HABERİN BEDELİ
GAZETECİLER MESLEĞİNİ YAPTIĞI İÇİN YARGILANIYOR
HAZİRAN 2021 RAPORU
Türkiye’de basın ve ifade özgürlüğü alanında yaşanan baskılar her geçen
gün artmaya devam ediyor. Gazeteci yargılamalarındaki rakamlar, baskıların ne
denli yüksek bir seviyeye ulaştığını gözler önüne seriyor.
Neredeyse her gün birden fazla kentte birden fazla gazeteci salt mesleğini
yaptığını için yargılanıyor. Devam eden yargılamalar birlikte her ay gazeteciler
hakkında yeni davalar da açılıyor.
Geride bıraktığımız Haziran 2021’de 36 ayrı davada gazeteciler mesailerini
adliye koridorlarında mesleklerini savunmak için harcadı. Ay içerisinde görülen
davalarda en az 87 gazeteci ve medya çalışanı yargılandı. 8 gazeteci birden fazla
davada hâkim karşısına çıktı. Yargılanan 5 gazeteciye “Cumhurbaşkanına
hakaret”, 11 gazeteciye “örgüt propagandası yapmak”, 39 gazeteciye ise “örgüt
üyesi olmak” suçlaması yöneltildi.
Bu dönemde karara bağlanan iki davada iki gazeteciye toplamda 6 yıl 4 ay
15 gün hapis cezası verildi. Bir gazetecinin aldığı hapis cezasının istinaf
mahkemesince onaylanması sonrası cezanın infazı için cezaevine girdi. İki
gazeteci gözaltına alınırken, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir
gazeteci de tutuklandı. Yargılanan gazetecilerden 5’i hakkında beraat kararı
verildi.
Bir aylık süreçte hâkim karşısına çıkan 87 gazeteci ve medya çalışanı, bir
müebbet hapis cezası, 713 yıldan 1670 yıla kadar hapis ve 2 bin günden 45 bin
güne kadar hapis cezası ve 200 bin TL manevi tazminat talebiyle yargılandı.
Dört gazeteci hakkında yeni soruşturmalar açılarak, ifadeye çağrıldı. İki
gazeteci hakkında ise yeni davalar açıldı.

“Bu yayın, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla Hayri Demir’in sorumluluğu altındadır ve Avrupa
Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.”

HABERİN BEDELİ GÜNCESİ
HAZİRAN 2021
1 Haziran: Gazeteci Cem Bahtiyar’ın “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla 1 yıl 3 aydan 7 yıla kadar
hapis istemiyle yargılandığı dava görüldü. Bandırma 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya
katılan olmadığı için duruşma, 14 Haziran 2021 tarihinde ertelendi.
2 Haziran: Yeni Yaşam gazetesinin eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Osman Akın ile gazetenin yazarı Veysi
Sarısözen hakkında gazetede yayımlanan haber ve yazılar gerekçe gösterilerek açılan dava görüldü. İstanbul
13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen yedinci duruşmaya katılan olmadı. Duruşma Sarısözen hakkında
çıkartılan yakalama kararının infazının beklenmesi amacıyla 26 Ekim 2021 tarihine ertelendi. İki gazeteciye
“Zincirleme şekilde örgüt propagandası yapmak” suçlaması yöneltilerek, 1 yıl 3 aydan 8 yıl 9 aya kadar
hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.
2 Haziran: Etkin Haber Ajansı (ETHA) muhabiri Ali Sönmez Kayar ile birlikte sekiz kişinin “Örgüt üyesi olmak”
suçlamasıyla yargılandığı davanın 11. duruşması görüldü. İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesindeki
duruşmaya Kayar ve avukatı katılmadı. Duruşma Kayar aleyhinde tanıklık yapan gizli tanığın yeniden
dinlenmesi için 7 Ekim 2021 tarihine ertelendi. Dava kapsamında Kayar’ın atılı suçlamadan 7 yıl 6 aydan 15
yıla kadar hapsi talep ediliyor.
