HABERİN BEDELİ
GAZETECİLER MESLEĞİNİ YAPTIĞI İÇİN YARGILANIYOR
EYLÜL 2021 RAPORU
Gazetecilere dönük baskılar her geçen gün artıyor.
Mesleğini yaptıkları için yargılanan onlarca gazeteci çeşitli kentlerde görülen davalarda hâkim
karşısına çıkarken, haklarında yeni yeni davalar da açılıyor.
Geride bıraktığımız Eylül ayında, 9 ayrı kentte 32 ayrı davada en az 49 gazeteci ve medya
çalışanı yargılandı. Yargılamaların en fazla görüldüğü kentlerin başında 14 ayrı duruşma ile
İstanbul gelirken, Diyarbakır 6 duruşmayla ikinci sırada yer aldı.
Eylül ayında görülen duruşmalarda, gazetecilerin iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 266 yıl 4 ay
15 günden 649 yıl 4 ay 15 güne kadar hapis istemi ve 80 bin TL tazminat talebiyle yargılandı.
Davaların üçü karara bağlanırken, 29 duruşma ileri tarihlere ertelendi.
Yargılanan gazetecilerden 6’sı toplamda 27 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yargılanan beş
gazeteci hakkında ise beraat kararı verildi.
Aynı dönemde 4 gazeteci hakkında yeni dava açıldı. Altı gazeteci hakkında da yeni
soruşturmalar açılarak, gazeteciler ifadeye çağrıldı.
Üç ayrı gazete hakkında yayınlanan haberler gerekçe gösterilerek 100’er bin TL’lik tazminat
davası açıldı.
Çeşitli soruşturmalar gerekçe gösterilerek dört gazeteci gözaltına alındı. Gazeteciler ifade
işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Bir gazeteci ise hakkında verilen hapis cezasının
kesinleşmesi üzerine cezanın infazı için cezaevine girdi. Tutuklu bulunan iki gazeteci de tahliye
edildi.
Gazeteciler haber takibi sırasında çeşitli saldırı ve baskılarla da karşı karşıya kaldı. Bir aylık
sürede en az 8 gazeteci tehdit, saldırı ve engelleme ile karşı karşıya kaldı.

“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

1 Eylül
Jinnews Ankara muhabiri Öznur Değer hakkında Mardin Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından
"halkı kin ve düşmanlığa tahrik, aşağılama" gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında
ifade veren Değer’e, Konya'nın Meram ilçesinde 30 Temmuz'da Dedeoğulları ailesinden 4'ü kadın 7
kişinin katledilmesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar soruldu.
1 Eylül
İstanbul’da Emek Barış ve Demokrasi Güçleri‘nin, düzenlemek istediği 1 Eylül Dünya Barış Günü
mitinginin engellenmesi üzerine yapılan basın açıklamasını takip eden Evrensel gazetesi muhabiri
Eylem Nazlıer’in çekim yapması polislerce engellendi. Polisler, Nazlıer’in telefonuna el koymaya çalıştı.
1 Eylül
Gazeteci Mustafa Hoş hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu
tarafından katıldığı bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı. Soruşturma,
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Fatma Seniha Nükhet Hotar’ın şikâyeti üzerine başlatıldı.
1 Eylül
Gazeteci Baransel Ağca hakkında Kazakistanlı öğrenci Yeldana Kaharman’ın 2019’daki şüpheli ölümüyle
ilgili haberleri nedeniyle AKP Milletvekili Tolga Ağar’ın şikâyeti üzerine soruşturma açıldı. Ağca,
soruşturma kapsamında emniyete giderek ifade verdi.
1 Eylül
Diyarbakır’da 1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında yapılmak istenen basın açıklamasını takip eden
Mezopotamya Ajansı muhabirleri Ergin Çağlar ve Mehmet Erol polis müdahalesiyle karşı karşıya kaldı.
