2.09.20202020/198 Gazeteci

02.03.2015 -2016/218

Murat Ağırel

Müyesser  Yıldız

Rawin Sterk

Mehmet Baransu Gazeteci

189

151

180

-

3. Yargılayanlar Kimdi?

4. Tutuklu Yargılamaya Dair Veriler 

*Sanık olduğu bu dava dosyasında tutuklu değildi, ancak duruşma sırasında başka bir dosyada tutukluydu. Bu nedenle dava 
izleme tutuklu yargılama istatistiklerine dahil edilmemiştir.
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Bu dönemde izlenen davalarda kullanılan delillerin büyük kısmının gazetecilik faaliyetleri veya yazılı veya 
sözlü ifade ve paylaşımlar olmaya devam etti. Silahlı örgüt üyeliği suçu gibi suçlar için dahi habercilik ve gazete-
cilik faaliyetleri delil olarak kullanıldı.

132 davanın 80’inde (%61) sanıklara yöneltilen suçlamalara yazdıkları haberler, yayınladıkları haber fotoğ-
rafları  veya yaptıkları yayınlar delil gösterildi. İzlenen davaların 55’inde (%42) sanıkların sosyal medya paylaşımları 
da suç delili olarak dava dosyasına alındı. 132 davanın 104’ünde (%79) deliller haber ve yayınlara ek olarak haber 
kaynaklarıyla görüşme, gazetenin yayın politikası gibi doğrudan gazetecilikle ilgili faaliyetler oldu. 

TMK kapsamında suçlamalar yöneltilen 74 davanın 71’inde (%96) sanıkların yaptıkları haberler terör örgütü 
üyeliği veya propagandası gibi suçlara delil olarak gösterildi.  

20 davada (%15) gazetecinin haber kaynağı ile yaptığı telefon görüşmesi suça delil teşkil etti.  
Haberciler, haber takibi amacıyla katıldıkları basın açıklamaları ve yürüyüşler nedeniyle toplam 11 davada 

(%8) suçlandılar.
Altı davada sanığın çalıştığı gazetenin genel yayın çizgisi konu edilirken, 3 davada dernek faaliyetleri de 

suça kanıt gösterildi.  

Sunulan Delil

80Yazdığı haberler/çektiği fotoğraflar/yazıları/yayınları 61

55Sosyal medya paylaşımları 42

43Dijital materyal inceleme raporları 33

20Haber kaynakları ile telefon görüşmeleri 15

18Sanık/Tanık/Müşteki beyanları 14

11Diğer* 8

11Katıldığı basın açıklaması ve yürüyüşler 8

7Telefon ve ortam dinleme kaydı, HTS raporları 5

6Çalışılan gazetenin editoryal içeriği 5

3Dernek üyeliği 2

Kullanıldığı Dava Sayısı Yüzde

TABLO 7

*Diğer deliller: Bylock kullanımı; sanığın sokağa çıkma yasağında DTK binasına giriş yapması, hazırlanan pankart, MA-
SAK raporu, üzerinde bulunan para, Graffiti çizimi gösteren MOBESE kaydı

5. Hangi Delillerle Suçlandılar?
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15 Haziran 2020 - 31 Aralık 2020 tarihleri içinde izlenen 132 davadan 23’ü dava karara bağlandı. 12 davada 
yargılanan 23 sanık tüm suçlardan beraat ederken, 9 davada 13 gazeteci ve 4 hak savunucusu toplamda  52 yıl 
ceza aldı. Sonuçlanan bir diğer davada bir gazeteci 20,000 lira tazminat cezasına çarptırıldı. 

Dosya No

1 yıl 10 ay 15 gün2019/879 Örgüt propagandası

1 yıl 2 ay 17 gün2019/900 Cumhurbaşkanına hakaret

1 yıl 3 ay2017/100 Örgüte yardım

1 yıl 3 ay2017/100 Örgüte yardım

1 yıl 3 ay2017/100 Örgüte yardım

1 yıl 3 ay2019/564 Örgüt propagandası

1 yıl 3 ay2020/75

Sanık

Beritan Canözer

Ali Ergin Demirhan

İdil Eser

Özlem Dalkıran

Günal Kurşun

Burcu Özkaya Günaydın

Dicle Müftüoğlu Örgüt propagandası

TABLO 8

Ceza Suçlama

Gazeteci

Gazeteci

STK/Aktivist

STK/Aktivist

STK/Aktivist

Gazeteci

Gazeteci

1 yıl 6 ay 22 gün2019/367 Örgüt propagandası

10 yıl 6 ay2017/120 Örgüt kurmak/yönetmek

2 yıl 9 ay 22 gün2018/24 Örgüt propagandası

20 bin TL tazminat2018/351 Kişilik haklarına saldırı (hakaret, iftira)

3 yıl 9 ay İstihbarat faaliyeti ile ilgili belgeleri ifşa2020/130

3 yıl 9 ay2020/130

Kenan Kırkaya

Yusuf Karataş

Deniz Yücel

Müyesser Yıldız

Barış Pehlivan

Hülya Kılınç İstihbarat faaliyeti ile ilgili belgeleri ifşa

Gazeteci

Gazeteci

Gazeteci

Gazeteci

Gazeteci

Gazeteci

Meslek

4 yıl 8 ay 7 gün2020/130 İstihbarat faaliyeti ile ilgili belgeleri ifşa

4 yıl 8 ay 7 gün2020/130 İstihbarat faaliyeti ile ilgili belgeleri ifşa

4 yıl 8 ay 7 gün2020/130 İstihbarat faaliyeti ile ilgili belgeleri ifşa

6 yıl 3 ay Örgüt üyeliği2017/100

Ferhat Çelik

Aydın Keser

Murat Ağırel

Taner Kılıç

Gazeteci

Gazeteci

Gazeteci

STK/Aktivist

6. Mahkumiyet ve Beraat Kararları
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Sonuçlanan davalar tablosu

Mahkum edilen 17 sanığa yönelik suçlamalar

İstihbarat faaliyeti ile ilgili belgeleri ifşa 5

Örgüt propagandası 5

Örgüte yardım 3

Cumhurbaşkanına hakaret 1

Kişilik haklarına saldırı (hakaret, iftira) 1

Örgüt kurmak/yönetmek 1

Örgüt üyeliği 1

Mahkumiyet

TABLO 9

Sonuçlanan diğer davalar 

Dosya No

Beraat2018/250 Kişilik haklarına saldırı

Beraat2018/250 Kişilik haklarına saldırı

Beraat2019/551 Kişilik haklarına saldırı

Beraat2020/156 Kişilik haklarına saldırı

Beraat2017/100 Örgüte yardım

Beraat2017/100 Örgüte yardım

Beraat2017/100

Sanık

Alican Uludağ

Duygu Güven

Mehmet Y. Yılmaz

Hazal Ocak

Şehmuz Özbek

Veli Acu

Nalan Erken Örgüte yardım

TABLO 10

Hüküm Suçlama

Gazeteci

Gazeteci

Gazeteci

Gazeteci

STK/Aktivist

STK/Aktivist

STK/Aktivist

Beraat2017/100 Örgüte yardım

Beraat2017/100 Örgüte yardım

Beraat2017/100 Örgüte yardım

Beraat2017/140 Örgüt üyeliği

Beraat Örgüt üyeliği2018/368

Beraat2018/800

İlknur Üstün

Peter Frank Steudtner

Ali Ghravi

Mehmet Çakmakçı

Mehmet Dursun

Semiha Alankuş Örgüt üyeliği

STK/Aktivist

STK/Aktivist

STK/Aktivist

Gazeteci

Gazeteci

Gazeteci

Meslek

Beraat2019/121 Örgüt üyeliği

Beraat2019/303 Örgüte yardım

Beraat2018/62 Örgüt kurmak/yönetmek

Beraat İstihbarat faaliyeti ile ilgili belgeleri ifşa2020/130

Ferit Demir

Barış İnce

Sertaç Kayar

Eren Ekinci

Gazeteci

Gazeteci

Gazeteci

Gazeteci

Beraat2020/130 İstihbarat faaliyeti ile ilgili belgeleri ifşa

Beraat2019/663 Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek

Beraat2019/202 Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek

Beraat2019/303 Örgüte yardım

Beraat Örgüte yardım2019/303

Beraat2019/303

Barış Terkoğlu

Doğan Akın

Zehra Özdilek

Cansever Uğur

İbrahim Aydın

Bülent Yılmaz Örgüte yardım

Gazeteci

Gazeteci

Gazeteci

Gazeteci

Gazeteci

Gazeteci

Beraat2019/1202 Toplantı ve gösteri kanuna muhalefet

Beraat2019/1202 Toplantı ve gösteri kanuna muhalefet

Birleştirme2020/198 Örgüt propagandası

Dosya ayrıldı İstihbarat faaliyeti ile ilgili belgeleri ifşa2020/130

Taylan Öztaş

Tunahan Turhan

Rawin Sterk

Erk Acarer

Gazeteci

Gazeteci

Gazeteci

Gazeteci
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Dosya No
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C. Duruşmalarda Gözlemlenen Tutum

Bu dönemde takip edilen duruşmaların %9’unda (195 duruşmadan 18’inde) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi 
(SEGBİS) kullanıldı. SEGBİS kullanılan 18 duruşmanın 2’sinde bağlantı kalitesi kötüydü ve salondaki izleyiciler sa-
nığı duymakta zorlandı. Bir diğer 2 duruşmada ise SEGBİS bağlantısının kurulması çok geciktiği için duruşmanın 
başlamasında büyük gecikme yaşandı.

1. SEGBİS Kullanımı

Bu dönemde izlenen duruşmaların %37’sinde (195 
duruşmadan 67’sinde) izleyiciler COVID-19 pandemisine 
yönelik tedbirler gerekçe gösterilerek duruşma salonuna 
alınmadı.

Pandemi tedbirleri gerekçesiyle basın mensuplarının 
salona alınmadığı 74 duruşmanın illere göre dağılımı şöyle 
oldu: İstanbul (39), Van (12), Diyarbakır (9), Ankara (5), Ağrı (3), 
Muğla (2), Bitlis (1), İzmir (1), Hatay (1), Muş (1).

Duruşmalara giremeyen izleyiciler salon önünde 
bekleyerek tutanak aldı, sanıklar ve avukatları ile görüşerek 
dava izleme raporu için gerekli veriyi topladı.

2. Duruşmaların Aleniliği

Duruşma sayısıDuruşmaların aleniliği

14Mahkeme heyetinin söylediklerini duymak zordu

13Salon çok küçüktü

67Gözlemci alınmadı

2SEGBİS'te sorun

2Durusma görülmedi

97Hiçbiri yaşanmadı

TABLO 11

132Toplam

Toplam 122 ceza davasının 40’ında Mahkeme Başkanı veya Hakim değişikliği görüldü. 
Ağır Ceza Mahkemelerinde görülen 83 davanın 32’sinde Mahkeme Başkanının değiştiği; 40’ında değişme-

diği görüldü. Bu davaların 11’inde veri almak mümkün olmamışken; 34’ünde heyet üyelerinin de değiştiği görül-
dü. 36’sında duruşmalar sırasında üye hakim değişikliği olmadığı gözlemlendi. Kalan  13 davada heyet değişikliği 
bilgisi sağlanamadı.

Asliye Ceza Mahkemelerinde görülen 40 duruşmanın 9’unda da Haki değişikliği yaşandı.    

3. Kanunu Hâkim Güvencesi (Heyet Değişiklikleri)

11 34 36

18 (Tek hakim)

Tutuklu sanıklar

Ağır Ceza Mahkemeleri    

Asliye Ceza Mahkemeleri    

TABLO 12

Veri Yok Evet Hayır

13

Veri Yok

40

14

Hayır

32

10

Evet

Mahkeme Başkanı Değişti mi? Heyet üyelerinde değişiklik oldu mu?
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Duruşmaların çoğunun planlanlandığı zamanda gerçekleşmediği gözlemlendi. 195 duruşmanın 152’sinde 
duruşma planlanan saatten geç başladı.

Geç başlamaya neden olarak 36 duruşmada açıklama yapılmadı; geç başlamanın ağırlıklı olarak mahke-
me başkanı veya üyelerin gecikmesi ile daha önce planlanan duruşmalardaki gecikmeler sebep gösterildi.

4. Yargılamayla İlgili Diğer Unsurlar

Duruşma sayısıDuruşma başlangıcı

152Duruşma geç başladı

39Duruşma zamanında başladı

4Duruşma erken başladı

TABLO 13

195Toplam

Duruşmaların geç başlamasının nedenleri  

36Gerekçe bildirilmedi

33Hakim, heyet veya duruşma savcısı gecikti

21Daha önce görülen duruşmaların uzun sürmesi

13Hakim başka davaları öne aldı

4Segbis bağlantısı

4Sanık veya avukatların mazereti/gecikmesi

1Tutuklularin cezaevinden getirilmesi beklendi

1Duruşma savcısının geç gelmesi

39Gözlemci belirtmedi

TABLO 14
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Gözlemci notları

İzleyici ve basın mensuplarının alınmaması; duruşmaların kapalı görülmesi. 14

Lehte delillerin dikkate alınmaması. 3

Sanıkların sözünü kesme. 2

Sanık dinlenmeden ceza verilmesi. 2

Duruşmanın planlanan tarihten veya saatten önce yapılması. 2

Uzun süreli yargılamaya rağmen sanık ifadelerinin alınmaması. 2

Uzun süren yargılama olmasına rağmen başka mahkemeden delil istenmesi. 1

TMK'da yapılan son değişikliklerin göz ardı edilmesi. 1

Sanık gazetecinin savunmasının alınmaması. 1

İstinaf mahkemesinin bozma kararının sanığa iletilmemesi. 1

Duruşma sayısı

TABLO 15

Sanığın kimliği netleştirilmeden mütalaa verildi. 1

Mükerrer suçlar olan iddianamenin kabulü. 1

Milletvekili dokunulmazlığına ilişkin mevzuatın göz ardı edilmesi. 1

Kürtçe tercüme ücretinin sanıktan tahsil edilmesi. 1

İfade özgürlüğüne yönelik mevzuatın göz ardı edilmesi. 1

Duruşmada 5 sanık olmasına rağmen sadece bir sanık üzerinde yoğunlaşıldı. 1

Beyanların tutanağa geçmemesi. 1

Basit yargılama usulu kullanılması.* 1

34 duruşmada gözlemciler adil yargılanmayı etkileyebilecek unsurlar bulunduğunu bildirdi. Bunlar arasın-
da salona gazeteci ve izleyici alınmaması; mahkeme heyetinin söz kesmesi; bazı durumlarda sanıkların ifadeleri 
dinlemeden karar verilmesi; sanıkları konuşturmama gibi ihlaller yer aldı.

*JinNews Van muhabiri Hikmet Tunç’a yönelik “hakaret” davasının 21 Ekim 2020’deki duruşması  “basit yargılama usu-
lü” ile görüldü. Birinci yargı reform paketi ile yasalaşan uygulama, ilk kez bir gazeteci için uygulandı Uzmanlar, basit 
yargılamanın yüzyüzelik ilkesinin ihlali olduğu düşünülüyor.
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D. Suçlamalar Temelinde Davalara Bakış

1. Silahlı Örgüt Üyeliği

Gazeteci Aziz Oruç 11 ay boyunca tutuklu yargılandı

Ermenistan üzerinden Avrupa’ya geçmek istediği sırada pasaportunun sahte olduğu gerekçesiyle mah-
keme kararı olmadan İran’a iade edilen gazeteci Aziz Oruç, bu ülke yetkilileri tarafından kötü muameleye ma-
ruz kaldıktan sonra Türkiye-İran sınırına bırakıldı. Donma ve mayına basma riski altında Türkiye sınırını geçen 
Oruç, 11 Aralık 2019’da kendisini araba ile olduğu yerden almaya gelen HDP Doğubayazıt İlçe Eş Başkanı Abdul-
lah Ekelek ve eski belediye meclis üyesi Muhammet İkram Müftüoğlu ile birlikte gözaltına alındı. İçişleri Bakan-
lığı, 11 Aralık’ta gerçekleşen gözaltı işleminden sonra yaptığı yazılı açıklamada Oruç’u “terörist” olarak tanımladı. 

Oruç, tutuklandıktan altı ay sonra Ağrı 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede 
kendisine yöneltilen “silahlı örgüt üyeliği” suçlaması için öne sürülen tek delil “ülkeye yasadışı yollardan giri-
şinin PKK/KCK terör örgütüne üye olma hususunu gösterdiği”ne yönelik kanı oldu. Gazeteci Oruç’un Twitter 
ve Facebook hesaplarına yönelik açık kaynak araştırma raporlarındaki çeşitli paylaşımların yanı sıra Oruç’un 
Roj News ve İMC TV isimli Facebook sayfalarını beğenmesi de “örgüt propagandası yapmak” iddiası için delil 
olarak gösteriliyor. 