2 Haziran: Kapatılan Taraf gazetesinin eski yöneticileri Ahmet Altan, Yasemin Çongar, Yıldıray Oğur ve
muhabiri Mehmet Baransu ile gazeteci Tuncay Opçin’in Genelkurmay'a ait gizli belgeyi gazetede
yayımlandıkları iddiasıyla yargılandıkları davanın 35. duruşması görüldü. İstanbul 13. Ağır Ceza
Mahkemesindeki duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Baransu hakkında Mersin 2. Ağır
Ceza Mahkemesince “Örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla 19 yıl 6 ay hapis cezası verildiğini anımsatarak, bu
suçlama yönünden davanın reddini talep etti. Savcı, Baransu’nun “Devletin güvenliğine veya iç veya dış
siyasal yararlarına ilişkin belge veya vesikaları kısmen veya tamamen yok etme, tahrip etme veya bunlar
üzerinde sahtecilik yapma, hileyle alma veya çalma”, “Gizli kalması gereken bilgileri temin etme”, “Gizli
kalması gereken bilgileri açıklama” suçlamalarından cezalandırılmasını istedi. Mütalaada Ahmet Altan,
Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur’un ise “Gizli kalması gereken bilgileri açıklamak” suçlamasından
cezalandırılmalarını talep etti. Yurtdışında bulunan ve hakkında yakalama kararı bulunan Opçin yönünden
ise dosyasının ayrılmasını istedi. Duruşma, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaların yapılması için 1819 Ekim 2021 tarihine ertelendi. Dava kapsamında yargılanan gazeteciler Altan, Çongar ve Oğur’un 20 yıldan
50 yıl 6 aya kadar, Baransu’nun ise 35 yıldan 75 yıla kadar hapsi talep ediliyor.
3 Haziran: Gazeteci Rojda Oğuz’un Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencileri tarafından farklı tarihlerde
düzenlenen protesto yürüyüşleri takip ettiği gerekçesiyle “Örgüt üyesi olmak” iddiasıyla 7 yıl 6 aydan 15 yıla
kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın üçüncü duruşması görüldü. Oğuz ve avukatının katılmadığı Van 4.
Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma, dosya kapsamında yargılanan diğer sanıkların savunmalarının alınması
için 12 Ekim 2021 tarihine ertelendi.
3 Haziran: Gazeteci Abdurrahman Gök’ün “Örgüt üyesi olmak” ve “Zincirleme şekilde basın yayın yoluyla
örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü. Diyarbakır 5. Ağır
Ceza Mahkemesindeki duruşmada Gök ve avukatları, Gaziantep’te Gök aleyhinde ifadesi veren “Sabır” kod
adlı gizli tanığın ifadelerine ilişkin beyanda bulundu. Gök, Diyarbakır’da 2017 yılındaki Newroz kutlamaları
öncesi alana girerken polis kurşunuyla öldürülen Kemal Kurkut’un vurulma anını fotoğraflamıştı. Gök
aleyhinde ifade veren gizli tanık, “Kurkut’un örgüt üyesi olduğunu, Gök’ün de Kurkut’un vurulma anını örgüt
talimatıyla görüntülediğini” iddia etmişti. Gök’ün atılı suçlamalardan 9 yıl 4 ay 15 günden, 28 yıl bir ay 15
güne kadar hapis istemiyle yargılandığı duruşma, dosyanın esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için
savcılığa gönderilmesi kararıyla ertelendi.
3 Haziran: Gazeteci Alican Uludağ hakkında, “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret etmek”
suçlamasıyla yeni bir dava açıldı. Uludağ hakkında, Mart 2020’de Libya’da öldürülen MİT görevlisinin

cenazesi hakkındaki haberleri nedeniyle tutuklanan altı gazetecinin tutukluluk incelemesinin gazetecilerden
ve avukatlarından habersiz yapılmasını eleştirdiği bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle soruşturma
açılmıştı. Uludağ, hakkında açılan davada 1 yıldan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
3 Haziran: Özgür Gündem gazetesinin eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Reyhan Çapan’ın gazetede
yayımlanan yazı ve haberler gerekçe gösterilerek “Basın yayın yoluyla örgüt propagandası yapmak”
suçlamasıyla yargılandığı davanın 19. duruşması görüldü. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen
duruşmaya gazeteci Çapan, katılmadı. Duruşma, dosyada bazı sanıklar hakkında çıkartılan yakalama
kararlarının infazının beklenmesi için 30 Kasım 2021 tarihine ertelendi. Çapan hakkında 18 ayrı
iddianamenin birleştirilmesiyle görülmeye devam eden davada Çapan’ın 3 yıl 6 aydan 15 yıl 6 aya kadar
hapisle cezalandırılması talep ediliyor.