2 Eylül
Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Zaman gazetesi eski muhabiri Emre Soncan, hakkında
verilen cezanın infazının tamamlamasının ardından tutuklu bulunduğu Silivri Yüksek Güvenlikli
Cezaevinden tahliye edildi. Soncan, Temmuz 2016’da tutuklanmış yargılama sonunda 7 yıl 6 ay hapis
cezasına çarptırılmıştı.
2 Eylül
Gazeteci Şükrü Sak, “hakaret” iddiasıyla yargılandığı dava sonucunda hakkında verilmiş olan hapis
cezasının kesinleşmesi üzerine cezaevine girdi.
2 Eylül
FOX Haber muhabiri Barış Kaya, AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in düzenlendiği basın toplantısına alınmadı.
Kaya’nın eski Bakan Erdoğan Bayraktar’ın 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarına ilişkin açıklamalarıyla
ilgili sorusu nedeniyle Çelik’in talimatıyla salona alınmadığı ortaya çıktı.
2 Eylül

Gazeteci Baransel Ağca hakkında sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek “cumhurbaşkanına
hakaret” suçlamasıyla İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Ağca’nın atılı suçlamadan 1
yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapsi talep edildi.
2 Eylül
Aralık 2016’da gözaltına alınıp tutuklanan ve “örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla 7 yıl altı 6 hapis cezası
alan Oğuz Usluer, hakkındaki cezanın infazını tamamlamasının ardından tahliye edildi.
2 Eylül
Gazeteci Celal Eren Çelik, İstanbul’da bir kafede yumruklu saldırıya uğradı. Çelik, uğradığı saldırıyı sosyal
medya hesabından duyurdu.
2 Eylül
BirGün gazetesi imtiyaz sahibi İbrahim Aydın ve gazete muhabiri İsmail Arı hakkında gazetede 21
Ağustos 2021 tarihinde yayımlanan “TÜBİTAK damadın vakfına çalışıyor” başlıklı haber nedeniyle
Ankara 18. Asliye Hukuk Mahkemesinde 100 bin TL’lik tazminat davası açıldı.
3 Eylül
Mezopotamya Ajansı muhabiri Ferhat Çelik hakkında “Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef
göstermek” suçlamasıyla açılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi.
3 Eylül
Kapatılan Özgür Gündem gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ziya Çiçekçi’nin “örgüt propagandası yapmak”
suçlamasıyla 1 yıl 10 ay 15 günden 13 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis istemiyle yargılandığı dava görüldü.
İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve Çiçekçi’nin katılmadığı duruşma ileri tarihe ertelendi.
4 Eylül
Anayasa Mahkemesi, Gezi direnişi sırasında haber takibi yaparken polisin şiddet uyguladığı gazeteci
Gökhan Biçici’nin başvurusuyla ilgili kararında “ifade ve basın özgürlüğü ihlal edildiğine” hükmetti.
5 Eylül
Aydınpost gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Erman Çetin ve kameramanı sokak röportajı yaptığı
sırada H.K. isimli kişi tarafından tehdit edildi ve saldırıya uğradı.
7 Eylül
Mezopotamya Ajansı Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ferhat Çelik ve ajans muhabiri Lezgin Akdeniz
hakkında ajansta yayımlanan “Ayrımcılık virüs dinlemedi: Camiler dezenfekte edildi, cemevi ve kiliseler
edilmedi” başlıklı haber gerekçe gösterilerek açılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi.
7 Eylül
Batman’da yayın yapan Jiyan Haber yerel gazetesinin imtiyaz sahibi gazeteci İdris Yayla hakkında 2016
yılında Batman Belediyesi’ne kayyum atamasıyla ilgili düzenlenen basın açıklamasını takip ettiği için
2911 sayılı “toplantı ve gösteri yürüyüşüne kanununa muhalefet etme” suçlamasıyla açılan davanın

duruşması görüldü. Duruşma, 9 Kasım’a ertelendi. Batman 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen
davada Yayla’nın 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.