Gazeteci Oruç Türkiye’ye yasadışı yollarla girdiği gerekçesiyle “silahlı örgüt üyeliği” ve eski haberleri ile 
sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle “örgüt propagandası yapmak” suçlamalarıyla 11 ay tutuklu kaldı. Oruç, 
9 Kasım 2020 tarihinde Ağrı 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen üçüncü duruşmada adli kontrol şartıyla tah-
liye edildi.

Dava kapsamında yargılananlar arasında Mezopotamya Ajansı editörü ve Dicle Fırat Gazeteciler Derneği 
(DFG) Eş Başkanı gazeteci Dicle Müftüoğlu da var. Müftüoğlu, Oruç’a yardım ettiği gerekçesiyle “örgüte bilerek 
ve isteyerek yardım etmek” iddiasıyla tutuksuz yargılanıyor. Diyarbakır’da yaşayan gazeteci Müftüoğlu’nun id-
dianameye yansıyan ifadesinde bir dönem birlikte çalıştığı ve haber müdürlüğünü yaptığı Oruç’un İran sınırın-
daki Gürbulak Sınır Kapısına yakın bir yerde çaresiz ve donmak üzere olduğu bilgisini telefonla aldıktan sonra 
Doğubayazıt’ta yaşayan ailesi ile iletişime geçerek Oruç’a yardımcı olmaya çalıştığı ifade ediliyor. 

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu (TMK), sıklıkla gazetecilere ve ifade özgürlüğüne karşı bir araç olarak 
kullanılıyor. Özellikle “örgüt üyeliği” ya da “örgüte üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım” gibi suçlamalar yal-
nızca gazetecilerin çalıştığı mecraların yayın politikasına yönelik kanaat üzerinden isnat edilebiliyor. Bu raporun 
verilerinin toplandığı dönemde “silahlı örgüt üyeliği” suçlamasıyla yargılanan veya mahkûm edilen gazetecilerin 
tamamı “PKK/KCK üyeliği” iddiasıyla yargılandı.

Bu bağlamda en yoğun baskıyı ise Kürt medyası görüyor. Kürt siyasal hareketine yakın görüşte ya da Kürt-
çe yayın yapan medya kuruluşlarında çalışan gazeteciler haber kaynaklarıyla yaptıkları telefon görüşmelerinden, 
izledikleri gösterilerden, muhabir olarak girdikleri binalardan ve Suriye’de yaptıkları haber takibinden dolayı sık-
lıkla “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla karşılaşıyor. Mahkemeler, Kürt medyasında çalışan gazetecilerin örgüt 
hiyerarşisi içinde bir konum sahibi, çoğunlukla da örgütün “basın kanadı” çalışanı olduğunu ispat etmeye çaba-
lıyor. 

Raporun verilerinin toplandığı dönemde Van’ın Çatak ilçesinde  Osman Şiban ve Servet Turgut’un helikop-
terden atılarak işkenceye uğramasının haberleştirilmesinin ardından 9 Ekim 2020 tarihinde tutuklanan Mezopo-
tamya Ajansı (MA) muhabirleri Adnan Bilen ve Cemil Uğur, Jinnews muhabiri Şehriban Abi, gazeteci Nazan Sala 
tutuklandı. Sanıkların gazeteci olduğuna dair pek çok delilin bulunduğu soruşturma dosyasında gazetecilerin 
çalıştığı kurumların örgütten talimat alarak “devlet ve kurumları aleyhine” haberler yaptığı iddia edildi. İddia-
namede ise Mezopotamya Ajansı, Yeni Yaşam gazetesi ve Jinnews internet sitelerine yönelik kolluk tarafından 
düzenlenen açık kaynak araştırma raporlarına atıfta bulunularak bu basın organlarının KCK Basın Komitesi tali-
matları doğrultusunda faaliyet gösterdiği iddia edildi. Üç mecranın da ülke gündemindeki çeşitli olayları “silahlı 
terör örgütü lehine mübalağa ile ajite edip propaganda malzemesi yaparak devletin ve kurumlarının aleyhine” 
haberleştirdiği öne sürülürken, “normal şekilde spor, magazin veya doğa olaylarının basın komitesinin perspek-
tifi doğrultusunda olmadığından haberleştirilmediği” tespiti yapıldı.

Bu dönemde takip edilen ve “örgüt üyeliği” suçlaması yöneltilen gazetecilik davalarından en çarpıcı örnek-
leri aşağıda bulabilirsiniz.
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Ayşegül Doğan’a 6 yıl 3 ay hapis cezası

2016 yılında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan İMC TV’nin Program Koordinatörü Ayşe-
gül Doğan’ın 2010 – 2012 yılları arasında gazetecilik faaliyeti kapsamında Demokratik Toplum Kongresi (DTK) 
yöneticileriyle yaptığı görüşmeler, röportajlar ve katıldığı etkinlikler gerekçe gösterilerek yargılandığı davanın 
karar duruşması 7 Aralık 2020 tarihinde Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. 

İstanbul’da ikamet eden Doğan’ın COVID-19 temaslı olduğu gerekçesiyle duruşmanın ertelenmesi ta-
lebini “davanın makul sürede sonuçlanması için” reddeden mahkeme, gazeteciye son savunmasını almadan 
“örgüt üyeliği” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Mazlum Dolan’a 7 yıl 6 ay hapis cezası

2015 yılında Diyarbakır’ın Sur ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında ilçede mahsur kalan 
eski Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri Mazlum Dolan hakkında “örgüt üyeliği” iddiasıyla açılan davada gaze-
teciye 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. 

Dolan 2015 yılında haber takibi için gittiği Diyarbakır’ın Sur ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı 
nedeniyle 79 gün bir evin bodrumunda mahsur kaldıktan sonra tutuklanmış; hakkında “örgüt üyeliği” suçla-
masıyla iddianame hazırlanmıştı. 29 Aralık 2020’de Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar du-
ruşmasında Dolan’ın Sur’dan sağ olarak çıkarılması için avukatı olarak dönemin Diyarbakır Vali Yardımcısı ile 
görüştüğünü aktaran Resul Tamur, görüşme sırasında yanında olan dönemin Diyarbakır Barosu Başkanının 
da tanık olarak mahkemede dinlendiğini hatırlattı. 

DİHA hakkında herhangi bir yasal suç tespiti olmamasına rağmen savcının mütalaasında Dolan’ın Dİ-
HA’da çalışmasını cezalandırma gerekçesi olarak sunduğunu ifade eden avukat Tamur,  daha önce benzer 
suçlamalar ile yargılanan DİHA muhabirlerinin beraat ettiğini söyledi. İddia makamı esasa ilişkin mütalaasında 
Dolan’ın Sur’da bulunduğu süre zarfında örgütün amacına hizmet eden ve propagandasını yaptığı ileri sürü-
len DİHA’ya mesajlar atmasını da suç delili olarak öne sürmüştü.

Yusuf Karataş’a 10 yıl 6 ay hapis cezası

Evrensel gazetesi yazarı Yusuf Karataş hakkında Demokratik Toplum Kongresi’ne (DTK) yönelik soruş-
turma kapsamında “silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek” suçlamasıyla 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle 
açılan davanın 21 Eylül 2020 tarihinde Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen onuncu duruşmasında 
gazeteciye “örgüt üyeliği” suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi. 

Karataş’ın 2011 - 2013 yılları arasında DTK tarafından düzenlenen panel ve çalıştaylara katılması aleyhinde 
delil olarak öne sürüldü. Karataş’ın avukatı Leyla Han Tüzel, Yargıtay’ın DTK davaları kapsamında verilen bir 
mahkûmiyet kararını onamasının ardından bir süredir karar vermekten çekinerek beklettiği DTK davalarında 
yerel mahkemelerin hızla ceza vermeye başladığını kaydetti. Ses analizine dayalı adli tıp raporunda müvekki-
linin yaptığı tüm konuşmaların dinlenmediğini hatırlatan Tüzel, ses kayıtlarının tümünün yeniden bilirkişiye 
gönderilip tümüyle çözdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Mahkeme, Karataş’ın “suça meyilli kişiliği” olduğunu iddia ederek cezada indirim yapmadı. Mahkeme, 
Karataş hakkında uygulanan yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verdi.
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Kenan Kırkaya ve diğerleri

Aralarında gazeteci Kenan Kırkaya’nın da bulunduğu dokuz kişi, “örgüt üyeliği” suçlamasıyla Ankara 14. 
Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılanıyor.

 İddianamede Kırkaya hakkında “örgüt üyeliği” suçuna istinaden öne sürülen deliller arasında cezaevin-
deyken yazmaya başladığı Kürtçe bir kitap için tuttuğu notlar, Nûçe TV’de yayınlanan “Ankara’nın Gündemi” 
isimli program ve Dicle Haber Ajansı (DİHA) çalışanı olması bulunuyor. 

Davanın 2 Ekim 2020 tarihinde görülen onuncu duruşmasında mütalaasını sunan savcı, gazeteci Kırka-
ya’nın beraatini ve hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etmişti.

Mehmet Dursun beraat etti

Eski Dicle Haber Ajansı (DİHA) Van muhabiri gazeteci Mehmet Dursun hakkında 2014 yılında haber kay-
nakları ile yaptığı telefon görüşmeleri gerekçe gösterilerek “örgüt üyeliği” iddiasıyla açılan davanın sekizinci 
duruşması 4 Aralık 2020 tarihinde Van 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. 

Mahkeme, Dursun’un beraatine karar verdi.
 Dursun, 7 Nisan 2018 tarihinde Van’da tutuklanmış ve 8 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilmişti. Dur-

sun’un ‘Kürdistan’da 7.2 şiddetinde deprem’ paylaşımı da iddianameye suç delili olarak yansımıştı.

Ruken Demir davası

Mezopotamya Ajansı İzmir muhabiri Ruken Demir haber kaynaklarıyla yaptığı görüşmeler gerekçe gös-
terilerek “örgüt üyeliği” iddiasıyla İzmir 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılanıyor. Demir, açlık grevleri ve 
Kaz Dağlarındaki eylemlere ilişkin yaptığı haberler  gerekçe gösterilerek 16 Kasım 2019 tarihinde tutuklanmıştı. 
İddianameyi hazırlayan savcı gazetecinin yaptığı röportajlardan “sözde röportaj” diye bahsederek Demir’in “ör-
güt üyesi” olduğunu iddia etmişti. Gazeteci 5 Mart 2020 tarihinde görülen ilk duruşmasında tahliye edilmişti. 
Demir’in yargılandığı davanın üçüncü duruşması 7 Temmuz 2020 tarihinde görüldü, adli kontrol tedbirleri 
kalkmadı. 9 Kasım 2020 tarihinde görülmesi planlanan duruşma ise İzmir Adliyesi’nin depremde hasar alması 
nedeniyle 14 Ocak 2021 tarihine bırakıldı. Dosyada bilirkişi raporu bekleniyor.

Ayşegül Doğan’a 6 yıl 3 ay hapis cezası

2016 yılında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan İMC TV’nin Program Koordinatörü Ayşe-
gül Doğan’ın 2010 – 2012 yılları arasında gazetecilik faaliyeti kapsamında Demokratik Toplum Kongresi (DTK) 
yöneticileriyle yaptığı görüşmeler, röportajlar ve katıldığı etkinlikler gerekçe gösterilerek yargılandığı davanın 
karar duruşması 7 Aralık 2020 tarihinde Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. 

İstanbul’da ikamet eden Doğan’ın COVID-19 temaslı olduğu gerekçesiyle duruşmanın ertelenmesi ta-
lebini “davanın makul sürede sonuçlanması için” reddeden mahkeme, gazeteciye son savunmasını almadan 
“örgüt üyeliği” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.



17

Dava Gözlem Raporu | 15 Haziran - 31 Aralık 2020

“Gazetecilik hâlâ suç”

2. Örgüte Üye Olmaksızın Bilerek ve İsteyerek Yardım
TCK 220/7 uyarınca Terörle Mücadele Kanunu’na atfen kullanılan “Terör örgütüne yardım” suçlaması gaze-

tecilere karşı yaygın olarak yöneltiliyor. Bu madde kapsamında savcıların örgütle sanık arasında somut bağ kur-
ma sorumluluğun Yayın politikalarının yüzeysel olarak “terörist örgütün eylemleri ve amaçlarına yardım” olarak 
yorumlanması gazetecileri mahkûm etmeyi mümkün kılıyor. 

15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından Türk hükümeti, cemaat lideri Fethullah Gülen’in destekçi-
leri için Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tanımını kullanmaya başladı. Bu grup önceki yıllarda AKP hükümetiyle 
ittifak içindeydi.

Mart 2016’da el konulan Zaman gazetesi, Gülen ile bağı olduğu iddiası nedeniyle gazeteciler hakkındaki 
FETÖ soruşturmalarının öncelikli odağı oldu. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı açıktan eleştiren gazete-
ciler, çalıştıkları mecraların yayın politikaları da gerekçe gösterilerek ‘halkı Erdoğan’a karşı kışkırtarak hükümeti 
devirme girişiminde bulunmak’ iddiasıyla FETÖ’ye yardım etmekle suçlandı. Bu raporun verilerinin toplandığı 
dönemde özellikle Fuat Avni isimli anonim Twitter hesabının paylaşımlarını haberleştiren mecralara bu suçla-
mayla davalar açıldı. 

17 - 25 Aralık 2013 yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları döneminde bilgi sızdıran anonim Twitter hesabı Fuat 
Avni’nin paylaşımlarını haberleştirdikleri için T24, BirGün ve Diken.com.tr yöneticileri hakkında “örgüte üye ol-
maksızın bilerek ve isteyerek yardım” (TCK 220/7) iddiası ile üç ayrı dava açıldı.

• T24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın hakkında 2014 – 2016 yılları arasında Fuat Avni mahlaslı anonim 
Twitter hesabının paylaşımlarının T24 haber sitesi tarafından haberleştirildiği gerekçesiyle açılan davanın 
üçüncü duruşması 2 Temmuz 2020 tarihinde İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Akın üzerine 
atılı “örgüte üye olmaksızın yardım etmek” suçuna dair yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat etti.

• BirGün gazetesinin internet sitesinin eski sorumlu müdürleri Barış İnce ve Can Uğur ile birlikte gazetenin 
yayıncı şirketinin iki yöneticisi İbrahim Aydın ve Bülent Yılmaz hakkında gazetede Fuat Avni hesabına dair 
haberler gerekçe gösterilerek “silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek 
yardım etme” iddiasıyla açılan davanın 13 Ekim 2020 tarihinde görülen dördüncü duruşmasında beraat 
kararı verildi. Gazeteciler hakkında 2014 – 2016 yılları arasında gazetede yayımlanan Fuat Avni ile ilgili ha-
berler FETÖ’ye üye olmaksızın yardım ettikleri iddiası için delil olarak öne sürülmüştü. Kararın ardından 
İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi başkanı hâkim şöyle konuştu: “Hayırlı olsun. Şunu da söylemek isterim. 
Kamuoyunda, ‘Türk yargısının talimatla karar verdiğini’ söyleyenler var. Türk yargısı kimseden talimat al-
maz, kimse talimat veremez. Türk yargısı bağımsızdır. Yargıya bu tarz söylemde bulunanlar özür dileme-
lidir.”

• Fuat Avni’nin paylaşımlarını haberleştirdikleri için “örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek” iddia-
sıyla haklarında dava açılan Diken.com.tr kurucusu Harun Simavi, Genel Yayın Yönetmeni Erdal Güven ve 
dönemin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Semin Sezerer 3 Eylül 2020 tarihinde görülen ilk duruşmada beraat 
etti. Gazeteciler hakkında Diken.com.tr’de Fuat Avni adlı Twitter hesabından yapılan paylaşımlara ilişkin 3 
Nisan 2014 ile 27 Ekim 2015 tarihleri arasında yapılan haberler ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gös-
terilerek “FETÖ’ye üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım” iddiasıyla hazırlanan iddianame İstanbul 22. 
Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.
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Can Dündar’a MİT TIR’ları davasında ceza 

Gazeteci Can Dündar’a MİT TIR’ları davası kapsamında “FETÖ/PDY örgütüne üye olmamakla birlikte bi-
lerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan 7 yıl 21 ay hapis cezası verildi. Dündar’ın avukatları Bahri Belen, Tora 
Pekin ve Abbas Yalçın ise duruşmadan bir gün önce yaptıkları açıklamada “14. Ağır Ceza Mahkemesi huzu-
runda savunma yaparak önceden zaten belirlenmiş siyasi bir hükme hukuki meşruiyet kazandırma pratiğinin 
parçası olmak” istemediklerini belirtmiş ve duruşmaya protesto amacıyla katılmayacaklarını söyledi. 

23 Aralık 2020 tarihinde İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Dündar ve avukatlarının gıyabında gazeteciyi 
mahkûm etti. 

Heyet, Dündar’ın “duruşmadaki tutum ve davranışları, yargılama sürecinde yurt dışına kaçmış bulun-
ması, hala firari olarak aranmakta bulunması, yargılama sürecinde sosyal medyadan yayınladığı videolar ve 
yaptığı paylaşımlar ile pişmanlık duymadığının anlaşılması ile yeniden suç işlemeyeceğine yönelik mahkeme-
nin olumlu kanaatinin oluşmadığı” gerekçesiyle cezada indirim yapmadı.