4 Haziran: Bloomberg muhabirleri Kerim Karakaya ve Fercan Yalınkılıç ile gazeteciler Merdan Yanardağ,
Sedef Kabaş, Mustafa Sönmez ve Orhan Kalkan’ın da aralarında bulunduğu 36 sanık hakkında “Sermaye
Piyasası Kanununa muhalefet” suçlamasıyla açılan davanın beşinci duruşması görüldü. İstanbul 3. Asliye
Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bir kısım sanık ve sanık avukatları katıldı. Yargılanan isimlerin banka
hesaplarının incelenmesi ve sosyal medya paylaşımları veya haberleri üzerinden menfaat elde edip
etmediklerinin belirlenmesi için talep edilen bilirkişi raporu duruşmada okundu. Raporda, sanıkların
menfaat elde edip etmediklerinin tespit edilemediği belirtildi. Duruşma, raporda Yalınkılıç ve Karakaya
hakkında, üzerlerine atılı suçun maddi unsurlarının oluşup oluşmadığı konusunda bir değerlendirme
yapılmadığı gerekçesiyle ek rapor düzenlenmesi için 9 Temmuz 2021 tarihine ertelendi. Davada yargılanan
gazetecilerin 3 yıldan 5 yıla kadar hapis veya beş bin güne kadar adli para cezası talep ediliyordu.
5 Haziran: Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Bitlis News gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sinan Aygül’e
Temmuz 2019 tarihli bir haberi nedeniyle yargılandığı davada verilen hapis cezası Van Bölge Adliye
Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından onadı. Aygül, Temmuz 2019’da Bitlis’in Tatvan ilçesinde bir çocuğa
yönelik cinsel istismar olayını haberleştirdiği için “Soruşturmanın gizliliğini ihlâl etmek” suçlamasıyla Tatvan
2. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanmış ve ilk duruşmada 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. İstinaf
mahkemesi, yerel mahkemenin verdiği karardaki “On ay hapis cezası ile cezalandırılmasına” ibaresinin
çıkarılıp yerine “beş ay hapis cezası ile cezalandırılmasına” ibaresinin eklenmesi suretiyle düzelttiği kararda
herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığına hükmetti.
8 Haziran: Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya ve Sorumlu Yazıişleri Müdürü
Olcay Büyüktaş Akça hakkında “Hakaret ve iftira” suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları
Soruşturma Bürosunca soruşturma açıldı. Soruşturma, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddiaları
doğrultusunda yaptığı "Komutan çete lideriyle!” başlıklı haberi nedeniyle Jandarma Genel Komutanı Arif
Çetin'in “Hakaret ve iftira” iddiasıyla suç duyurusunda bulunmasına üzerine açıldı.
8 Haziran: Jin News muhabiri Melike Aydın’ın “Örgüt üyesi olmak” iddiasıyla yargılandığı davanın üçüncü
duruşması görüldü. İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasında tanık
ifadelerinin, haber kaynaklarıyla yaptığı telefon görüşmelerinin ve evinde el konulan “Kürt Siyasetinin Mor
Rengi” adlı kitap ve benzeri materyaller hakkında yapılan araştırmaların hakkındaki suçlamaya yeterli delil
sayılamayacağını belirterek Aydın’ın beraatine kararı verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, Aydın’ın
beraatine kararı verdi. Dava kapsamında Aydın’ın 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep
ediliyordu.