7 Eylül
KHK ile kapatılan Dicle Haber Ajansı muhabiri Selman Keleş’in “örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla
yargılandığı davanın duruşması, Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Yurtdışına yerleşen Keleş’in
katılmadığı, avukatı Barış Oflas ise duruşmaya katılamayacağına dair mahkemeye mazeret bildirdiği
duruşma, 11 Ocak 2022 tarihine ertelendi. Keleş, dava kapsamında 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis
istemiyor yargılanıyor.
7 Eylül
Mezopotamya Ajansı muhabiri Dindar Karataş’ın yaptığı haberler ve telefon görüşmeleri gerekçe
gösterilerek “örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla yargılandığı davanın üçüncü duruşması Erzurum 3. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, Karataş’ın atılı
suçlamadan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Duruşma mütalaaya karşı
savunmaların alınması için ek süre talebinin kabul edilmesiyle 16 Kasım tarihine ertelendi.
8 Eylül
Hatay’ın Yayladağ ilçesinde 2015 yılında haber takibi sırasında gözaltına alınan De Telegraaf
muhabiri Ralph Dekkers’in “Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununa muhalefet”
suçlamasıyla Yayladağı Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki yargılamasına devam edildi. Duruşma sonunda
Dekkers’in beraatine karar verildi.
9 Eylül
Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan TV10’un eski kameramanı Kemal Demir ile kanal
çalışanı Kemal Karagöz’ün “örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis istemiyle
yargılandıkları davanın 9’uncu duruşması görüldü. İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşma,
dosyanın esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için savcılığa gönderilmesi kararıyla 28 Ekim’e
ertelendi.
9 Eylül
Gazeteci Onur Öncü hakkında Özgürüz Youtube kanalında 3 Mayıs 2021’de yaptığı “Ülkenin başına
Hortum Süleyman kesilmek isteyen bir İçişleri Bakanı var!” başlıklı yayın gerekçesiyle “Kamu görevlisine
görevinden dolayı alenen hakaret” suçlamasıyla dava açıldı. Basit yargılama usulü ile Küçükçekmece
22. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek olan dava için Öncü ve avukatları 2 hafta içerisinde
savunmalarını sunacak.
9 Eylül
Die Welt eski Türkiye temsilcisi Deniz Yücel’in sosyal medya hesabındaki bir paylaşımı gerekçe
gösterilerek, “kamu görevlisine alenen hakaret” suçlamasıyla yargılandığı davanın 4’üncü duruşması
görüldü. İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşma, savcılığın esas hakkında mütalaasını
hazırlamak için süre talebi kabul edilerek, 30 Kasım’a ertelendi. Dava kapsamında Yücel’in 1 yıl 2 aydan
2 yıl 4 aya kadar hapsi talep ediliyor.
9 Eylül

Özgür Boğatekin hakkında Konya'daki ırkçı saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım
gerekçe gösterilerek "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla açılan soruşturmada takipsizlik
kararı verildi.
9 Eylül
Gazeteci Ahmet Sever’in 2018 yılında yayımlanan “İçimde Kalmasın: Tanıklığımdır” adlı kitabındaki
ifadeler nedeniyle “cumhurbaşkanına alenen hakaret” ve “kamu görevlisine alenen hakaret”
suçlamalarıyla yargılandığı üç ayrı dava görüldü. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ve
Sever hakkında toplamda 3 yıl 9 ay 15 günden 11 yıl 1 aya kadar hapis cezası istenen duruşma 23 Aralık
tarihine ertelendi.
9 Eylül
Zaman gazetesi davası kapsamında haklarında verilen hükmün Yargıtay tarafından bozulmasının
ardından gazeteciler Şahin Alpay, Ali Bulaç, Mümtaz’er Türköne ve Mehmet Özdemir’in yeniden
yargılandığı davanın ikinci duruşması İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Alpay, Bulaç ve
Türköne’nin “örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım” suçlamasıyla,
Özdemir’in ise “örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsinin talep edildiği
duruşma eksik hususların giderilmesi için 11 Ocak 2022 tarihine ertelendi.