Can Dündar, 29 Mayıs 2015 tarihinde Cumhuriyet gazetesine yayınlanan ve Türkiye’den Suriye’ye gönde-
rilen silahların görüntülerini içeren “İşte Erdoğan’ın Yok Dediği Silahlar” başlıklı haber gerekçesiyle yargılanıyor-
du. Dündar bu dosya kapsamında dönemin Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül ile birlikte 26 
Kasım 2016 tarihinde tutuklanmış, 3 ay sonra Anayasa Mahkemesi kararı üzerine tahliye edilmişti.

 İlk derece mahkemede sonuçlanan yargılamada Dündar 5 yıl 10 ay,  Gül ise 5 yıl hapis cezası almıştı. 9 
Mart 2018’de Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Dündar ve Gül hakkında TCK’nın 329. maddesinde düzenlenen “devle-
tin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama” suçu için verilen bu kararı bozdu. Daire, Dündar 
hakkında 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası öngören “devletin güvenliğine ilişkin bilgileri siyasi veya askeri 
casusluk maksadıyla temin etmek” (TCK 328) suçundan hüküm kurulması gerektiğine karar verdi.

“FETÖ Medya Yapılanması Davası”nda yeniden yargılama

Gazeteciler Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Cemal Azmi Kalyoncu, Göke Fırat Çulhaoğlu, Ünal Tanık, Yakup 
Çetin, Yetkin Yıldız ve bir dönem Meydan gazetesinde köşe yazarlığı yapmış olan sanatçı Atilla Taş’ın kamuo-
yunda “FETÖ Medya yapılanması” davası olarak bilinen dosya kapsamında yeniden yargılanmasına 4 Kasım 
2020 tarihinde İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı. 

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 26 sanıklı davada 17 kişinin cezalarını onamış, 8 kişi hakkındaki hükümleri ise 
bozmuştu. Bozma kararında Atilla Taş dışındaki sanıklar hakkında “örgüt üyeliği” suçuna delil olarak öne sü-
rülen eylemlerin örgüt üyesi olarak kabul edilmelerine yeterli olmadığı belirtilmişti. Atilla Taş’ın davaya konu 
olan eylemlerinin ise hüküm giydiği “örgüte yardım” suçunun değil, “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “devletin 
kurum ve organlarını alenen aşağılama” suçlarının unsurlarını içerdiği ifade edilmişti. 

Duruşmaya katılan ve tutuksuz yargılanan sanıklar yalnızca mesleklerini yaptıklarını, o dönem Fuat Avni 
tweet’lerini haberleştirmeyen tek bir gazeteci dahi olmadığını ve örgütle herhangi bir ilişkileri olduğunu gös-
teren somut delil olmadığını ifade etti.
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3. Örgüt Propagandası

“Terör örgütü propagandası yapmak” suçlaması, rapor verilerinin toplandığı dönemde sıradan vatandaş-
ların sıklıkla karşılaştığı bir cezalandırma yöntemine dönüştü. 24 Ekim 2019 tarihinde yürürlüğe giren Yargı Re-
form Stratejisi’nin ilk paketinde, ilgili madde şu ifade eklenerek iyileştirildi: “Haber verme sınırlarını aşmayan veya 
eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturamaz.” Fakat bu ekleme dahi mahkeme salonlarında 
yaşanan tabloyu iyileştirmeye yetmedi. 

Bu dönemde özellikle dikkat çeken bir unsur, gazetecilerin beş ya da altı yıl önce yapılmış sosyal medya 
paylaşımları hakkında “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla soruşturma açılmasıydı. Barış sürecinde hükü-
met tarafından meşru kılınan ve devlet erkanından yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilen pek çok etkinliğe dair 
haber paylaşımları, bu süreçte gazetecilerin kriminalize edilmesi için yeni bir araca dönüştü. Burada en önemli 
etken, Basın Kanunu kapsamına girmeyen dijital mecralara ve sosyal medyaya dair herhangi bir zamanaşımı 
uygulanmamasıydı. Gazetecilerin altı yıl önceki tek bir Twitter paylaşımı nedeniyle “örgüt propagandası” suçla-
masıyla mahkûm edilebildiği bu dönemde, dijital mecralardaki ifade özgürlüğüne dair güçlü bir mevzuat ihti-
yacının olduğu açıkça görüldü.

• Türkiye’de yaklaşık bir yıl tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen Die Welt ga-
zetesi Türkiye eski temsilcisi Deniz Yücel’in yargılandığı davada iki yıl sonra karar çıktı; Yücel “terör örgütü 
propagandası yapmak” suçundan ise 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası aldı. 

• 16 Temmuz 2020 tarihinde İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında mahke-
me, Yücel’in “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan beraatine, “örgüt propagandası yapmak” suçun-
dan ise 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası almasına hükmetti. 

• Anayasa Mahkemesi, 28 Mayıs 2019 tarihinde Yücel’in bir yıl süren tutukluğunda kişi güvenliği ve özgür-
lüğü hakkı ile ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine hükmetmişti. AYM kararında, “Röportajlara dayalı 
haber bildirimi, basının kamu çıkarlarının koruyuculuğu rolünü yerine getirmesinde önemli araçlardan 
biridir. Bir röportaj esnasında başkası tarafından dile getirilen görüşlerin yayınlanması sebebiyle bir ga-
zetecinin suçlanması kamu çıkarını ilgilendiren konuların tartışılmasında basının katkısını ciddi biçimde 
engelleyebilir,” denilmişti. Yücel’in tutuklanmasına gerekçe gösterilen diğer yazılarının da politik eleştiri 
niteliğinde ve dolayısıyla ifade özgürlüğünün güvencesi altında olduğu belirtilen kararda, bu yazıların suç 
işlendiğini gösteren kuvvetli belirti taşıdığının mümkün olmadığı ifade edilmişti.

• Rûdaw TV İstanbul muhabiri Rawîn Stêrk’in “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” iddiasıyla yargılan-
dığı davanın ilk duruşması 2 Eylül 2020 tarihinde İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Yuna-
nistan sınırındaki mültecilerle ilgili haber takibi yaparken 28 Şubat tarihinde Edirne’de gözaltına alınıp 6 
Mart tarihinde ise sosyal medya hesaplarına yönelik araştırma raporu doğrultusunda “örgüt propagan-
dası” iddiasıyla tutuklanan Stêrk, duruşmaya tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevinden SEGBİS aracılığı 
ile katıldı. Mahkeme yaklaşık beş aydır tutuklu olan gazeteci Rawîn Stêrk’in yurt dışına çıkış yasağı ile 
tahliyesine karar verdi. Ayrıca bu dosyanın İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bakılan KCK Basın 
davası ile birleştirilmesine karar verildi.

• Hatay’da serbest gazetecilik yapan Burcu Özkaya Günaydın hakkında Ekim 2019 yılında Suriye’ye yönelik 
Barış Pınarı Harekâtına dair sosyal medyada paylaşımları gerekçesiyle “terör örgütü propagandası yap-
mak” iddiasıyla açılan davanın ikinci duruşması 22 Eylül 2020 tarihinde Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesin-
de görüldü. Gazeteciye 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi, hükmün açıklanması geri bırakıldı. Üç Twitter paylaşı-
mı nedeniyle yargılanan Günaydın savunmasında şunları söyledi: “Ben gazeteciyim. Hatay’da yaşıyorum. 
Sınır haberciliği de yapıyorum. Suriye’de olan olayları yakından takip ediyorum. Twitter paylaşımlarım da 
gazeteciliğin gereği olan haber alma ve haber verme hakkı kapsamındadır. Herhangi bir örgütün propa-
gandasını yapmadım, beraatimi talep ediyorum.”

• Gazeteci Sabiha Temizkan hakkında 2014 yılında yaptığı bir Twitter paylaşımı gerekçe gösterilerek “te-
rör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması 25 Haziran 2020 tarihinde 
İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Temizkan’ın 2014 yılında “Mahmur Kampı IŞİD’in eline 
geçti…” ifadesini içeren bir Twitter paylaşımı aleyhinde delil olarak öne sürüldü. Davanın 22 Ekim 2020 ta-
rihinde görülen dördüncü duruşmasında Temizkan’a altı yıl önce yaptığı bir Twitter paylaşımı nedeniyle 
“örgüt propagandası yapmak” suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Hükmün açıklanması Temizkan 
önceki celselerde bu uygulamayı kabul etmediğini beyan ettiği için geri bırakılmadı. Mahkeme, Temiz-
kan’ın “yargılama sürecinde işlediği suçtan pişmanlık göstermediği ve tekrar suç işlemeyeceği konusun-
da kanaat oluşmadığı” gerekçesiyle cezayı ertelemeyi de seçmedi. 
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• İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı ve hak savunucusu Eren Keskin hakkında 5 yıl önceki sos-
yal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla açılan yeni davanın 
ilk duruşması 22 Ekim 2020 tarihinde İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. İddia makamı, bu 
davanın Keskin’in 13. Ağır Ceza Mahkemesi önünde açık olan başka bir dosya ile birleştirilmesini talep etti. 
Birleştirme talebine dair görüşü sorulan Keskin kendisi için fark etmeyeceğini ifade etti ve “Bu tür dava-
ların hiç açılmaması gerekiyor. Biz devlet gibi düşünmek zorunda değiliz,” diye konuştu. 24 Aralık 2020 
tarihinde görülen ikinci duruşmada mahkeme iki dosyanın birleşmesine hükmetti. Eren’in “örgüt pro-
pagandası yapmak” suçlamasıyla yargılanmasına İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

• Gazeteci Dicle Müftüoğlu 2014 yılında Suriye’nin Kobanê kentinde yaşanan çatışmalara dair Twitter’da 
paylaştığı bir fotoğraf nedeniyle “örgüt propagandası yapmak” suçu uyarınca 1 yıl 3 ay hapis cezasına 
çarptırıldı. Mezopotamya Ajansı editörü ve Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eş Başkanı Müftüoğlu 
hakkında “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla açılan davanın 2 Aralık 2020 tarihinde  Diyarbakır 11. 
Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmasında karar çıktı. Müftüoğlu savunmasında “Paylaştığım 
bu fotoğraf çalıştığım ajansın çektiği fotoğraflardan biriydi. Dijital bir çağda yaşıyoruz. Ben de ajansın ya-
yınladığı bu fotoğrafı daha fazla yaygınlaştırmak ve okunması amacıyla kendi sosyal medya hesabımda 
paylaştım. Bunun dışında başka bir amacı yoktu. Suçlamaları kabul etmiyorum,” dedi.  

• Gazeteci Hayko Bağdat, 2017 ve 2018 yıllarında yaptığı 9 sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek “ör-
güt propagandası yapmak” iddiasıyla İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi önünde yargılanıyor. Bağdat’ın 
davaya konu olan paylaşımları arasında Osman Kavala’nın bir fotoğrafı ile Cemil Bayık’ın verdiği bir röpor-
tajı retweet etmek de var. Davanın bir sonraki duruşması 4 Mart 2021 tarihinde görülecek.

• 20 Temmuz 2016 tarihinde çıkarılan 668 sayılı KHK ile kapatılan Van TV’nin sekiz çalışanı hakkında “ör-
güt propagandası” suçlamasıyla süren dava Van 4. Ağır Ceza Mahkemesinde sürüyor. Dava kapsamında 
sunucular Sibel Eres, Kadir Cesur, Nahide Aslan, Gülsün Altan; programcı Serdar Altan, Sorumlu Müdür 
Koçali Özipek ve kanalın ortakları Gürcan Bayrakçı ile Nedim Dalga 2016 yılında yayınlanan çeşitli haber 
bültenlerindeki haber içerikleri gerekçe gösterilerek yargılanıyor. Karar duruşması 29 Ocak 2021 tarihinde 
görülecek.

4. Terörle Mücadelede Görev Almış Kişileri Hedef Göstermek

Terörle Mücadele Kanunu’nun (TMK) 6/1. Maddesi “terörle mücadelede görev almış kişilerin hüviyetlerini 
açıklamayı ya da yayınlamayı veya bu yolla bu kişileri hedef göstermeyi” suç kabul ediyor. Askeri yetkililerin, polis 
memurlarının hatta savcıların adını yazmak dahi son yıllarda gazeteciler aleyhine çok sayıda dava açılmasına 
sebep oldu. Hükümet yanlısı basında kamu yetkilileri hakkında aynı bilgilerin yayınlanmış olduğu haberler söz 
konusu olduğunda dahi bu eleştirel basın kuruluşlarındaki gazetecilere karşı kullanıldı. 

• Bu davalara örneklerden biri gazeteciler Ali Açar, Canan Coşkun ve Cansever Uğur’un Berkin Elvan’ı vuran 
polis hakkında açılan soruşturma ile ilgili haberleri gerekçe gösterilerek “terörle mücadelede görev almış 
kişileri hedef göstermek” suçlamasıyla yargılandıkları dava oldu. Davanın görülmesine 17 Eylül 2020 tari-
hinde İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı. Üç gazeteci, 11 Mart 2016 tarihinde Cumhuriyet ga-
zetesinde yayımlanan “Berkin Elvan’ı Vurduğu İddia Edilen Polis Görev Yerini Hatırlamadı” başlıklı haber 
ile BirGün gazetesi web sitesinde yayınlanan “Berkin Soruşturmasındaki Gizlilik Kararının Sebebi Katilin 
İtibarı Zedelenmesin” başlıklı haber nedeniyle yargılanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 
21 Kasım 2019’da tamamlanan iddianamede gazetecilerin “yayımlanan haberlerde Elvan’ın yaşamını yi-
tirmesiyle ilgili soruşturmada şüpheli polisin isminin “E. Y.” şeklinde belirtildiği ve haber içeriğinde polis 
memurunun fotoğrafının tanınabilecek şekilde yer verildiği; Berkin Elvan’ın ölümünün bir kısım terör ör-
gütleri tarafından istismar edildiği ve şüpheli polisin sol örgütlere hedef gösterildiği” öne sürülerek; gaze-
teciler hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası isteniyor.

• Eski Cumhuriyet gazetesi muhabiri Alican Uludağ ve gazetenin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Olcay Bü-
yüktaş Akça hakkında 22 Kasım 2019 tarihinde yayımlanan “Gar katliamında gizlenen dosya” başlıklı ha-
ber gerekçe gösterilerek “terörle mücadelede görev almış muhbiri basın yayın yoluyla hedef göstermek” 
suçlamasıyla açılan davanın İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince görülmesine 22 Ekim 2020 tarihinde 
başlandı. Gazeteciler hakkında hazırlanan iddianamede Ankara gar katliamına ilişkin sekiz gün önce ya-
pılan ihbara rağmen yetkililerin harekete geçmediğine ilişkin haberde “mağdurun iş yerinin ismi ve adres 
bilgileri verilerek haber verme ve kamuoyunu bilgilendirme sınırının aşıldığı” iddia ediliyor. 

• Cumhuriyet gazetesi muhabiri Hazal Ocak, sorumlu yazı işleri müdürü Olcay Büyüktaş Akça, yazı işleri 
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müdürü İpek Özbey ve foto-muhabiri Vedat Arık hakkında 14 Nisan 2020 tarihinde gazetede yayımlanan 
“Boğaz’da Kaçak Var” başlıklı haber gerekçe gösterilerek “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef 
göstermek” ve “özel hayatın gizliliğini ihlal” iddiasıyla açılan davanın görülmesine 16 Aralık 2020 tarihinde 
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un 
şikayeti üzerine açılan dava kapsamında Altun’un “terörle mücadelede görev almış kişi” olduğu iddia edi-
liyor. Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde bulunan, çivi çakmanın dahi yasak olduğu bir yerde inşaat yapıl-
dığına dair haber yaptıklarını söyleyen gazeteciler savunmalarında söz konusu yerin inşaat yasağı olan 
bir vakıf arazisi olması yönünden önemli olduğunu ifade etti. Mahalle sakinlerinden ‘inşaat yapılıyor’ diye 
bilgi gelmesi üzerine bölgeye gittiklerini, haber yapılana kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 
de inşaatın birtakım yerlerini yıktığını hatırlatan gazeteciler haberde kimsenin evinin adresini gösterme-
diklerini ekledi.