8 Haziran: Mezopotamya Ajansı muhabiri Ruken Demir’in haber kaynaklarıyla yaptığı telefon görüşmeleri
ve haberleri gerekçe gösterilerek, “Örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla yargılandığı dava görüldü. İzmir 19. Ağır
Ceza Mahkemesindeki 7. duruşmaya Demir ve avukatı Zafer İncin katıldı. Duruşma, eksik hususların
giderilmesi için 5 Ekim 2021 tarihine ertelendi.
8 Haziran: Gazeteci Rüstem Batum’un “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla 2 yıl 8 aydan 12 yıla kadar
hapis istemiyle yargılandığı dava görüldü. İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesindeki 13. duruşmaya

yurtdışında yaşayan Batum katılmadı. Duruşma, Batum hakkında çıkarılan yakalama kararının infazının
beklenmesine için 21 Ekim 2021 tarihine ertelendi.
8 Haziran: Gazeteci Ahmet Altan'ın Taraf gazetesinde Mart 2008’de yayımlanan “Darbe hazırlığı ya da
Kemalizmi kapatmak” başlıklı yazısı nedeniyle “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret etmek”
suçlamasıyla yargılandığı davanın beşinci duruşması görüldü. Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki
duruşmaya Altan katılmazken, avukatı hazır bulundu. Duruşma, Altan hakkındaki dosyanın yeniden
açılmasına neden olan hükmün kesinleşip kesinleşmediğinin ilgili mahkemeye sorulması için 18 Kasım 2021
tarihine ertelendi.
8 Haziran: Cumhuriyet gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’ın gazetede 2015 yılında
yayımlanan “MİT TIR’ları” haberi nedeniyle yargılandığı davanın Aralık ayında görülen karar duruşmasında
daha önce ifadesi alınmadığı için ayrılan dosyasının ilk duruşması görüldü. İstanbul 14. Ağır Ceza
Mahkemesindeki davada Dündar’a “Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği
itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askerî casusluk maksadıyla temin etmek” ve “gizli
kalması gereken bilgileri siyasal veya askerî casusluk maksadıyla açıklamak” suçlamaları yöneltilerek,
müebbet hapis cezası ve 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Kapalı görülen duruşma sonunda
mahkeme heyeti Dündar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasına karar verdi. Ayrıca
Dündar’ın Almanya’dan iadesi için talepname düzenlenmesi ve hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına yönelik
işlemlerin yapılmasına karar verdi.
8 Haziran: Mezopotamya Ajansı muhabirleri Sadiye Eser ve Sadık Topaloğlu’nun “Örgüt üyesi olmak”
suçlamasıyla yargılandıkları dava görüldü. İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki 4. duruşmaya gazeteciler
Eser ve Topaloğlu katılmazken, avukatları hazır bulundu. Duruşma gazeteciler aleyhinde tanıklık yapan
Özgür Baran’ın dinlenmesi için yeniden talimat yazılmasına karar verilerek, 21 Eylül 2021 tarihine ertelendi.
Eser ve Topaloğlu, dava kapsamında 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.
8 Haziran: Gezi eylemleri sırasında Berkin Elvan’ın yaşamını yitirmesiyle ilgili haberleri nedeniyle
Cumhuriyet gazetesi muhabirleri Canan Coşkun ve Ali Açar ile birlikte Birgün Gazetesi muhabiri Can Uğur’un
“Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçlamasıyla yargılandığı davanın görülmesine
devam edildi. İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 4. Duruşmada savcı, Cumhuriyet gazetesinde
yayımlanan “Berkin Elvan’ı vurduğu iddia edilen polis görev yerini hatırlamadı” ile BirGün gazetesinin
internet sitesinde yayımlanan “Berkin soruşturmasındaki gizlilik kararının sebebi katilin itibarı
zedelenmesin” başlıklı haberlerle atılı suçun atılı suçu işlendiği gerekçesiyle gazetecilerin 1 yıldan 3 yıla
kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Duruşma, esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanların yapılması
için 7 Ekim 2021 tarihine ertelendi.
9 Haziran: Gazeteci Sabiha Temizkan hakkında 2014 tarihli bir sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek,
“Örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla verilen 1 yıl 3 aylık hapis cezası İstanbul Bölge Adliye
Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından bozuldu.