10 Eylül
Gazeteci Aziz Oruç’un “örgüt üyesi olmak” ve “örgüt propagandası yapmak” suçlamalarıyla yargılandığı
davanın 5’inci duruşması, Ağrı 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Oruç ve avukatının katılmadığı
duruşma 8 Aralık’a ertelendi. Hakkında 9 yıl 4 ay 15 günden 28 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis talep edilen
Oruç, 18 Aralık 2019 tarihinde Türkiye’ye yasadışı yollarla girdiği gerekçesiyle Ağrı’nın Doğubayazıt
ilçesinde tutuklanmıştı. 11 aylık tutukluluğun ardından 9 Kasım 2020 tarihinde görülen üçüncü
duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.
10 Eylül
Etkin Haber Ajansı muhabiri Tunahan Turhan, İstanbul’da evine düzenlenen baskınla gözaltına alındı.
Ankara merkezli soruşturma kapsamında 18 kişiyle birlikte gözaltına alınan Turhan, dört günlük gözaltı
sürecinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
14 Eylül
Gazeteci Roza Metîna’nın “örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla yargılandığı davanın 2’inci Diyarbakır 5.
Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan iddia makamı,
Metîna’nın 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Duruşma, esas hakkındaki
mütalaaya karşı savunmaların yapılması için 12 Ekim’e ertelendi.
14 Eylül
Gazete Yolculuk haber sitesi muhabiri Buse Söğütlü hakkında 18 Mart 2019 tarihli bir Twitter paylaşımı
gerekçesiyle “terörle mücadelede görev almış kişiyi hedef göstermek” suçlamasıyla açılan davanın
5’inci duruşması İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada esas hakkında mütalaasını
açıklayan savcı, Söğütlü’nün atılı suçlamadan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.
Duruşma, mütalaaya karşı savunma yapılması için ek süre talebi kabul edilerek, 27 Ocak 2022 tarihine
ertelendi.
14 Eylül

Gazeteci Faruk Arhan hakkında sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek “halkı kin ve düşmanlığa
alenen tahrik” suçlamasıyla soruşturma açıldı.
15 Eylül
Etkin Haber Ajansı (ETHA) muhabiri Adil Demirci’nin “örgüt üyesi olmak” ve “örgüt propagandası
yapmak” suçlamalarıyla yargılandığı davanın 11. duruşması İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
görüldü. Beyanların alındığı duruşma 11 Nisan 2022 tarihine ertelendi. Dava kapsamında Demirci’nin
atılı suçlamalardan 8 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapsi talep ediliyor.
16 Eylül
Etkin Haber Ajansı (ETHA) muhabiri ve çevirmen Meşale Tolu’nun “örgüt üyesi olmak” ve “örgüt
propagandası yapmak” suçlamalarıyla yargılandığı davanın 15. duruşması İstanbul 29. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan iddia makamı, Tolu’nun
atılı suçlamalardan beraatine karar verilmesini talep etti. Duruşma, 24 Aralık tarihine ertelendi. Dava
kapsamında 8 ay tutuklu kalan Tolu’nun toplamda 8 yıl 9 aydan, 23 yıl 9 aya kadar hapsi talep
ediliyordu.
20 Eylül
İstanbul Esenyurt Polis Merkezi’nde polisler tarafından dövülerek öldürüldüğü iddia edilen Birol
Yıldırım’ın ölümüne ilişkin olarak davanın ilk duruşması görülürken, duruşmayı takip eden gazeteci
Canan Coşkun, polis tarafından tehdit edildi.
20 Eylül
Gazeteci Durket Süren’in “örgütün içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek
ve isteyerek yardım etmek” ve “örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla 6 yıldan 15 yıla kadar hapis
istemiyle yargılandığı dava görüldü. Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya
Süren, katılmadı. Duruşma eksik hususların giderilmesi için 13 Aralık 2021 tarihine ertelendi.