• Gazete Yolculuk internet haber sitesi muhabiri Buse Söğütlü hakkında 18 Mart 2019 tarihli bir Twitter pay-
laşımı gerekçesiyle “terörle mücadelede görev almış kişiyi hedef göstermek” suçlamasıyla açılan davanın 
görülmesine 14 Ekim 2020 tarihinde İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı. Söğütlü’nün yargı-
landığı davada müşteki, dönemin 37. Ağır Ceza Mahkemesi başkanı Akın Gürlek. Söğütlü, 18 Mart 2019 
tarihinde Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve Halkın Hukuk Bürosu (HHB) üyesi avukatların yargılan-
dığı davaya dair Gazete Yolculuk sitesinde yayımlanan bir haberi Twitter’da şu not ile paylaşmıştı: “Hitler 
mezarından çıkıp gelse ve Akın Gürlek’in sandalyesine otursa aşağı yukarı, hemen hemen aynı cümle-
leri kurardı herhalde. Mesleki etiği, her şeyi geçtim; insanda biraz oturduğu sandalyenin ağırlığı olur.” 30 
Aralık 2020 tarihinde görülen ikinci duruşmada ise mahkeme, Söğütlü hakkında örgütsel bir bağ ya da 
örgütsel bir eylem içinde olup olmadığına dair Emniyet Genel Müdürlüğünden ve Milli İstihbarat Teşkila-
tından rapor talep etti.

• Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman’ı eleştirdiği tweetleri nedeniyle gazeteci Alican Ulu-
dağ hakkında “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçlamasıyla açılan davanın ilk 
duruşması 2 Aralık 2020 tarihinde Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Dosyada müşteki sıfatıyla 
yer alan Kocaman, duruşmadan günler önce Yargıtay üyeliğine atandı. Uludağ davaya konu olan 20 Eylül 
2020 tarihli tweet’lerde Başsavcı Kocaman’ı hedef gösteren hiçbir ifadenin olmadığını söylerken, amacı-
nın Kocaman’ı değil başsavcılık makamını eleştirmek olduğunu belirtti. 

• Cumhuriyet gazetesi muhabiri Zehra Özdilek hakkında 9 Mayıs 2019 tarihinde yayımlanan “İşini geri iste-
diği için cezaevine konulan Onay, KESK’e çağrıda bulundu” başlıklı haberinde gizli tanığın adını yazması 
gerekçe gösterilerek “terörle mücadelede yer almış kişileri hedef göstermek” iddiasıyla açılan davanın 
dördüncü duruşması 24 Eylül 2020 tarihinde İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Savcı tanık 
Berk Ercan’ın mağdur olarak beyanının alınmasını talep ederken, mahkeme heyeti “mağdurun beyanı-
nın hükme etkisi olmayacağı” gerekçesiyle bu talebi reddetti. Özdilek savunmasında “Benim haberim-
den önce Sabah gazetesi, Yeni Şafak gazetesi, Anadolu Ajansı haberlerinde ve Fatih Tezcan’ın tweetinde 
tanığın ismi var,” diye konuştu. Hükmünü açıklayan mahkeme heyeti, suçun unsurları oluşmadığı gerek-
çesiyle Özdilek hakkında beraat kararı verdi.

5. TCK 216/1: Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etmek

• Gazeteci Deniz Yücel’in iki yıl süren davasında karar 16 Temmuz 2020 tarihinde çıktı. İstanbul 32. Ağır Ceza 
Mahkemesi, Yücel’in “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” suçundan beraatine, “terör örgütü propa-
gandası yapmak” suçundan ise 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası almasına hükmetti. Mahkeme, Deniz Yücel 
hakkında 2016 yılında Die Welt gazetesinde yayımlanan iki yazısı gerekçesiyle “Cumhurbaşkanına haka-
ret” ve TCK’nın 301. maddesinde düzenlenen “Türkiye Cumhuriyet Devletini, hükümetini, yargı organla-
rını ve devletin emniyet teşkilatını aşağılama” suçları uyarınca suç duyurusunda bulunulmasına da karar 
verdi. İddia makamı, kararın açıklandığı gün mahkemeye sunduğu istinaf dilekçesinde bu karara itiraz 
etti, Yücel’in cezalandırılmasına yönelik talebini gazetecinin 2016 yılının Ekim ayında Die Welt gazetesinde 
yayımlanan iki ayrı yazısında geçen ifadelere dayandırdı. Savcı, Yücel’in 27.10.2016 tarihinde yayımlanan 
yazısında “Ermenilere yapılan soykırım” ifadesinin geçtiğini belirterek, bu iki yazıdaki beyanların “halkın bir 
kesimini diğer bir kesimine yönelik olarak aleni şekilde kin ve düşmanlığa tahrik ettiğini” iddia etti.

• Gazeteci İdris Yılmaz hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin Afrin kentinde başlattığı Zeytin Dalı 
operasyonuna ilişkin 20 Ocak 2018 tarihinde yaptığı bir sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek “halkı 
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6. TCK 216/3: Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Aşağılama

Bu raporun verilerinin toplandığı Haziran-Aralık 2020 döneminde hükümetin COVID-19 pandemisi ile mü-
cadele için aldığı tedbirlerin eksikliğine dikkat çeken gazeteciler hakkında çeşitli soruşturmalar açıldı.  

TCK’nın 216. maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” ve 213. mad-
desinde düzenlenen “halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit etmek” suçlamaları pandemiye 
yönelik haberler yapan gazetecilere sıklıkla yöneltildi. 

Hükümetin COVID-19 ile mücadele için aldığı tedbirleri ve kullandığı yöntemleri eleştiren bazı gazeteciler 
hakkında TCK’nın 216. maddesinin 2. fıkrasında geçen “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağıla-
ma” suçlamasıyla başlatılan iki soruşturma davaya dönüştü. 

• Eski Halk TV yöneticisi gazeteci Hakan Aygün hakkında Twitter hesabından yaptığı “ey IBAN edenler” ifa-
desini içeren paylaşımı gerekçe gösterilerek “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama” 
suçlamasıyla açılan davanın üçüncü duruşması 27 Ekim 2020 tarihinde Bodrum 3. Asliye Ceza Mahke-
mesinde görüldü. Duruşma sonrası MLSA’nın görüştüğü Hakan Aygün, “Polis raporunda bile olmayan bir 
tweet nedeniyle tutuklandım, şimdi yine olmayan bir tweet için ifade veriyorum” dedi. Aygün hakkında 
hazırlanan ilk iddianamede “ey IBAN edenler” paylaşımı yer almıyordu. Bunun üzerine hazırlanan ikinci 
bir iddianamede ise, Aygün’e ait olmayan bir Twitter paylaşımı delil olarak öne sürülüyor. Aygün, Cumhur-
başkanı Erdoğan’ın IBAN vererek COVID-19 pandemisine yönelik çalışmalar için halktan bağış talebinde 
bulunması sonrası 31 Mart 2020 tarihinde “ey IBAN edenler” ifadesini içeren bir tweet atmıştı. Bu payla-
şım gerekçe gösterilerek 2 Nisan 2020 tarihinde Bodrum’da gözaltına alınan gazeteci Aygün, 3 Nisan’da 
savcılıkta verdiği ifadenin ardından Bodrum Adliyesine sevk edilmiş, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya 
aşağılama” ile “hakaret” iddialarından tutuklanmıştı. Aygün, 6 Mayıs 2020’de görülen ilk duruşmada tah-
liye edilmişti.

• Tele-1 TV’de yayımlanan “Gün Başlıyor” isimli programın 23 Mart 2020 tarihindeki bülteninde Milli Eğitim 
Bakanlığı’na ait Eğitim Bilişim Ağı (EBA) TV’de bir öğretmenin başörtüsü takması ile ilgili eleştirilerde bu-
lunan gazeteci Can Ataklı hakkında “halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge 
farklılığına dayanarak alenen aşağılamak” iddiasıyla suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması 7 Ekim 
2020 tarihinde İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Ataklı hakkında şikayette bulunan Kar-
deşlik Derneği’nin davaya katılma talebi “suçtan doğrudan zarar gören olmaması nedeniyle” reddedildi.

7. TCK 125: Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Alenen Hakaret

• T24 yazarı ve gazeteci Mehmet Yılmaz’ın eski Ulaştırma Bakanı, TBMM Başkanı ve AKP’nin İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım’ın ve büyük bir gemi filosu bulunan çocuklarının serveti-
nin kaynağını sorduğu yazılar nedeniyle hakkında “hakaret” suçlamasıyla açılan dava 14 Temmuz 2020 
tarihinde görülen İstanbul Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesinde ikinci duruşmada beraat kararı çıktı. 
Binali Yıldırım celse arasında şikayetini geri çekmiş olduğu halde mahkeme, beraat gerekçesini “hakaret 
suçunun unsuru oluşmamasına” dayandırdı.

kin ve düşmanlığa tahrik etmek” suçlamasıyla açılan davanın yeniden görülmesine 7 Aralık 2020 tari-
hinde Erciş Asliye Ceza Mahkemesinde başlandı. Bir sonraki duruşma 18 Ocak 2021 tarihinde görülecek. 
Mahkeme, yargılamaya TCK’nın 301. maddesinde düzenlenen “devlet organlarını aşağılama” uyarınca 
devam etmek için Adalet Bakanlığından kovuşturma izni isteyerek yargılamayı Ekim 2019’da durdur-
muştu. Bu talebi yaklaşık bir yıl sonra yanıtlayan Bakanlık, dosyadaki delillerin TCK 301 unsurlarını oluş-
turmayacağını belirterek istenen kovuşturma iznini vermedi. Bunun üzerine gazeteci Yılmaz’ın “halkı 
kin ve düşmanlığa tahrik etmek” suçlamasıyla yargılanmasına yeniden başlandı. Yılmaz, bu paylaşım 
gerekçe gösterilerek gözaltına alınarak tutuklanmış ve 6 ay cezaevinde kalmıştı. 

• Afrin’e yönelik askeri operasyona ilişkin paylaşımlar nedeniyle yargılanan tek gazeteci Yılmaz değil. Ga-
zeteciler Sibel Hürtaş ve Hayri Demir’in Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’e düzenlediği askeri operasyona 
ilişkin yaptıkları haberler ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle “terör örgütü propagandası yapmak” 
ve “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” iddiasıyla yargılandıkları davanın onuncu duruşması 
25 Kasım 2020 tarihinde Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Mahkeme altı celse önce Adalet 
Bakanlığı’na müzekkere yazarak Hürtaş ve Demir hakkında TCK’nın 301. maddesi kapsamında kovuştur-
ma izni talep etmişti.
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• Evrensel gazetesi yazarı Ender İmrek’in 29 Haziran 2019 tarihinde yayımlanan “Parıl parıl parlıyordu Her-
mes çanta” başlıklı köşe yazısında Emine Erdoğan’a “güzel vasıflar atfetmeyerek” hakaret ettiği iddiasıyla 
yargılandığı davanın ilk duruşması 24 Haziran 2020 tarihinde Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesinde gö-
rüldü. İlk duruşmada savunmasını yapan ve “bağımsız bir mahkemede yargılandığını düşünmediğini 
belirten İmrek, “Söz konusu çanta fiyatı asgari ücretle çalışan 144 işçinin maaşına denk geliyor. Bu çantayı 
Cumhurbaşkanı eşinin takması elbette haber konusudur. ‘İsraf haramdır’ diyenlerin bu davranışları dikkat 
çekmektedir. Yazımda hakaret yoktur, gerçeği dile getirdim. Ayrıca bu çanta konusu TBMM’de de konu-
şuldu, Google’da iki yüz bin tane haber var. Canan Kaftancıoğlu’nun düşünceleri nedeni ile yargılandığı 
günlerde Emine Erdoğan’ın 50 bin dolar değerindeki çantasından dolayı yazıda hakaret etmeden karşı-
laştırma yaptım. İddianameye göre Emine Erdoğan ile ilgili övgü dolu sözler söylememek suç sayılıyor. 
Mahkemenizin bu iddianameyi kabul etmemesi gerekirdi. Derhal beraat kararı verilmesini talep ediyo-
rum,” ifadelerini kullandı. Davanın 2 Aralık 2020 tarihinde görülen üçüncü duruşmasında ise mahkeme 
İmrek’in üzerine atılı suçun unsurlarının oluşmadığından beraatine karar verdi.

• Cumhuriyet gazetesi muhabiri Hazal Ocak hakkında dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın 
Kanal İstanbul projesi güzergahında arazi aldığına ilişkin “Damat işi biliyor” başlığı ile 20 Ocak 2020 tari-
hinde yayımlanan haberinde Albayrak’a “yazılı basın yoluyla hakaret ettiği” iddiasıyla açılan davanın ilk 
duruşması 27 Ekim 2020 tarihinde İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Gazeteci Ocak suç 
unsuru oluşmadığı gerekçesiyle tek celsede beraat etti. Esas ilişkin mütalaasında Ocak’ın beraatini talep 
eden savcının basın özgürlüğü vurgusu dikkat çekti:

Bireylerin bilgiye serbestçe ulaşabilmesi, olumlu veya olumsuz eleştirilerini baskıya ma-
ruz kalmadan paylaşabilmesi basın özgürlüğünün teminat altına alınmasıyla yakından ilgili-
dir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) 10/2 maddesinde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
(AİHM) ve Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) bireysel başvurularda verdiği kararlarda ve Yargıtay 
içtihatlarında yazıdaki eleştiri ve değer yargılarının bir kısmı sert ve çarpıcı bir dille dile getiril-
se de basın özgürlüğünün belli ölçülerde dayatmayı içerdiği, bu ifadelerin kişisel saldırı olarak 
görülemeyeceğinin bildirildiği açıktır. Yine bu konudaki içtihatlarda kamuoyunda bilinen ünlü 
kişiler ve siyasetçiler için de normal bireylere göre eleştiri sınırı daha geniştir.

• BirGün gazetesi çalışanlarının eski Hazine ve Maliye Bakanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
damadı Berat Albayrak’a ‘hakaret’ iddiasıyla yargılandığı davanın 19 Kasım 2020 tarihinde görülen dör-
düncü duruşmasında beraat kararı çıktı. “Ekşi Sözlük’teki Berat Albayrak-Özge Ulusoy başlığı kaldırıldı” 
başlıklı haber gerekçe gösterilerek Albayrak’ın şikayeti üzerine “kamu görevlisine görevinden dolayı ha-
karet” suçlamasıyla açılan davada BirGün gazetesi İmtiyaz Sahibi İbrahim Aydın ile haberin yayımlandığı 
tarihte Sorumlu Yazı İşleri Müdürü olan Uğur Koç ve birgun.net Sorumlu Müdürü olan Mustafa Kömüş 
yargılanıyordu. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, “sanıkların davaya konu olan eylemleri kanunen suç 
oluşturmadığı için” her bir sanığın beraatine hükmetti.

• Habertürk yazarı Nagehan Alçı hakkında Haziran 2018’de kaleme aldığı ‘O utanç verici karara Adalet Ba-
kanı’nın tepkisi’ başlıklı köşe yazısında hâkim Hakkı Yalçınkaya’ya hakaret ettiği gerekçesiyle açılan dava-
nın ilk duruşması 3 Aralık 2020 tarihinde İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Alçı, dava konu-
su yazısında şu an İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesi hâkimi olan Hakkı Yalçınkaya’yı “Maalesef bugün 
hâlâ birey haklarını önemsemeyen hâkim-savcı zihniyeti yer yer hükümranlığını sürdürüyor” ifadeleriyle 
eleştirmiş ve “Hrant Dink ve oğlu Arat Dink’i sadece Ermeni oldukları için mahkûm eden ve Hrant Dink’i 
ölüme götüren o malum kararı veren hâkim Hakkı Yalçınkaya, Asliye Ceza Hâkimi olarak görev yapıyor,” 
demişti. Yalçınkaya ise yazı yayınlandıktan 2 yıl sonra COVID-19 pandemisi gerekçesiyle idari izindeyken 
internette yaptığı tarama sonunda gördüğü yazıda kendisine hakaret ettiği iddiasıyla gazeteci Alçı’dan 
şikayetçi oldu. Yalçınkaya, yazının ‘hakaret ve iftira içerikli’ olduğunu öne sürerek kendisinin terör örgütle-
rine hedef gösterildiğini savundu. İlk duruşmaya gelen Yalçınkaya şöyle konuştu: “Hâkimlik görevim se-
bebiyle iğrenç kararlar veren, insan haklarına önem vermeyen, işkencecileri koruyan hâkim ve eş düzeyde 
yargı mensubu olarak gösterildim. Hrant Dink’in öldürüldüğü tarihte Malatya icra mahkemesinde hâkim 
olduğum halde daha önce de FETÖ’cü basın tarafından hedef gösterildiğim için aynı düşüncelerin de-
vamı ve etkisiyle sanığın tarafıma hakaret ettiğini virüs tatilinde internette yaptığım kontrolde tesadüfen 
öğrendim.”
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8. TCK 299: Cumhurbaşkanına Hakaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik herhangi bir eleştirinin bu suç kapsamında soruşturma sebebi olması 
nedeniyle TCK 299, en yoğun eleştirilenlerden ve cezalandırma aracına dönüştürülen kanun maddelerinden biri. 
Mart 2020’de Ankara 46. Asliye Ceza Mahkemesi, bir vatandaşın attığı bir tweet’te geçen “Al seçim senin olsun 
iblis” ifadesi için verdiği cezayla içtihat oluşturdu. Dava TCK 299 kapsamında açıldığı halde mahkeme, “görevdeki 
kamu görevlisine hakaret” suçunu düzenleyen TCK 125 uyarınca beş ay hapis cezası verdi. Hâkim, Erdoğan’ın ta-
rafsızlığının Anayasa değişikliğinden sonra yasal olarak ortadan kalktığını ileri sürerek Cumhurbaşkanı’nın hem 
yürütmenin hem de iktidardaki partinin başkanı olduğunu hatırlattı. “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlaması ka-
nunlaştığında bu husus öngörülemediğinden, hâkim seçimde ‘hile’ yaşandığı iddiasının bir Cumhurbaşkanı’na 
değil, kamu görevlisine hakaret sayılabileceğini kaydetti.