9 Haziran: Gazeteci Nurcan Yalçın’ın “Örgüt üyesi olmak” ve “Örgüt propagandası yapmak” suçlamalarıyla
yargılandığı davanın 4. duruşması görüldü. Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Yalçın
katılmadı. Duruşmada mahkeme heyeti, TEM Şube Müdürlüğüne müzekkere yazılarak “sanığın çalıştığı iddia
edilen Jin News haber ajansının PKK/KCK silahlı terör örgütü ile ilgili iltisaklı olduğuna yönelik bilgi notu var
ise” mahkemeye gönderilmesine karar verdi. Duruşma, 29 Eylül 2021 tarihine ertelendi. Yalçın’ın atılı
suçlamadan 8 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapis cezalandırılması talep ediliyor.
10 Haziran: Gazeteci Ruşen Takva’nın Van’da yapılan bir basın açıklamasını takip ettiği gerekçesiyle “Örgüt
üyesi olmak” ve “Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden
dağılmama” suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Van 2. Ağır Ceza Mahkemesinde
görülen duruşmaya katılan Takva, savunmasında suçlama konusu yapılan yürüyüşü gazeteci kimliğiyle haber
amaçlı takip ettiğini belirterek, suçlamaları kabul etmedi. Duruşma, mütalaanın hazırlanması için 12 Ekim

2021 tarihine ertelendi. Dava kapsamında Takva’nın takip ettiği açıklama gerekçe gösterilerek, 8 yıl 2 aydan
19 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.
10 Haziran: Gazeteci Hayko Bağdat’ın sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek “Örgüt propagandası
yapmak” suçlamasıyla yargılandığı dava görüldü. İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya
yurtdışında bulunan Bağdat katılmadı. Duruşma, Bağdat hakkındaki yakalama kararının infazının beklenmesi
için ileri bir tarihe ertelendi.
10 Haziran: BursaMuhalif.com yerel haber sitesinin imtiyaz sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ozan
Kaplanoğlu’nun “Örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla yargılandığı dava görüldü. Bursa 10. Ağır Ceza
Mahkemesinde görülen duruşma sonunda Kaplanoğlu’nun Türkiye’nin Afrin’e yönelik askeri operasyonuna
ilişkin karşı Bursa’da yapılan bir basın açıklamasını haberleştirerek “Örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla
1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.
11 Haziran: Antalya Körfez gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Engin Korkmaz’ın sosyal medya paylaşımları
nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla yargılandığı dava görüldü. Antalya 19. Asliye Ceza
Mahkemesindeki 5. duruşmada Korkmaz ve avukatının beyanlarının ardından hakim, dosyanın karar
verilmek üzere incelemeye alınmasıyla duruşmanın 15 Aralık 2021 tarihine ertelenmesine karar verdi.
Kaplanoğlu’nun atılı suçlamadan 1 yıl 5 ay 15 günden 8 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.
11 Haziran: Gazeteci Rüstem Batum’un “Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama”
suçlamasıyla yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesindeki 14.
duruşmaya ise Batum katılmadı. Duruşma Batum’un savunmasının alınması için hakkında çıkarılan yakalama
kararının infazının beklenmesi için 12 Kasım 2021 tarihine ertelendi.
12 Haziran: Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla
açılan yeni bir dava açıldı. Dava Yücel hakkında daha önce “Devleti alenen aşağılama” suçlamasıyla açılan
dava ile birleştirildi.
14 Haziran: Gazeteci Cem Bahtiyar’ın “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla 1 yıl 3 aydan 7 yıla kadar
hapis istemiyle yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Duruşma sonunda hakim, gazeteci Bahtiyar’ın
beraatine karar verdi.
15 Haziran: Cumhuriyet gazetesi eski muhabiri Alican Uludağ ve gazetenin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Olcay
Büyüktaş Akça’nın gazetede 22 Kasım 2019 tarihinde yayımlanan “Emniyet, 8 gün önceden Ankara’daki gar
katliamı hazırlığını biliyormuş” başlıklı haber nedeniyle “Terörle mücadelede görev almış kişileri basın yayın
yoluyla hedef göstermek” suçlamasıyla yargılandığı dava görüldü. İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesindeki
duruşma sonunda gazeteciler Uludağ ve Akça hakkında beraat kararı verildi.