21 Eylül
Gelî Kurdistan TV’nin eski kameramanı Rojhat Doğru’nun “kasten öldürmeye teşebbüs” ve “devletin
birliğini ve ülke bütünlüğü bozmak” ve “örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla yargılandığı davanın
duruşması görüldü. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Doğru ve avukatı katıldı.
Doğru’nun iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 7 yıl aydan 15 yıla kadar hapsinin talep edildiği
dava, 14 Aralık tarihine ertelendi.
21 Eylül
Gazeteci Rüstem Batum’un Haziran 2016 ve Eylül 2019 tarihleri arasında yaptığı 20 ayrı sosyal medya
paylaşımı gerekçe gösterilerek, “cumhurbaşkanına hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik
etmek” suçlamalarıyla yargılandığı davanın duruşması görüldü. Batum’un atılı suçlamalardan toplamda
2 yıl 8 ay 15 günden, 12 yıl 10 aya kadar hapsinin istendiği dava duruşması, 20 Ocak 2022 tarihine
ertelendi.
21 Eylül
Antalya’da gazeteciler Ali Organ, Cihat Ünal, Hasan Yavaşlar, Kenan Baş, Olgun Matur, Ömer Özdemir,
Osman Yakut, Özkan Mayda, Tuncer Çetinkaya ve Serhat Şeftali’nin “örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla

yargılandıkları davanın karar duruşması görüldü. Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşma
sonunda gazeteciler Kenan Baş, Ali Orhan, Hasan Yavaşlar, Özkan Mayda’nın beraatine karar verildi.
Gazeteciler Cihat Ünal ve Ömer Özdemir’e “örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası
verildi. Serhat Şeftali’ye de aynı suçlama kapsamında 6 yıl 10 ay, Olgun Matur ve Osman Yakut’a ise
“örgütün içindeki hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım
etmek” suçlamasıyla 3 yıl 1 ay 15’er gün hapis cezası verildi.
21 Eylül
Kapatılan Dicle Haber Ajansı muhabiri Fatih Gönül’ün DİHA’da çalıştığı dönemdeki telefon görüşmeleri
ve haber notları gerekçe gösterilerek “örgüt üyesi olmak” ve “örgüt propagandası yapmak”
suçlamalarıyla yargılandığı davanın 3’üncü duruşması görüldü. Dava kapsamında 8 yıl 6 aydan 20 yıla
kadar hapsi istenen gazeteci Gönül ve avukatının mazeret bildirdiği duruşma 9 Kasım’a ertelendi.
21 Eylül
Mezopotamya Ajansı muhabirleri Sadiye Eser ve Sadık Topaloğlu’nun “örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla
yargılandıkları davanın 5’inci duruşması görüldü. İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen
duruşmaya Eser ve gazetecilerin avukatları katıldı. Mahkeme gazeteciler aleyhinde beyanlarda bulunan
tanığın dinlenmesi için duruşmayı 28 Kasım tarihine erteledi. Dava kapsamında iki gazetecinin 7 yıl 6
aydan 15 yıla kadar hapsi talep ediliyor.
21 Eylül
Sağlık Bakanı Yardımcısı Sabahattin Aydın, eşine ait şirketin Sağlık Bakanlığı’ndan ihale aldığına ilişkin
haberleri nedeniyle BirGün, Evrensel ve Cumhuriyet gazetelerine 100’er bin liralık tazminat davası açtı.
22 Eylül
Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) kazandığı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine kayyım atanmasını
protesto eylemini takip ettiği sırada gözaltına alınarak hakkında 2911 Sayılı “toplantı ve gösteri
yürüyüşüne kanununa muhalefet etme” suçlamasıyla dava açılan gazeteci Yelda Çiçek’in yargılandığı
dava karara bağlandı. Diyarbakır 4. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında Çiçek’e atılı
suçlamadan 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Cezayla ilgili hükmün açıklamasının geri bırakılmasına karar
verildi.