Bu karar, rapor verilerinin toplandığı dönemde bir istisna olmayı sürdürdü ve “Cumhurbaşkanına hakaret” 
suçlaması bu dönemde de gazetecilere en sık yönlendirilen suçlamalardan biri oldu. Bu kanun maddesi, gaze-
teciler üzerinde yarattığı caydırıcı etkinin ötesinde sıradan vatandaşların da sıklıkla karşılaştığı bir suçlama. Kolluk 
kuvvetleri tarafından hazırlanan açık kaynak raporları sayesinde pek çok sosyal medya paylaşımına bu suçlama 
yöneltilebiliyor. 

Eren Topuz’un 16 Aralık 2020 tarihinde Gazete Duvar’da yayımlanan özel haberine göre “Cumhurbaşkanı-
na hakaret” suçu kapsamında 2014 yılından bu yana 128 bin 872 soruşturma açıldı, 9 bin 556 mahkûmiyet kararı 
verildi.. 

• Evrensel gazetesi eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Cem Şimşek’e “Alman karikatüristler Erdoğan’ı fena çiz-
di” başlıklı haber nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla açılan davanın görülmesine bu dö-
nemde de devam edildi. En son görülen celsede haberin yayımlanma tarihinin 2015 yılı olduğunu belirten 
Şimşek, dört yıl sonra bu yönde iddianame düzenlenmiş olmasının hakkında suç üretilmek istendiğinin 
kanıtı olduğunu ifade etti ve beraatini talep etti. Savcı ise Şimşek’in cezalandırılması yönünde mütalaa ver-
di. Dosyada henüz karar çıkmadı.

• Van’da serbest gazetecilik yapan gazeteci Oktay Candemir hakkında kendi kaleme aldığı ve Eylül 2019 
tarihinde kişisel Twitter hesabında paylaştığı makalesinde şu ifadeleri nedeniyle bu suçlamayla dava açıldı: 
“Belediyelere kayyum atayan Erdoğan, böylelikle hangi siyasal yapının nerede durduğunu da tespit etmiş 
oldu ve kartları buna göre dağıtacak. Hasılı bir doğum olacak bu kesin. Bunu bilen Erdoğan, çocuğun sakat 
doğması için her şeyi yapıyor. Tam bir böl-parçala-yönet politikası.” Davanın 8 Ekim 2020 tarihinde Van 3. 
Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmasında savunma yapan Candemir, 17 yıldır gazetecilik yaptı-
ğını, söz konusu yazının o günün güncel politik durumuyla ilgili olduğunu ve hakaret içermediğini söyledi. 
Mahkeme, 4 Mart 2021 tarihinde görülen karar duruşmasında Candemir’in beraatine hükmetti.

• İleri Haber eski Genel Yayın Yönetmeni Onur Emre Yağan hakkında 2014-2015 yılları arasında İleri Haber’in 
resmi Twitter hesabından yapılan dört paylaşım gerekçe gösterilerek “Cumhurbaşkanına hakaret” iddia-
sıyla açılan davanın 5 Kasım 2020 tarihinde görülen duruşmasında gazeteciye 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası 
verildi. 

• Gazeteci ve DİSK Basın-İş Yönetim Kurulu üyesi Ali Ergin Demirhan hakkında 2018 yılında yaptığı 6 Twitter 
paylaşımı gerekçe gösterilerek “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla açılan davanın 6 Kasım 2020 ta-
rihinde görülen ikinci duruşmasında gazeteciye 1 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Duruşmada 6 paylaşıma dair 
detaylı açıklama yapan Demirhan, “Suriye savaşına yönelik tweeti’mde hakaret yok, Erdoğan’a eleştiri bile 
yok. ‘Zübüğe en yakın oy oranlarını hediye eden memleketimin, tombalağa üç beş kuruş kaptırmasını çok 
görmem’ tweet’imde ise Erdoğan’ın adı geçmediği gibi Çiftlik Bank vakasına ilişkin bir paylaşımdır. Zübük 
de Türk siyasetçisine yönelik eleştiri romanının adıdır” ifadelerini kullandı.

• Gazete Karınca eski imtiyaz sahibi gazeteci Necla Demir hakkında Ekim 2016’da Gazete Karınca web si-
tesinde yayınlanan iki haber gerekçe gösterilerek “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla açılan davanın 
28 Ekim 2020 tarihinde görülen duruşmasında mahkeme, suçun yasa unsurları oluşmadığı gerekçesiyle 
gazetecinin beraatine hükmetti. Demir, 10 Ekim 2016 tarihinde “RedHack üyeleri konuştu: Neden Albay-
rak’ı hacklediler?” başlığıyla yayınlanan haber ve 9 Ekim 2016 tarihinde“Wikileaks belgelerinden: Erdoğan 
ülkeyi sivil çatışmaya sürüklüyor” başlığıyla yayınlanan haber gerekçesiyle “Cumhurbaşkanı’nın şeref, onur 
ve saygınlığını rencide etmek” ile suçlanıyordu.

• Gazeteci Hayko Bağdat hakkında 14 Nisan 2017 tarihinde ozguruz.org web sitesinde yayınlanan “Erdoğan 
hakkında son yazım” başlıklı makalesi ile dört Twitter paylaşımı nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” ve 
“halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçlamasıyla açılan davanın görülmesine devam edildi. İs-
tanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesinin baktığı dosyada ilerle kaydedilmesi için Almanya’da yaşayan Bağ-
dat’ın savunmasının istinabe yoluyla alınması bekleniyor.
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TCK 301: “Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Hükümetini, Devletin Kurum ve 
Organlarını Aşağılama”

Rapor verilerinin toplandığı dönemde ifade özgürlüğünün kısıtlanması için sıklıkla kullanılan kanun mad-
delerinden biri de TCK 301 oldu. 

• Gazeteci Deniz Yücel’in iki yıldır süren davasında 16 Temmuz 2020 tarihinde karar çıktı. İstanbul 32. Ağır 
Ceza Mahkemesi, Yücel’in “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” suçundan beraatine, “terör örgütü pro-
pagandası yapmak” suçundan ise 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası almasına hükmetti. Mahkeme ayrıca Yücel 
hakkında “Türkiye Cumhuriyet Devletini, hükümetini, yargı organlarını ve devletin emniyet teşkilatını aşa-
ğılama” (TCK 301) suçu uyarınca suç duyurusunda bulunmasına hükmetti. Bu suç duyurusu için Yücel’in 
26.10.2016 tarihinde Welt gazetesinde yayımlanan yazısında yer verdiği fıkra gerekçe gösterildi: “Kürtler 
arasında Türk Devletinin Kürtlere olan tavrını belki de en iyi tanımlayan, en bilindik fıkra şöyle: bir Türk 
ve bir Kürt ölüm cezasına çarptırılır. Kürt’e son isteğin nedir diye sorarlar. Kürt, kısa bir süre düşünür ve 
şöyle der: Anneciğimi çok seviyorum, bu dünyadan göçüp gitmeden önce son bir kez daha görmek isti-
yorum. Aynı soru Türk’e de sorulunca, Türk tereddüt vermeden cevap verir: Kürt’ün annesini göremeden 
ölmesi…” Yücel’in 27.10.2016 tarihinde yayımlanan başka bir yazısında geçen “Ermenilere yapılan soykırım” 
ifadesinin de TCK 301 suçunun unsurlarını oluşturduğu öne sürüldü.

• Cumhuriyet gazetesi eski yargı muhabiri Alican Uludağ ile eski diplomasi muhabiri Duygu Güvenç hak-
kında Rahip Brunson ile ilgili “Rehine diplomasisi çökerken” başlıklı haberleri gerekçe gösterilerek “Türk 
Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama” (TCK 301) suçlamasıyla 
açılan davanın karar duruşması 22 Ekim 2020 tarihinde İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. 
Esasa ilişkin mütalaasını sunan iddia makamı, gazetecilerin cezalandırılmasını talep etti. Hâkim ise “yük-
lenen fiilin suç olarak tanımlanmamış olması” gerekçesiyle iki gazetecinin de beraatine hükmetti.

• 2017 ve 2018 yıllarında yapılan 24 Nisan Ermeni Soykırımını Anma Gününde açıklamaları ile baronun Hak-
kari’deki SİHA operasyonuna dair hazırladığı rapor nedeniyle yargılanan Diyarbakır Barosu eski Başkanı 
Ahmet Özmen ve 10 yönetim kurulu üyesinin yargılanmasına 18 Kasım 2019 tarihinde Diyarbakır 13. Ağır 
Ceza Mahkemesinde başlandı. Avukatlar Ahmet Özmen, Sertaç Buluttekin, Serhat Eren, Nahit Eren, Mah-
sum Batı, Nuşin Uysal Ekinci, Cihan Ülsen, Muhammet Neşet Girasun, İmran Gökdere, Velat Alan ve Ah-
met Dağ “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve organlarını aşağılama” ve “halkı 
kin ve düşmanlığa tahrik etme” suçlamalarıyla yargılanıyor. Bir sonraki duruşma 17 Şubat 2021 tarihinde 
görülecek. 

• Sokak sanatçısı İzinsiz’in “devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılamak” ve “cumhurbaşkanına 
hakaret” suçlamalarıyla yargılandığı davanın görülmesine 7 Temmuz 2020 tarihinde İstanbul 20. Asliye 
Ceza Mahkemesinde başlandı. İzinsiz aleyhine öne sürülen deliller Kabataş’taki inşaat alanı çevresinde 
üzerinde Devrim Erbil tabloları bulunan panellere yaptığı çizimler ve sosyal medya paylaşımları. Pek çok 
yurttaşın yoksulluk nedeniyle intihar ettiğine dair haberlerin kamuoyunda tartışıldığı günlerde Erbil’in 
eserlerinin olduğu panelin üzerinde ay-yıldız üzerinde asılı bir kişiyi çizen İzinsiz’in Türkiye Cumhuriyeti’nin 
egemenlik alametlerini aşağıladığı iddia ediliyor. Davanın 17 Aralık 2020 tarihinde görülen ikinci duruş-
masında ise mahkeme, atılı suça konu olan resimlerin sanatsal değerini ve sanatsal çalışmanın dışına 
çıkıp çıkmadığını değerlendirecek bilirkişi raporu alınması talebinin MOBESE kayıtlarını izlediktensonra 
değerlendirileceğini belirtti.  Mahkeme, ara kararında bilirkişi heyetinin Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni-
versitesi’nden 3 öğretim üyesi ile oluşturulmasına hükmetti.

• KHK ile kapatılan Özgürlükçü Demokrasi gazetesinde 21 Ekim – 2 Kasım 2016 tarihleri arasında yayımla-
nan çeşitli haber ve köşe yazıları gerekçe gösterilerek “Türkiye Cumhuriyeti Devletini, hükümetini, yargı 
organlarını, askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama” (TCK 301) suçlamasıyla yargılanan gazeteciler 
Aziz Oruç ile Ersin Çaksu hakkında açılan davanın dördüncü duruşması 10 Aralık 2020 tarihinde İstanbul 
2. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Diyarbakır’dan SEGBİS aracılığıyla katılan gazeteci Oruç savunma-
sında 7 yılı aşkın süredir Türkiye’nin birçok bölgesinde zorlu koşullarda gazetecilik yaptığını belirtti ve şöyle 
konuştu: “Gazetecinin görevi kamu yararına olan olayları tespit ederek kamuoyunun bilgisine sunmaktır. 
Ben de yaptığım tüm haberlerde bunu esas aldım, kamu yararını gözettim ve gerçeği ortaya çıkarma-
ya çalıştım. Davaya konu olan haberde 90’lı yıllarda Lice’de yaşanan olayların tanıkları ile görüştüm. O 
dönemde Dicle Haber Ajansı’nda muhabir olarak çalışıyordum. Özgürlükçü Demokrasi çalışanı değilim. 
Ajansa abone oldukları için haberimi kullanmışlardır.”.
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Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel

Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, Tele1 TV Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ve gazetecilerin 
haber kaynağı olduğu iddia edilen astsubay Erdal Baran. 8 Haziran 2020 tarihinde gözaltına alındı. Savcılık sor-
gusu sırasında gazetecilere TCK’nın 328. Maddesinde düzenlenen “Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal 
yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askerî casusluk maksadıyla 
temin etme” suçlaması yöneltildi. 11 Haziran 2020 tarihinde Sulh Ceza Hâkimliğine çıkarılan Yıldız ve astsubay 
Baran tutuklandı. Dükel ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Yıldız hakkında “kuvvetli suç şüphesi bulun-
ması, delilleri karartma ihtimali ve kaçma şüphesi” nedeniyle tutuklama kararı verildi.

Gazeteciler hakkında zincirleme şekilde “devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından 
niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri açıklama” (TCK 329) suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması 
9 Kasım 2020 tarihinde Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Yıldız savunmasına “yargılanmamıza 
sebep olan bir iddianame değil, bir intikamname” sözleriyle başladı. E. B. ile görüşmelerinin gazetecilik fa-
aliyeti kapsamında olduğunu belirten Yıldız, gazeteciliğin birinci gereğinin insanlarla görüşerek haber taki-
bi yapmak olduğunu ifade etti. Dükel ise savunmasında şöyle konuştu: “Bir ülke gazetecisi kadar özgürdür. 
Demokrasisi basını kadar güçlüdür. Bugün buradayız ve yargılanıyoruz. 40 yıllık gazeteciyim. Bu ülkede bir 
bakan dün istifa etti. Söyleyen medya ile söyleyemeyen medya ortada. Bir gazetecinin neden yargılandığına 
buradan bakmak gerek belki de. Binlerce haber yaptım, bir tek haberimde tekzip yoktur.”

İlk duruşma sonunda Yıldız’ın yurt dışına çıkış yasağı ile tahliyesine karar verildi. Savcı, sanıklar hakkında 
Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 327. maddesinde düzenlenen “devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları 
bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri temin etme” suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Gizli kalması gereken bilgileri temin suçu, açıklama 
suçundan daha yüksek ceza öngörüyor. 

3 Mart 2021’de görülen duruşmada Yıldız ve Dükel, “devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme” 
suçundan yargılandıkları davada hapis cezasına mahkûm oldu.

 Yıldız’a 3 yıl 7 ay, Dükel’e 1 yıl 15 gün hapis cezası verildi.

10. Devlet Güvenliğine Karşı İşlenen Suçlar

Libya’da hayatını kaybeden MİT mensubunun cenazesi

Libya’da hayatını kaybeden MİT mensubunun cenazesine ilişkin yaptıkları haberler gerekçe gösterilerek 
2020 yılının Mart ayında Odatv’ye Manisa’dan haber geçen yerel gazeteci Hülya Kılınç; Odatv Genel Yayın Yö-
netmeni Barış Pehlivan ile Haber Müdürü Barış Terkoğlu; Yeni Çağ gazetesi yazarı Murat Ağırel ve Yeni Yaşam 
gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik ile Sorumlu Yazıişleri Müdürü Aydın Keser tutuklandı. Gazeteciler 
hakkında “devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama” (TCK 391) ve MİT Kanunu’na mu-
halefet suçlamasıyla iddianame hazırlandı. Yurt dışında yaşayan gazeteci Erk Acarer de tutuksuz sanık olarak 
dosyaya eklendi. Altı gazeteci tutuklandıktan yaklaşık dört ay sonra, 24 Haziran 2020 tarihinde ilk kez hâkim 
karşısına çıktı. Altı gazetecinin de savunmalarının alındığı duruşma sonunda Terkoğlu, Çelik ve Keser tahliye 
edildi. 

İkinci duruşma ise 9 Eylül 2020 tarihinde görüldü. Tüm sanıklar “devletin güvenliğine ve siyasal yararla-
rına ilişkin bilgileri açıklama” suçundan beraat etti. Mahkeme, MİT Kanunu’nun 27. maddesinin 3. fıkrasında 
düzenlenen “MİT mensupları ve ailelerinin kimliklerini, makam, görev ve faaliyetlerini herhangi bir yolla ifşa” 
suçu uyarınca gazeteciler Hülya Kılınç ve Barış Pehlivan’a 3’er yıl 9’ar ay hapis cezası verdi. Aynı suç kapsamında 
gazeteciler Aydın Keser, Ferhat Çelik ve Murat Ağırel’e ise 4’er yıl 8’er ay 7’şer gün hapis cezası verdi. Tutuklulu-
ğu süren Pehlivan, Kılınç ve Ağırel’in hükümle birlikte tahliyesine karar verildi. Dosyada sanık sıfatıyla yer alan 
gazeteci Erk Acarer yönünden ise dosya ayrıldı.