16 Haziran: Gazeteci Lokman Gezgin, Covid-19 aşısını yaptırmak için gittiği hastanede hakkında kesinleşmiş
hapis cezası olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye çıkartılan Gezgin,
tutuklanarak Van T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.
17 Haziran: Cumhuriyet gazetesi muhabiri Hazal Ocak’ın dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
ile ilgili “Damat işi biliyor” başlıklı haberi nedeniyle 200 bin TL manevi tazminat talebiyle açılan davanın ikinci
duruşması görüldü. İstanbul 8. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşma, Ocak’ın beraat ettiği dava
sonucunun kesinleşmesinin beklenmesine karar verilerek 14 Ekim 2021 tarihine ertelendi.
17 Haziran: Gazeteci Oktay Candemir’in sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek, “Örgüt
propagandası yapmak” suçlamasıyla 1 yıl 3 aydan 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk
duruşması görüldü. Van 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşma, dosyanın esas hakkındaki mütalaanın
hazırlanması için savcılığa gönderilmesi kararıyla ileri tarihe ertelendi.

20 Haziran: Gazeteciler Ahmet Kanbal ve Yağmur Kaya hakkında Jandarma Genel Komutanlığı Komutan
Yardımcısı Musa Çitil’in şikâyeti üzerine “Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek”
iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
22 Haziran: 44 gazeteci ve medya çalışanın yargılandığı ve 2011 yılından bu yana devam eden “KCK Basın
Davası” görülmeye devam edildi. İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya yargılanan gazeteciler
katılmazken, avukatları hazır bulundu. Duruşma, eksik hususların giderilmesi için 23 Kasım 2021 tarihine
ertelendi. Dava kapsamında yargılanan ve tamamının Kürt medyası çalışanlarının olduğu davada gazeteci ve
medya çalışanı 44 ismin 7 yıl altı aydan 22 yıl 6 aya kadar değişen miktarlarda hapis cezasıyla
cezalandırılmaları talep ediliyor.
22 Haziran: Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin eski yayın yönetmeni Hüseyin Aykol ve sorumlu yazı işleri
müdürü Reyhan Çapan'ın “örgüt propagandası yapmak” ve “suçu ve suçluyu övmek" suçlamasıyla
yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki 20. duruşmaya 2 yıl
2 aydan 9 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilen gazeteciler katılmadı. Duruşma, dosyadaki
eksik hususların tamamlanması için 3 Kasım 2021 tarihine ertelendi.
23 Haziran: Ekonomist ve gazeteci Mustafa Sönmez’in 2015 ve 2016 yıllarında yaptığı üç sosyal medya
paylaşımı gerekçe gösterilerek, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla 1 yıl 5 ay 15 günden 8 yıl 2 aya
kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın karar duruşması Anadolu 26. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.
Duruşma sonunda “suçun yasal unsurlarının oluşmadığı” gerekçesiyle Sönmez’in beraatine karar verildi.
24 Haziran: Kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri Şerife Oruç’un “Örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla
7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Batman 2. Ağır
Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Oruç, katılmadı. Duruşma sonunda mahkeme heyeti, gazeteci
Oruç aleyhine tanıklık yapan ve uzun süredir mahkeme huzuruna getirilmeyen Devran Çakır hakkında
yakalama kararı çıkarılmasına karar vererek, duruşmayı 11 Kasım 2021 tarihine erteledi.
24 Haziran: Jin News muhabiri Kibriye Evren’in “Örgüt üyesi olmak” ve “Zincirleme şekilde basın yayın
yoluyla örgüt propagandası yapmak” iddialarıyla 9 yıl 4 ay 15 günden 28 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis
istemiyle yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki onuncu
duruşmaya gazeteci Evren katılmadı. Duruşma sonunda mahkeme heyeti davanın, Evren hakkında
Mersin’de açılan dava dosyası ile birleştirilmesi için Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesinden onay istenmesine
karar vererek, duruşmayı ertelendi.
24 Haziran: Gazeteci Can Dündar’ın kapatılan Özgür Gündem gazetesiyle dayanışmak amacıyla başlatılan
“Nöbetçi Genel Yayın Yönetmeni” kampanyasına katıldığı için yargılandığı davanın görülmesine devam
edildi. İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve Dündar’a “Terör örgütlerinin yayınlarını basmak
veya yayınlamak” suçlamasının yöneltilerek, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istenen dava, ileri bir tarihe
ertelendi.
24 Haziran: Cumhuriyet gazetesi muhabiri Hazal Ocak, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Olcay Büyüktaş Akça, Yazı
İşleri Müdürü İpek Özbey ve foto-muhabiri Vedat Arık’ın “Boğaz’da Kaçak Var” başlıklı haber gerekçesiyle
yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada
gazetecilere, “Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” ve “Özel hayatın gizliliğini ihlâl”
suçlamaları yöneltilerek, 5 yıldan 14 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor. Duruşmada hakkında
mütalaasını açıklayan savcı, gazetecilerin atılı suçlamadan cezalandırılmalarını talep etti. Duruşma,
mütalaaya karşı beyanların alınması için ertelendi.
26 Haziran: Agence France-Presse (AFP) foto-muhabiri Bülent Kılıç, Taksim’de düzenlenen Onur Yürüyüşünü
takip ettiği sırada polislerce darp edilerek yere yatırıldıktan sonra boğazına basıldı. Daha sonra ters
kelepçeyle gözaltına alındı. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Kılıç, kendini darp eden ve
boğazına basan polisler hakkında şikayetçi oldu.

26 Haziran: Yeni Yaşam gazetesi eski editörü Hatice Şahin’in “Örgüt üyesi olmak” iddiasıyla 7 yıl 6 aydan 15
yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Diyarbakır 9. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülen 3. duruşmaya Şahin katılmadı. Duruşmada mahkeme heyeti, gizli tanık beyanında
ismi geçen gazeteci Kibriye Evren’in davanın iddianamesi ve duruşma tutanaklarının mahkemeden
istenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.
29 Haziran: Azadiya Welat gazetesi eski Yazı İşleri Müdürü İsmail Çoban’a “Zincirleme şekilde örgüt
propagandası yapmak” suçlamasıyla verilen 5 yıl hapis cezasının istinaf mahkemesince bozulması sonrası
yeniden yargılamaya devam edildi. Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada savunmaların
ardından kararını açıklamayan mahkeme heyeti, Çoban’ın bu kez 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına
karar verdi.
29 Haziran: Kapatılan Dicle Haber Ajansı muhabiri Engin Eren’in “Örgüt üyesi olmamak ve hiyerarşik yapısına
dahil olmamakla birlikte silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek ve örgüt adına suç
işlemek”, “Kanuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşlerine katılmak, ihtara ve zor kullanmaya rağmen
dağılmamakta ısrar etmek” ve “Kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla, cebir veya
tehdit kullanmakla” suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması görüldü. Batman 2. Ağır Ceza
Mahkemesindeki duruşmaya yurtdışında yaşayan Eren katılmadı. Duruşma, dosyanın esas hakkındaki
mütalaanın hazırlanması için savcılığa gönderilmesi kararıyla 8 Ekim 2021 tarihine ertelendi.
30 Haziran: Gazeteci Hayri Demir’in “Örgüt üyesi olmak” ve “Basın yayın yoluyla örgüt propagandası
yapmak” suçlamasıyla 9 yıldan 22 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.
Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma, suçlamaya delil gösterilen fotoğraf ve videoların
yer aldığı dijital materyallerin bilirkişiye gönderilmesine karar verilerek, duruşma 12 Ekim 2021 tarihine
ertelendi.
30 Haziran: Bitlis News internet sitesi Genel Yayın Yönetmeni ve Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sinan
Aygül, çocuğa yönelik cinsel istismar olayını haberleştirdiği için "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçundan
aldığı 5 aylık hapis cezasının onanması nedeniyle cezanın infazı için cezaevine girdi.

“Bu yayın, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla Hayri Demir’in sorumluluğu altındadır ve Avrupa
Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.”