Rapor verilerinin toplandığı dönemde hem “devlet güvenliği gereği gizli kalması gereken belgeleri temin 
etmek ve açıklamak” suçları hem de MİT Kanunu’na muhalefet iddiası araştırmacı gazetecilik için baskı unsuru 
olarak öne çıktı. Özellikle askeri konularla ilgili haber takibi yapan gazetecilerin mesleki faaliyetleri ve haber kay-
naklarıyla olan ilişkileri bu suça konu edildi.  
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MİT TIR’ları davası

Gazeteci Can Dündar’ın yargılamasının sürdüğü MİT TIR’ları davasının karar duruşması 14 Aralık 2020 
tarihinde İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Mahkeme, Cumhuriyet gazetesi eski Genel Yayın Yö-
netmeni Dündar’a “devletin güvenliğine ilişkin bilgileri siyasi veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek” 
suçundan 18 yıl 9 ay  hapis cezası verdi. 9 Temmuz 2020 tarihinde görülen yedinci duruşma sonrası dava aslen 
Şubat 2021’ye ertelenmişti. Dündar için Almanya adli makamlarına yapılan iade talebinin sonucunun beklen-
mesi ve esas hakkında mütalaa için dosyanın savcılığa gönderilmesine karar verilmişti. Fakat bu ara karar son-
rası 14. Ağır Ceza Mahkemesi başkanlığına Akın Gürlek atandı. Gürlek, Şubat’a bırakılan duruşma gününü ani 
bir şekilde Eylül’e çekerek gazeteci hakkında kamuoyunda büyük yankı uyandıran “kaçak sayılma” sürecini 
başlattı. 7 Ekim’de görülen duruşmada ise Almanya’da ikamet eden Dündar’ın tüm mal varlığına el konuldu. 

Can Dündar, 29 Mayıs 2015 tarihinde Cumhuriyet gazetesine yayımlanan ve Türkiye’den Suriye’ye gönde-
rilen silahların görüntülerini içeren “İşte Erdoğan’ın Yok Dediği Silahlar” başlıklı haber gerekçesiyle yargılandı. 
Dündar bu dosya kapsamında dönemin Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül ile birlikte 26 Kasım 
2016 tarihinde tutuklanmış, 3 ay sonra Anayasa Mahkemesi kararı üzerine tahliye edilmişti. İlk derece mahke-
mede sonuçlanan yargılamada Dündar 5 yıl 10 ay, Gül ise 5 yıl hapis cezası almıştı. 

9 Mart 2018’de Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Dündar ve Gül hakkında TCK’nın 329. maddesinde düzenlenen 
“devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama” suçu için verilen bu kararı bozdu. Daire, 
Dündar hakkında 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası öngören “devletin güvenliğine ilişkin bilgileri siyasi veya 
askeri casusluk maksadıyla temin etmek” (TCK 328) suçundan hüküm kurulması gerektiğine karar verdi. Ka-
rardan sonra İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde Dündar’ın yeniden yargılanmasına başlandı. Davanın 18 Şu-
bat 2021 tarihinde görülmesi planlanan sekizinci duruşmasını öne çeken mahkeme, 8 ve 17 Eylül 2020 tarihin-
de duruşma açarak Dündar’ın “kovuşturmanın sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla yurt dışında olduğu” 
tespitinde bulunmuş, gazetecinin kaçak sayılma sürecini başlatmıştı. Dündar’ın adli makamlara başvurarak 
kovuşturmaya katılması için 15 günlük süre tanıyan mahkeme, aksi takdirde Dündar’ın tüm mal varlığına el 
konulmasına karar verdi. 

7 Ekim 2020 tarihinde ise avukatlara haber vermeksizin tekrar ara duruşma açan mahkeme, verilen 15 
günlük sürenin dolduğu gerekçesiyle CMK’nın 128. maddesi uyarınca Dündar’ın tüm mal varlığına el konul-
masına karar verdi. 4 Aralık 2020 tarihinde görülen duruşmada ise Dündar’ın avukatları reddi hâkim talebinde 
bulundu.  İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, avukatların reddi hâkim talebini “duruşmayı uzatmak ama-
cıyla yapıldığı” gerekçesiyle reddetti. 

Dündar’ın avukatları Bahri Belen, Tora Pekin ve Abbas Yalçın karar duruşmasından bir gün önce yaptık-
ları açıklamada “14. Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda savunma yaparak önceden zaten belirlenmiş siyasi bir 
hükme hukuki meşruiyet kazandırma pratiğinin parçası olmak” istemediklerini belirtmiş ve duruşmaya pro-
testo amacıyla katılmayacaklarını söylemişti. Dündar’ın avukatlarının yokluğunda hükmünü açıklayan mah-
keme heyeti, gazeteciye toplamda 27 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Dündar’a “devletin güvenliğine ilişkin bilgileri 
siyasi veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek” suçundan 18 yıl 9 ay; “FETÖ/PDY örgütüne üye olmamakla 
birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan ise 7 yıl 21 ay hapis cezası verildi.
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11. BDDK Şikâyeti Üzerine Açılan Davalar

Fox TV eski haber sunucusu gazeteci Fatih Portakal, sosyal medyada bankacılık sektörüne olan güveni sar-
sabilecek paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle açılan dava kapsamında 24 
Eylül 2020 tarihinde hâkim karşısına çıktı. Portakal hakkında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 
(BDDK) şikâyeti üzerine bir tweet gerekçesiyle Bankacılık Kanunu kapsamında düzenlenen “itibarı zedeleme” 
iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’ın 6 Nisan 2020 tarihinde yaptığı açıklamanın ardından Twitter’da “Tekalif-i Milliye hatırlatılıp ‘zor günlerden 
geçiyoruz’ denilerek mevduatı ve tasarrufu olanlardan para istenmesin bir de! Korona sonrası ödeyelim derlermiş 
bir de! Olmaz olmaz diyemiyorum maalesef!” ifadelerini kullanan Portakal hakkında aynı paylaşım nedeniyle 
“Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla ikinci bir iddianame hazırlandığı ortaya çıktı. 

Duruşmada savunma yapan Portakal, “Yaptığım meslekten ötürü her cümlemin her sözcüğünü seçerek 
kullanırım. O iletiyi yazarken de her sözcüğü düşündüm. Orada ‘el koyma’ denmiyor. Cümlede ‘istenir mi’ diye 
soruyorum. Bir art niyetim ya da bir bankanın itibarını zedeleyecek bir söz yok,” ifadelerini kullandı. “Ben gaze-
teciyim. Yurttaşım. Anayasa’dan gelen haklarım var. İfade özgürlüğüm, düşünce özgürlüğüm var” diye konuşan 
Portakal, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmedi. 

Bloomberg finans muhabirleri Kerim Karakaya ile Fercan Yalınkılıç’ın yanı sıra gazeteciler Sedef Kabaş, 
Merdan Yanardağ, Orhan Kalkan, iktisatçı ve yazar Mustafa Sönmez’in de aralarında bulunduğu 38 kişinin finans 
haberleri ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle “Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet” ile suçlandığı dava-
nın üçüncü duruşması İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Sanıklar hakkında BDDK şikâyeti üzerine 
hazırlanan iddianamede finans haberleri ile sosyal medya paylaşımlarının “ekonomiye zarar verdiği” iddia edili-
yor. Sanıklara Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107. Maddesi gereğince “piyasa dolandırıcılığı” suçlaması yöneltili-
yor. İlgili madde:

“Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek 
amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya 
rapor hazırlayan ya da bunları yayan ve bu suretle menfaat sağlayanlar iki yıldan beş yıla kadar 
hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar.”

23 Ekim 2020 tarihinde görülen duruşmanın ara kararında mahkeme, her bir sanık açısından Serbest Pi-
yasa Kanunu Madde 107/2 uyarınca atılı suçun unsurlarının oluşup oluşmadığı, yani sanıkların “menfaat sağlayıp 
sağlamadığının” tespiti için dosyanın bilirkişiye gönderilmesine hükmetti.
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12. Gazetecilere Açılan Tazminat Davaları

Canan Kaya

Demirören Medya, 9 Mayıs 2020’de işten çıkarılan özel güvenlik görevlisi Zeynep Tüzer’in işten atıl-
masıyla ilgili iddiaları sayfalarına taşıyan beş haber sitesine, Demirören şirketinin kişilik haklarını ihlal ettiği 
gerekçesiyle dava açtı. Dava edilen taraflar arasında özel güvenlik görevlisinin haksız yere işten çıkarıldığı 
iddialarını 16 Mayıs 2020 tarihinde “Demirören Medya’da büyük skandal! Kadın çalışan, yönetim katından 
ayakkabılarıyla geçtiği için istifaya zorlandı!” başlığıyla haberleştiren Medya Koridoru, İleri Haber, Tele-1, 
Aykırı Haber ve Gold Ajans’ın yanı sıra işten çıkarılan çalışan Zeynep Tüzer de yer aldı. Haber sitelerinden 
50.000’er lira ve Tüzer’den 25.000 lira değerinde manevi tazminat talep edildi. Bakırköy 6. Asliye Hukuk 
Mahkemesine sunulan dava dilekçesinde, “basın kuruluşları gerçek haberleri yayınlamakla mükelleftir” 
ifadesi kullanılarak olayın haberleştirilebilmesi için “iddianın ispatının zorunlu olduğunu” öne sürüldü. Ola-
yın gerçeğe uygun olmadığını, ispat edilmedikçe haberleştirilemeyeceğini ve olayın haberleştirilmesinin 
kamu yararına olmadığını belirten Demirören Medya, haberin “kişisel yorumlarla” sunulmasının da huku-
ka aykırılık teşkil ettiğini iddia etti.

Davanın görülmesine 12 Kasım 2020 tarihinde Bakırköy 6. Asliye Hukuk Mahkemesinde başlandı. Medya 
Koridoru web sitesi İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Canan Kaya duruşmada hazır bulundu.Dosyanın 
ön incelemesinin tamamlandığına hükmeden mahkeme, tahkikat aşamasına geçilmesine karar verdi.

Davanın 1 Nisan 2021’de görülen duruşmasında mahkeme, davanın davalı Batuhan Çolak ve Ajanspress 
A.Ş. yönünden feragat nedeniyle reddine, Tele1 Prodüksiyon Medya ve Reklam Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. yönün-
den husumetten reddine hükmetti. 

Mahkeme davanın diğer sanıklar yönünden ise esastan reddine karar verdi.

Müyesser Yıldız 

Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin görülen bir davada 
dinlenen Abdullah kod adlı gizli tanığın Bakan Hulusi Akar aleyhindeki ifadelerini haberleştirdi. Akar’ın şikayeti 
üzerine Yıldız, hakkında “kamu görevlisine hakaret” suçundan açılan dava sonucunda 5 Mart 2020 tarihinde 7 
bin 80 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Akar daha sonra Müyesser Yıldız aleyhinde 250 bin TL manevi tazminat talebiyle açtı. Yıldız ise Akar’ın 
suç duyurusu dilekçesinde kendisine hakaret ettiğini belirterek, 5 TL’lik tazminat talebinde bulunarak karşı 
dava yoluna gitti. Davanın altıncı duruşması, 10 Eylül 2020 tarihinde Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesinde 
görüldü. Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın açtığı davada gizli tanık 
Abdullah’ın ifadelerini haberleştiren gazeteci Müyesser Yıldız’ın Akar’a 20 bin TL manevi tazminat ödemesine 
hükmetti. Mahkeme, Yıldız’ın Akar’a açtığı 5 TL’lik karşı davayı ise reddetti.

Çiğdem Toker 

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker hakkında Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı’nın şikayetiyle açı-
lan 80 bin TL’lik tazminat davasının ilk duruşması 24 Eylül 2020 tarihinde Küçükçekmece 3. Asliye Hukuk 
Mahkemesinde görüldü. 15 Ekim 2020 tarihinde görülen ikinci duruşmaya katılan Toker savunmasında 
dava konusu yazısının dayanağı olan belgenin İBB teftiş incelemesinde belediye bilgisayarında hazır ol-
duğunu ifade etti ve şöyle konuştu: “Davacı vakfın adı, hizmet sağlanan vakıflar arasında yer almaktadır. 
Yazımın hiçbir yerinde davacı vakfın münhasıra nakdi yardım veya bağış aldığına ilişkin bir ifade bulun-
mamaktadır.”

T3 Vakfı, 28 Ocak 2019 tarihinde Sözcü gazetesinde yayımlanan “İBB’den Vakıflara Hizmet Raporu” baş-
lıklı köşe yazısı sebebiyle Toker’den 80 bin TL manevi tazminat talebiyle şikayetçi oldu. Şikayet dilekçesinde “Bu 
haberi yayınlayan gazete yöneticileri ve yazıyı yazanın vatan sevgisini sorgulamak gerekmektedir” ifadeleri yer 
alıyor ve vakfın “kişilik haklarının zedelendiği” iddia ediliyor.
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Ceren Sözeri

Evrensel gazetesi yazarı ve Galatasaray Üniversitesi öğretim görevlisi Ceren Sözeri hakkında 7 Nisan 2019 
tarihinde yayımlanan “AKP’ye kim oy kaybettirdi” başlıklı köşe yazısı gerekçe gösterilerek açılan tazminat da-
vasının görülmesine 7 Ekim 2020 tarihinde İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesinde başlandı. Bir sonraki du-
ruşma 14 Temmuz 2021 tarihinde görülecek.

Dava, Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak tarafından 200 bin TL manevi taz-
minat istemiyle açıldı. Albayrak’ın iddiası ise ticari olarak zarara uğradığı yönünde. Serhat Albayrak ve Turkuvaz 
Medya vekillerinin sunduğu şikayet dilekçesinde Sözeri’nin “davaya konu yazıyla müvekilleri hedef haline ge-
tirmiş, karanlık ve asılsız imalar üreterek, müvekkilleri töhmet altında bırakmış ve şaibe yaratmayı amaçlamış” 
olduğu iddia edildi ve Her müvekkil için 100 bin’er TL’lik manevi tazminat talep edildi. Tazminat talebine daya-
nak olarak Sözeri’nin davaya konu olan yazısında geçen şu ifadeler öne sürüldü:

“Yalan haber üretmekten, nefret söylemi körüklemekten geri durmayan iktidar 
medyasını, özellikle de Pelikancı bilinen Sabah-ATV grubu’nu…”
“Grubun başında Serhat Albayrak var”
“Sabah-ATV grubu […] pervasız bir yalan haber üretimine girdi.”

Hazal Ocak

Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz’in “Boğaz manzaralı lüks müştemilat” başlıklı 
haber nedeniyle Cumhuriyet gazetesi muhabiri Hazal Ocak ve gazetenin imtiyaz sahibi Alev Coşkun’a yönelik 
“basın yayın yoluyla yapılan haksız fiil” suçlaması ve 1 milyon TL’lik tazminat talebiyle açtığı davanın beşinci du-
ruşması 4 Kasım 2020 tarihinde İstanbul Anadolu 14. Asliye Hukuk Mahkemesinde görüldü.

Ocak’ın avukatı habere konu olan koruya dair İstanbul 8. Asliye Hukuk Mahkemesi ve İstanbul 9. İdare 
Mahkemesinde açılmış olan dava dosyalarının istenmesi talebinde bulunmuştu. 

Davanın 20 Ocak 2021’de görülen  duruşmasında kararını veren mahkeme davanın düşürülmesine hük-
metti.

Pelin Ünker

Çalık Holding’in gazeteci Pelin Ünker ile dönemin Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan 
Erinç hakkında Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan ve Berat ile Serhat Albayrak’ın Malta’daki off-shore he-
saplarına da değinen “Paradise Papers” yazı dizisi gerekçesiyle 10 bin TL tazminat talebi ile açtığı davanın ye-
dinci duruşması 22 Aralık 2020 tarihinde İstanbul 21. Asliye Hukuk Mahkemesinde görüldü. Mahkeme, Çalık 
Holding’in 10 bin TL tazminat talebi ile açtığı davanın reddine karar verdi. 

Çalık Holding Cumhuriyet gazetesinin 7 Kasım 2018 tarihli nüshasında manşetten “Off-shore Kardeşler” 
ve devamında 11. sayfada “Off-shore biraderler” başlıklarıyla yayınlanan haber nedeniyle gazeteciler hakkında 
10 bin TL tazminat talebiyle dava açmıştı.
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E. Suçlamalar temelinde davalara bakış

1. Terörle Mücadele Kanunu (TMK) Madde 6

Madde 6 – İsim ve kimlik belirterek veya belirtmeyerek kime yönelik olduğunun anlaşılmasını sağlayacak 
surette kişilere karşı terör örgütleri tarafından suç işleneceğini veya terörle mücadelede görev almış kamu gö-
revlilerinin hüviyetlerini açıklayanlar veya yayınlayanlar veya bu yolla kişileri hedef gösterenler bir yıldan üç yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır.(1)

Bu maddede geçen “terörle mücadelede görev almış kamu görevlileri...” ifadesi belli insanların isimlerinin 
gizlenmesini hedefliyor. Maddenin ilk cümlesi, söz konusu kamu görevlilerinin kimlik bilgilerini, “hüviyetleri”ni 
gizli tutmayı içeriyor. Maddenin devamı kamu görevlilerinin isimlerinin basına yansımasının önüne geçmeye 
odaklanıyor. Madde, kamu görevlilerinin isimlerini açıklamaları veya hedef göstermeleri halinde gazetecilere ağır 
cezalar öngörüyor.

Maddedeki ifadelerin muğlak olması, hangi kamu görevlilerini kapsadığının net olmaması gazeteciler açı-
sından muhtemel yargısal müdahalelere gerekçe olarak sunuluyor. “Terörle mücadelede” alınmış olan görevlerin 
neler olduğu ya da hangi çalışmaları kapsadığı kanun maddesinde tarif edilmiyor. Bu ise maddenin bağlamın-
dan koparılarak, belirsiz kamu görevlisi grupları açısından işlevsel olarak görülmesinin önünü açıyor. Bu husus 
sadece kamu çalışanları için değil, siyasi figürler açısından da benzer sonuçların doğmasına zemin hazırlıyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Cumhuriyet Gazetesi’ne, Ankara Cumhuriyet Baş-
savcısı Yüksel Kocaman’ın da gazeteci Alican Uludağ hakkında bu maddeyi gerekçe göstererek şikayette bulun-
maları, maddenin bu yönünü göstermesi açısından çarpıcı örnekler: 

Gazeteci Alican Uludağ, Eylül 2020’de  Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman’ın evlendikten sonra 
eşiyle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etmesinin yargının tarafsızlığının tartışmaya açtığı-
nı belirtmişti. Gazeteci Uludağ, Twitter’da paylaştığı mesajında, halen tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı 
Selahattin Demirtaş hakkındaki soruşturmaların aynı başsavcı tarafından yürütüldüğünü ve bu soruşturlamara 
gölge düştüğünü söylemişti.

Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, vekili vasıtasıyla kendisinin terör örgütle-
rine hedef gösterildiği iddiasıyla gazeteci Uludağ hakkında şikayette bulundu. Şikayet dilekçesinde Demirtaş’ın 
“terörist” olduğu ve bu eleştiri ile başsavcının hedef gösterildiği iddia edildi.

Uludağ bu suçtan yargılandığı 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 3 Şubat 2021’deki duruşmada  10 ay hapis 
cezası aldı. Ceza ertelendi.

6. Maddenin benzer şekilde bir gazeteciye karşı kullanıldığı bir diğer örnek ise Cumhuriyet Gazetesi’nde 
Fahrettin Altun’un İstanbul’un Kuzguncuk semtinde kiraladığı arazi üzerinde kaçak yapılar inşa ettiği haberi son-
rası geldi. Söz konusu haber 17 Nisan 2020’de erişime engellendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise, Altun’un 
adres bilgilerinin paylaşılmasını  cumhurbaşkanlığı iletişim başkanını terör örgütlerine hedef göstermek olarak 
değerlendirdi ve soruşturma başlattı. Altun’un terör örgütleri hakkında açıklamalar yapmış olduğunu ve bu yön-
de bazı faaliyetleri de olduğunu belirten iddianame İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 16 
Aralık 2020’de ilk duruşması görülen davaya 24 Haziran 2021’de görülecek üçüncü duruşmayla devam edilecek.

Gazeteci Alican Uludağ’ın attığı tweetler nedeniyle yargılanması ve yargılamaya konu olan paylaşımların 
içeriği, Anayasa’nın 13. Maddesi’nin ve Anayasa Mahkemesi’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) karar-
larına atıf yaparak oluşturduğu içtihatların savcılar ve yerel mahkemeler tarafından nazara alınmadığını ortaya 
koyuyor.

Anayasa Mahkemesi, kanunların belirlilik ve öngörülebilirlik kriterlerini mutlaka taşıması gerektiğini bu 
yöndeki bütün kararlarında vurguluyor. Öngörülebilirlik ilkesi, kanunlardan doğan sonuçların önceden kestiri-
lebilir, tahmin edilebilir olmasının sağlanmasını şart koşuyor. AİHM de bu ilkenin, hukuk güvenliğinin en önemli 
koşullarından biri olduğunu vurguluyor.

Türkiye’de sosyal medya kullanıcılarına  çok sayıda soruşturma ve dava açıldı. Bu soruşturma ve davaların 
büyük bir kısmı, siyasi veya ekonomik gündemin seyrine göre şekillenebiliyor. Örneğin, Ağustos 2018 yılında do-
ların TL karşısında kaydettiği sert yükseliş sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında girmişti. 7 Nisan 
2018’de 4,05 seviyelerinde olan kur, 12 Ağustos 2018 gecesi 7’yi aştıktan hemen sonra 6,80’e inmiş daha sonra 
düşüşüne kademeli olarak devam etmişti.

Sosyal medyada yaşanan gelişmeler doğrultusunda, 14 Ağustos 2018’de Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MA-
SAK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü kur artışıyla ilgili paylaşımların soruşturulacağını ilan etti ve konuyla ilgili pay-
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laşım yapan 346 sosyal medya hesabı hakkında inceleme başlattığını duyurdu.
Hakkında inceleme yapılanlardan  biri, Twitter hesabından “Dolar yükseldiği için batmıyoruz, battığımız 

için dolar yükseliyor” paylaşımı yaptıktan sonra gözaltına alınıp tutuklanan HDP’nin Siirt eski yöneticilerinden 
İdris İlhan’dı. İlhan, Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet ettiği gerekçesiyle tutuklanmış, Konunun HDP’li mil-
letvekilleri tarafından gündeme taşınması sonrasında ise savcılık, İlhan hakkında verilen tutuklama kararının kal-
dırılmasını talep etmişti.  

Benzer paylaşımlar hakkında yapılan soruşturmaların hukukçular ve insan hakları aktivistleri tarafından 
“hukuki zemininin olmaması” nedeniyle eleştirilmesi üzerine hazırlanan “Finansal Piyasalarda Manipülasyon ve 
Yanıltıcı İşlemler Hakkındaki Yönetmelik” 2020’nin Mayısında Resmi Gazetede yayınlandı. Yönetmeliğe göre “fi-
nansal sisteme olan güveni zedeleyerek sistemik riske neden olabilecek şekilde bilgi ve söylentiler yaymak” ma-
nipülasyon olarak değerlendiriliyor ve paylaşımlar hakkında yasal işlem yapılabiliyor.

2. Durmadan Değişen ‘Kırmızı Çizgiler’

Avrupa Konseyi 2020 Şubatında İnsan Hakları Komiserinin ziyareti sonrası yayınladığı raporda , Türkiye’de 
yargının bağımsızlığını yitirdiğini ve insan hakları savunucularını hedef haline getirmek ve baskılamak için bir 
araç olarak kullanıldığı eleştirilerini dile getirdi. Son yıllarda, Türkiyeli ve uluslararası birçok sivil toplum kuruluşu 
da benzer bulguları rapor ediyor.

Yargının silahlaştırılmasında öne çıkan konulardan biri ise, neyin suç olduğunun siyasetteki  değişikliklere 
göre değişmesi. Buna örnek olarak Türkiye’de son yıllarda gazetecilere yönelik açılan soruşturma ve davaların 
bazılarının Türkiye ile PKK arasında 2013 - 2015 yılında yaşanan çözüm süreci sırasında yapılan haber ve paylaşım-
ların, daha sonraki yıllarda suç konusu edilmesi verilebilir. 

Geçmiş yıllardaki paylaşımları nedeniyle siyasi atmosfere veya hükümetin değişen kırmızı çizgilerine göre 
daha sonra yargılanan kişi sayısına dair net bir veri olmasa da, bu uygulamanın artan bir şekilde kullandığı birçok 
davada görülebiliyor.

Örneğin, PKK kamplarında günlük yaşamı ele alan 2015 yapımı Bakur belgeselinin yönetmenleri 
 Çayan Demirel ve gazeteci Ertuğrul Mavioğlu’na çözüm süreci bittikten iki yıl sonra, Aralık 2017’de “terör 

propagandası” suçlamasıyla dava açıldı.  Yönetmenler 2019 yılında 4’er yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırıldı. 
Gazeteci yazar Cengiz Çandar hakkında ise 30 Mayıs 2017 yılında paylaştığı bir tweet nedeniyle 2020 Tem-

muz’unda “suçu ve suçluyu övmek” soruşturma açıldı.

3. TCK 299: Cumhurbaşkanına Hakaret

Yargının araçsallaştırıldığını açıkça gösteren başka bir gelişme ise “Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu”nu 
düzenleyen TCK’nın 299. Maddesi kapsamında son yıllarda açılan dava sayısı.

2019 yılı Adalet İstatistiklerine göre yalnızca bu yıl içerisinde 11371 kişi hakkında kamu davası açılmasına 
karar verildi. 4940 kişi Cumhurbaşkanına Hakaret suçundan mahkum edilirken bu mahkumiyet hükümlerin 
1088’i hapis cezası, 273’ü para cezasıydı. Ayrıca 3939 hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı, 1649 beraat 
kararı verildi. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın Kasım 2020’de paylaştığı rakamlara göre Recep Tayyip 
Erdoğan’ın göreve başladığı 2014 yılından 2019 yılı sonuna kadar olan dönemde, Cumhurbaşkanına hakaret su-
çundan 63 bin 41 kişiye dava açıldı. Açılan bu davalardan 9 bin 554 kişi mahkum oldu.

Dogrulukpayi.com sitesinin Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü belgelerinden derledi-
ği verilere göre 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in döneminde TCK 299 kapsamındaki davalarda sanık sayısı 340, 
8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal döneminde bu sayı 207, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel döneminde ise 
toplam sanık sayısı 158 oldu. 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer döneminde 163 olan Cumhurbaşkanı’na 
hakaretten dolayı açılan davalardaki sanık sayısı, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül döneminde sanık sayısı 848 
olmuştu. Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığının ilk beş yıllık döneminde ulaşılan 63,041 sanık sayısı, bu maddenin ne 
kadar geniş kullanılmaya başlandığını ortaya koyuyor.   

Birçok hukukçu TCK’nin 299. maddesinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne (AİHS) aykırı olduğunu be-
lirtmektedir .
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TCK’nın 299. Maddesi’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı olduğu uzun zamandır dillendiriliyor. 
2016 yılında bu madde, Anayasa’ya aykırılığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne taşınmış, ancak AYM bu mad-
denin iptal edilmesi talebini reddetmişti. Yerel mahkemelerin yanı sıra AYM, Yargıtay ve istinaf mahkemelerinden 
de bu maddenin ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı yanıyla ilgili kararlar çıkabilmektedir. Mahkemelerin bu konuda 
verdikleri, birbiriyle çelişen kararları bulunmaktadır. 

Gazeteci Çiğdem Albayrak’ın 2018 yılında sosyal medyada yaptığı paylaşıma cumhurbaşkanına hakaret 
ettiği gerekçesiyle açılan davaya yerel mahkemeden beraat kararı çıkmış, cumhurbaşkanının avukatlarının kara-
ra itirazıyla dava istinaf mahkemesine taşınmıştı. Trabzon Bölge Adliyesi, beraat kararını bozarak Albayrak’a 1 yıl 
üç ay ceza verilmesine karar verdi. Albayrak’ın ceza almasına neden olan tweet’te cumhurbaşkanına “diktatör” 
diyerek hakaret ettiği gerekçesiyle ceza verildiği açıklandı. 

Politik atmosferin daha sakin seyrettiği önceki yıllarda da cumhurbaşkanını “diktatör” olarak tanımlayan 
pek çok paylaşım, köşe yazısı ve basın açıklaması yargıya taşınmıştır. Mahkemelerin bu konuda verdiği kararlar 
istikrarlı olmasa da çoğu zaman davalar beraatle sonuçlanmıştır. 2015 yılında Eskişehir’de “diktatörler sokakta 
devrilir” şeklinde duvar yazılaması yapan iki öğrenci, cumhurbaşkanına hakaret ettikleri gerekçesiyle yargılanmış, 
dava beraatle sonuçlanmıştı. 2016’da yaptıkları “diktatörün savaş hükümeti” haberi nedeniyle yargılanan gaze-
teciler Orhan Şahin ve Başak Günsever hakkında da beraat kararı verilmişti. Mahkeme bu kararını, Anayasa’nın 
ifadeyi yayma özgürlüğünü tarif eden 26. maddesiyle gerekçelendirdi.

Yargıtay’ın bu suç tipi açısından oluşturduğu içtihat, siyasi figürlerin eleştiriyi daha fazla tolere etmeleri, şok 
edici olsa dahi katlanmak durumunda olmaları yönündeydi. Ancak 2020 tarihinde verdiği bir kararda Yargıtay 16. 
Ceza Dairesi, sosyal paylaşım sitesi Facebook’taki paylaşımları nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 
yargılanan bir öğretmenin beraatine ilişkin yerel mahkeme kararını bozdu . Yargıtay daha kendi içtihadını hatır-
lattı ancak “Türk toplumunun önemli bir kesiminin kendilerini siyasi liderlerle özdeşleştirdiği” vurgusu yapıldı. 
Kararda şu ifadeler kullanıldı: “Demokratik toplumlarda siyasiler, üst düzey bürokratlar ile kamuya mal olmuş 
kişiler, diğer insanlara nazaran ağır eleştirilere daha fazla katlanmalıdırlar. Ancak hakarete hiç kimse katlanmak 
zorunda değildir. İfade hürriyeti bakımından eleştiri ve hakaret ayrı ayrı değerlendirilmesi gereken kavramlardır. 
Kaba sövme hiçbir koşulda eleştiri olarak kabul edilemez. Türk toplumunun önemli bir kesiminin kendilerini si-
yasi liderleriyle özdeşleştirdiği, liderlerine yapılan ve kamuya yansıyan hakaretleri kendilerine yapılmış gibi algıla-
yarak aşırı reaksiyon gösterdikleri, bu hakaretlerin toplumdaki kutuplaşmayı artırdığı, hakaret ve sövme fiillerinin, 
adi olaylarda dahi birçok öldürme ve nitelikli yaralamalara sebebiyet verdiği gözetildiğinde, bu fiillerin orantılı bir 
yaptırıma bağlanmasının toplumsal barışın ve kamu düzeninin korunması bakımından da demokratik toplum-
da zorlayıcı bir ihtiyacın karşılanması kapsamında değerlendirilmesi gerekir.” 

Cumhurbaşkanına hakaret veya örgüt propagandası yargılamalarının kayda değer bir kısmı Hükmün 
Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) kararlarıyla da sonuçlanmaktadır. HAGB kararı, yargılananların cezaevi-
ne girmesine engel olsa bile belirli bir süre için denetim öngörmekte ve kişiye bazı yükümlülükler yüklemektedir. 
Bu yükümlülüklerden en önemlisi, kişinin öngörülen süre zarfında (5 yıl) başka bir suç işlememesini, işlemesi 
halinde ertelenmesine karar verilen hükmün okunacağını öngörmektedir. HAGB kararları yargılamanın bittiği 
süreçte yargılanan kişilerin cezaevine girmelerine engel olsa bile bu kararlar kişilerin sonraki hayatlarını etkile-
mekte; ifade özgürlüklerini ve  hukuki güvenliklerini tehlikeye sokmaktadır. Bu tür davalarda sanıklar cezaevine 
girmedikleri için çoğu zaman “cezalandırılmaktan kurtulmuş” gibi görünse de, HAGB kararları ifade özgürlüğü-
nün kullanımının cezalandırılmasıdır. Öte yandan HAGB kararı vermek sonraki derece mahkemelerine başvuru 
yollarından feragat etmeyi de öngördüğü için yerel mahkemeler bu yönde kararları daha kolay verebilmektedir. 

   Sonuç olarak, politik ve ekonomik gidişatın seyrinin yargıda karşılık bulması, hukuki güvenlik algısının 
zayıflamasına neden olmaktadır. Bu noktada kanunların öngörülebilirlik ilkesine dayanmalarının yanı sıra Ana-
yasa’nın 26. ve 28 maddelerinin ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. Maddesinin işlerliğinin sağlanması, bu 
maddelerin siyasal ve konjonktürel değişikliklerden etkilenmemesinin sağlanması gerekmektedir. 
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Ek-1 15 Haziran - 31 Aralık 2020 Arasında İzlenen İfade Özgürlüğü Davaları

  Dosya no:     Sanık sayısı     Şehir       Mahkeme Türü    Sanıklar
1     2014/139     46       İstanbul     Ağır Ceza      Nurettin Fırat ve diğerleri
2     2014/274     1       İstanbul     Ağır Ceza      Arafat Dayan
3     2016/106     7       İstanbul     Ağır Ceza      Reyhan Çapa ve diğerleri
4     2016/166     2       İstanbul     Asliye Ceza      Can Dündar, İnan Kızılkaya
5     2016/218     5       İstanbul     Ağır Ceza      Mehmet Baransu ve diğerleri
6     2016/218-Btls     30       Bitlis      Ağır Ceza      Sinan Aygül
7     2016/34- İst     1       İstanbul     Asliye Ceza      Yetkin Yıldız
8     2016/34- Dbkr     4       Diyarbakır     Ağır Ceza      Philip J. Pendlebury, Philip G. Hanrahan
9     2016/85     2       İstanbul     Ağır Ceza      Can Dündar, İnan Kızılkaya
10     2017/100     11       İstanbul     Ağır Ceza      Taner Kılıç ve diğerleri
11     2017/102     6       İstanbul     Ağır Ceza      Mahir Kanaat ve diğerleri
12     2017/120     1       Diyarbakır     Ağır Ceza      Yusuf Karataş
13     2017/140     1       Diyarbakır     Ağır Ceza      Mehmet Çakmakçı
14     2017/194     2       Van      Ağır Ceza      Arif Aslan , Selman Keleş
15     2017/29     2       Ağrı      Ağır Ceza      Abdullah Kaya
16     2017/322     1       İstanbul     Ağır Ceza      Meşale Tolu
17     2017/408     22       İstanbul     Asliye Ceza      Fırat Yeşilçınar ve diğerleri
18     2017/64     9       Ankara     Ağır Ceza      Ahmet Kaya ve diğerleri
19     2017/859     1       İstanbul     Asliye Ceza      Ferhat Tunç
20     2018/101     1       İstanbul     Ağır Ceza      Can Dündar
21     2018/122     2       Van      Ağır Ceza      Mikail Tuncdemir , Ferhat Duman
22     2018/132     2       İstanbul     Asliye Hukuk      Pelin Ünker-Orhan Erinç
23     2018/165     11       Ankara     Ağır Ceza      Sibel Hürtaş ve diğerleri
24     2018/185     2       İstanbul     Ağır Ceza      Pınar Gayıp - Semiha Şahin
25     2018/216     22       Antalya     Ağır Ceza      Özkan Mayda ve diğerleri
26     2018/237     8       Van      Ağır Ceza      Kadir Cesur ve diğerleri
27     2018/24     1       İstanbul     Ağır Ceza      Deniz Yücel
28     2018/250     2       İstanbul     Asliye Ceza      Alican Uludağ, Duygu Güvenç
29     2018/269-Ağır     22       İstanbul     Ağır Ceza      Adil Demirci
30     2018/269-Asliye    1       İstanbul     Asliye Ceza      Ahmet Sever
31     2018/270     1       İstanbul     Asliye Ceza      Ahmet Sever
32     2018/351     1       Ankara     Asliye Hukuk      Müyesser Yıldız
33     2018/368     5       Van       Ağır Ceza      Mehmet Dursun
34     2018/435     1       Diyarbakır     Ağır Ceza      Ayşegül Doğan
35     2018/439     1       Diyarbakır     Ağır Ceza      Mehmet Şahin
36     2018/478     1       İstanbul     Asliye Ceza      Şebnem Korur Fincancı
37     2018/536     1       Diyarbakır     Ağır Ceza      Rojhat Doğru
38     2018/57     1       İstanbul     Ağır Ceza      Ali Sönmez Kayar
39     2018/59     1       İstanbul     Asliye Ceza      Ferhat Tunç
40     2018/62     1       Diyarbakır     Ağır Ceza      Sertaç Kayar
41     2018/646     5       Ankara     Asliye Ceza      Dilan Can Yıldırım ve diğerleri
42     2018/777     1       İstanbul     Asliye Ceza      Temel Demirer
43     2018/800     1       Diyarbakır     Ağır Ceza      Semiha Alankuş
44     2018/827     1       Diyarbakır     Ağır Ceza      Kibriye Evren
45     2018/85     2       İstanbul     Ağır Ceza      Havva Cuştan-İsminaz Temel
46     2019/1003     22       İstanbul     Asliye Ceza      Taylan Öztaş, Tunahan Turhan
47     2019/1064     1       İstanbul     Asliye Ceza      Onur Emre Yağan
48     2019/1202     26       İstanbul     Asliye Ceza      Taylan Öztaş, Tunahan Turhan
49     2019/121     1       Tunceli     Ağır Ceza      Ferit Demir
50     2019/174     1       İstanbul     Asliye Ceza      Ferhat Tunç
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51     2019/188     3       İstanbul     Ağır Ceza      Ali Açar ve diğerleri
52     2019/202     1       İstanbul     Ağır Ceza      Zehra Özdilek
53     2019/205     3       Diyarbakır     Ağır Ceza      Barış Barıştıran
54     2019/281     1       İstanbul     Ağır Ceza      Ferhat Tunç
55     2019/292     1       Ankara     Ağır Ceza      Hayri Demir
56     2019/297     1       İstanbul     Ağır Ceza      Onur Emre Yağan
57     2019/303     4       İstanbul     Ağır Ceza      Barış İnce ve diğerleri
58     2019/312     2       İstanbul     Ağır Ceza      Seyhan Avşar, Necdet Önemli
59     2019/313     1       Diyarbakır     Ağır Ceza      Vedat Dağ
60     2019/329     1       Batman     Ağır Ceza      Mehmet Sait Değer
61     2019/338     1       İstanbul     Ağır Ceza      Ayhan Bilgen
62     2019/342     1       İstanbul     Asliye Ceza      İlker Deniz Yücel
63     2019/360     1       İstanbul     Ağır Ceza      Hayko Bağdat
64     2019/367     1       Ankara     Ağır Ceza      Kenan Kırkaya
65     2019/40     1       İstanbul     Asliye Ceza      Ahmet Sever
66     2019/401     1       İstanbul     Asliye Ceza      Rüstem Batum
67     2019/413     1       Diyarbakır     Ağır Ceza      Durket Süren
68     2019/432     6       Van      Asliye Ceza      Oktay Candemir
69     2019/445     1       İstanbul     Asliye Ticaret     Ceren Sözeri
70     2019/450     1       Muş       Ağır Ceza      İdris Sayılğan
71     2019/502     3       İstanbul     Asliye Ceza      İbrahim Aydın ve diğerleri
72     2019/53     2       İstanbul     Ağır Ceza      Kemal Demir - Kemal Karagöz
73     2019/549     1       İstanbul     Asliye Ceza      Uğur Güç
74     2019/551     1       İstanbul     Asliye Ceza      Mehmet Yakup Yılmaz
75     2019/564     1       Hatay       Ağır Ceza      Burcu Özkaya Günaydın
76     2019/591     1       Diyarbakır     Ağır Ceza      Ferhat Parlak
77     2019/606     38      İstanbul     Asliye Ceza      Abdullah Bilir ve diğerleri
78     2019/647     2       İstanbul     Asliye Ceza      Aziz Oruç, Ersin Çaksu
79     2019/663     1       İstanbul     Ağır Ceza      Doğan Akın
80     2019/678     1       İstanbul     Asliye Hukuk      Hazal Ocak
81     2019/684     1       İstanbul     Asliye Ceza      Hayko Bağdat
82     2019/821     1       Diyarbakır     Asliye Ceza      Hakkı Boltan
83     2019/87     1       İstanbul     Asliye Hukuk      Çiğdem Toker
84     2019/879     1       Diyarbakır     Ağır Ceza      Beritan Canözer
85     2019/900     1       İstanbul     Asliye Ceza      Ali Ergin Demirhan
86     2020/10     10       Van      Ağır Ceza      Erhan Akbaş
87     2020/111     1       İstanbul     Asliye Ceza      Ahmet Altan
88     2020/114     1       İstanbul     Ağır Ceza      Buse Söğütlü
89     2020/117     8       İstanbul     Ağır Ceza      Atilla Taş ve diğerleri
90     2020/120     2       İstanbul     Ağır Ceza      Alican Uludağ, Olcay Büyüktaş Akça
91     2020/125     1       İstanbul     Asliye Ceza      İsmail Cem Şimşek
92     2020/130     8       İstanbul     Ağır Ceza      Barış Pehlivan ve diğerleri
93     2020/137     1       Diyarbakır     Ağır Ceza      Velat Öztekin
94     2020/148     2       İstanbul     Ağır Ceza      Mehmet Baransu, M. Şevki Çoban
95     2020/154     1       İstanbul     Asliye Ceza      Necla Demir
96     2020/156     1       İstanbul     Asliye Ceza      Hazal Ocak
97     2020/166     1       İstanbul     Asliye Ceza      İnan Ketenciler
98     2020/171     1       Van      Ağır Ceza      Arif Aslan
99     2020/174     1       İstanbul     Ağır Ceza      Burhan Ekinci
100     2020/187-İs     1       İstanbul     Ağır Ceza      Eren Keskin
101     2020/187-Van     2       Van -Muradiye     Asliye Ceza      Hikmet Tunc
102     2020/192     7       Ağrı      Ağır Ceza      Aziz Oruç
103     2020/198     1       İstanbul     Ağır Ceza      Rawin Sterk
104     2020/205     1       İstanbul     Asliye Ceza      İzinsiz (Sokak Sanatçısı)
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105     2020/206     3       Ankara     Ağır Ceza      Müyesser Yildiz ve diğerleri
106     2020/211     1       Diyarbakır     Ağır Ceza      İsmail Çoban
107     2020/220     1       Diyarbakır     Ağır Ceza      Faik Bulut
108     2020/222     1       Muğla       Asliye Ceza      Hakan Aygün
109     2020/230     1       İstanbul     Asliye Ceza      Nagehan Alçı
110     2020/231     4       İstanbul     Asliye Hukuk      Canan Kaya
111     2020/240     4       İstanbul     Ağır Ceza      Hazal Ocak ve diğerleri
112     2020/25     1       Diyarbakır     Ağır Ceza      Mazlum Dolan
113     2020/252     1       İstanbul     Asliye Ceza      Can Ataklı
114     2020/279     1       Diyarbakır     Ağır Ceza      Nurcan Yalçın
115     2020/29     12       İzmir      Ağır Ceza      Ruken Demir
116     2020/3     11       Diyarbakır     Ağır Ceza      Sertaç Buluttekin ve diğerleri
117     2020/310     1       İstanbul     Asliye Ceza      Fatih Portakal
118     2020/311     1       Ankara     Ağır Ceza      Mehmet Özer
119     2020/33     2       İstanbul     Ağır Ceza      Sadık Topaloğlu, Sadiye Eser
120     2020/425     1       İstanbul     Asliye Ceza      Mustafa Sönmez
121     2020/44     1       İstanbul     Asliye Ceza      Ender İmrek
122     2020/50     7       İstanbul     Ağır Ceza      Ayşe Pınar Alabora ve diğerleri
123     2020/51     4       İstanbul     Ağır Ceza      Kemal Sancılı ve diğerleri
124     2020/578     1       Van / ercis     Asliye Ceza      Idris Yılmaz
125     2020/636     1       Ankara     Asliye Ceza      Ahmet Telli
126     2020/64     1       Van      Asliye Hukuk      Oktay Candemir
127     2020/65     1       Ankara     Ağır Ceza      Alican Uludağ
128     2020/67     38       Diyarbakır     Ağır Ceza      Tayip Temel
129     2020/75     1       Diyarbakır     Ağır Ceza      Dicle Müftüoğlu
130     2020/77     1       Ankara     Ağır Ceza      Ayser Çınar
131     2020/85     1       İstanbul     Ağır Ceza      Sabiha Temizkan
132     2020/97     1       İstanbul     Ağır Ceza      Ali Ergin Demirhan
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Ek-2 Duruşma izleme formu

• Zaman damgası
• Duruşmayı izleyen kişinin adı ve soyadı:
• Duruşma tarihi:
• Dosya numarası (örn: 2018/xxx):
• Celse no:
• Sanık veya sanıkların adı ve soyadı:
• Davada kaç sanık yargılanıyor?
• Duruşma hangi şehirde görülüyor?
• Mahkeme adı:
• Mahkeme türü:
• Duruşmanın başlaması gereken saat:
• Duruşmanın başladığı saat:
• Duruşma Zamanında Başladı mı?
• Duruşma geç başladıysa, sebebi:
• Mahkeme başkanının adı ve soyadı:
• Mahkeme üyelerinin adı ve soyadı (Mahkeme üyesi yok ise lütfen boş bırakın) :
• Duruşma savcısının adı ve soyadı (Duruşma savcısı yok ise lütfen boş bırakın) :
• Dava başlangıcından bu yana mahkeme başkanı değişti mi? (İlk duruşma ise “Hayır” işaretleyin)
• Dava başlangıcından bu yana mahkeme üyeleri değişti mi? (Mahkeme üyeleri yok ise lütfen N/A seçin)
• Sanığın veya sanıkların mesleği:
• Suçlamalar:
• İsnat edilen suç/ tarihi:
• İddianamede sanığa karşı sunulan deliller:
• Davasını izlediğiniz sanık veya sanıklar tutuklu mu yargılanıyor? (Birden fazla sanıklı duruşmalarda da-

vası izlenen sanık ifade özgürlüğü ve mesleki faaliyeti nedeniyle yargılanan gazeteci, basın çalışanı ya 
da akademisyen olmalıdır.)

• Tutuklu yargılanan sanıkların sayısı:
• Tutuklu sanıkların adları:
• Tutuklanma tarihi:
• Tutuklu bulundukları cezaevi:
• Sanık duruşma salonuna getirildi mi? (Lütfen bu soruyu tutuklu sanık(lar) için cevaplayın, bazı tutuklu-

lar getirilip, bazıları getirilmediyse “Diğer” seçeneğinde belirtin)
• Duruşma salonuna girerken kimlik göstermeniz gerekti mi?
• Salona izleyici olarak mı basın çalışanı olarak mı giriş yaptınız?
• Salona alınmayan gözlemciler oldu mu?
• Gözlemciler ne sebeple salona alınmadı?
• Duruşma salonunun fiziki koşullarından etkilendiniz mi? (Örneğin çok kalabalık veya sıcak olması, ko-

nuşulanların izleyici sıralarından duyulmaması vs.)
• Duruşmaya getirilmeyen tutuklu sanık(lar) SEGBİS’le mi bağlandı?
• Duruşmada lehte veya aleyhte tanık dinlendi mi?
• Tanıkların kimliği biliniyor muydu?
• Tanıklardan işkence gördüğünü söyleyen oldu mu?
• Davaya yurtiçi veya yurtdışından gözlemciler geldi mi?
• Gözlemciler hangi kuruluşlar adına geldi?
• Mahkeme heyeti karar için ara verdiğinde kapalı müzakere yaptı mı?
• Heyete kapalı müzakerede eşlik eden başka biri oldu mu?
• Heyete kapalı müzakere sırasında eşlik eden kişi kimdi?
• Tutuksuz yargılanan sanıklara uygulanan adli kontrol tedbirleri:
• Mahkeme sanığa karşı nezaketsiz davranışlarda bulundu mu? (Sanığa ‘siz’ yerine ‘sen’ diye hitap etti, 

sözünü kesti, zaman kısıtı olduğunu belirterek sanığa hızlanmasını söyledi vs.) Yaşanmadıysa lütfen 
cevap olarak “Hayır” yazınız.
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• Mahkeme sanık avukatlarının sözünü kesti mi? Zaman kısıtlaması konusunda uyarı yapıldı mı? Yaşan-
madıysa lütfen cevap olarak “Hayır” yazınız.

• Sanığın suçlu olduğuna dair algı yaratacak aşağıdaki durumlardan biri gerçekleşti mi?
• Sanık hangi dilde savunma yaptı?
• Tercüman sağlandı mı?
• Tercüman kalitesi iyi miydi?
• Duruşmada adil yargılanma hakkı ihlali olduğunu düşündüğünüz başka durumlar olduysa görüşleri-

nizi belirtiniz.
• Duruşmada tahliye edilen sanık oldu mu?
• Tahliye edilen sanıkların adları
• Tahliye edilen sanıklara uygulanan adli kontrol tedbiri uygulandı mı?
• İzlediğiniz celse karar duruşması mıydı?
• Sanık(lar) hangi suçlama(lar) için ceza aldı? Birden fazla suç varsa lütfen listeleyiniz.
• Sanık ceza aldı mı?
• Hükmün açıklanması geri bırakıldı mı?
• Sanığa verilen hüküm nedir?
• Verilen cezanın süresi/miktarı nedir? (Eğer birden fazla sanık varsa ve farklı miktarda cezalar aldılarsa 

lütfen belirtiniz)
• Tahliye edilen sanıklara adli kontrol tedbiri uygulandıysa, aşağıdakilerden hangileri uygulandı?
• Eğer mahkeme görevsizlik, yetkisizlik ya da düşme kararı verdiyse kararın hangi sebeple verildiğini 

kısaca açıklayınız.
• Sanığa verilen hüküm nedir? [Tazminat Cezası]
• Hangi suç için ne kadar ceza aldı? [2. satır]
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