22 Eylül
Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Azadiya Welat gazetesinin İmtiyaz Sahibi gazeteci Ramazan
Ölçen’in “terör örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla yargılandığı davanın 8’inci duruşması görüldü.
Hakkında 7 yıl 6 aydan 15 yıla hapis istenen Ölçen’in katılmadığı duruşma 2 Şubat 2022 tarihine
ertelendi.
23 Eylül
Gazeteci Oktay Candemir’in sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek, “örgüt propagandası
yapmak” suçlamasıyla yargılandığı davanın 2’inci duruşması görüldü. Candemir’in 1 yıldan 5 yıla kadar
hapsinin istendiği Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşma, 18 Kasım’a ertelendi.
23 Eylül

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker’in “İBB'den Vakıflara Hizmet Raporu” başlıklı yazısı gerekçe
gösterilerek Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı’nın 80 bin TL manevi tazminat talebiyle açılan dava
görüldü. Duruşma, tanıkların dinlenmesi için 1 Şubat 2022 tarihine ertelendi.
23 Eylül
Gazeteci Cengiz Çandar’ın sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek “suçu ve suçluyu övmek”
suçlamasıyla iki yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava görüldü. İstanbul 30. Asliye Ceza
Mahkemesi’ndeki duruşmaya Çandar’ın avukatı katıldı. Duruşma, Çandar’ın istinabe yoluyla alınan
ifadesinin dosyaya gelmesinin beklenmesi için 8 Şubat 2022 tarihine ertelendi.
23 Eylül
A3 Haber Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Gençel, İzmir’de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin
tamamlanmasının ardından İzmir Adliyesine çıkartılan Gençel, savcılık sorgusunun ardından
tutuklanma talebiyle sevk edildiği hakimlikte serbest bırakıldı.
23 Eylül
KRT TV Genel Müdürü Adnan Bulut, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’ın şikâyeti
üzerine açılan soruşturma kapsamında ifade verdi.
23 Eylül
Mezopotamya Ajansı Yazı İşleri Müdürü Ferhat Çelik hakkında Van’da iki yurttaşın helikopterden
atılmasını kamuoyuna duyuran gazetecilerin gözaltına alınmasıyla ilgili haber gerekçesiyle soruşturma
başlatıldı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturmada iki yurttaşın helikopterden
atılmasını kamuoyuna duyuran gazetecilerin gözaltına alınmasıyla ilgili yayımlanan “Gazetecilere
gözaltı talimatı aynı yerden” başlıklı haber suçlama konusu yapıldı. Çelik, soruşturma kapsamında
“terör örgütü ile mücadele edenleri hedef göstermek” suçlamasıyla ifade verdi.
26 Eylül
Batman’da yayın yapan Jiyan Haber Gazetesi İmtiyaz Sahibi İdris Yayla, kimliği belirsiz kişilerce telefonla
aranarak tehdit edildi, aynı gece evinin önünde havaya ateş açıldı.
27 Eylül
RTL Nieuws çalışanları Olaf Koens ve Pepijn Nagtzaam, Edirne’de askeri bölgeye neden girdikleri
iddiasıyla gözaltına alındı. Gazeteciler ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
28 Eylül
Yeni Yaşam gazetesi yazarı Kenan Kırkaya’nın “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla 8 kişiyle birlikte yargılandığı
davanın 15’inci duruşması görüldü. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma,
kovuşturma ve soruşturma dosyalarının istenmesine ve dijital materyallerinin dökümünün beklenmesi
kararıyla 7 Aralık’a ertelendi. Dava kapsamında Kırkaya’nın Nûçe TV’de yayınlanan “Ankara’nın
Gündemi” isimli programı sunması ve KHK ile kapatılan Dicle Haber Ajansı’nda (DİHA) çalışması deliller
arasında gösterilerek, 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.
28 Eylül

Gazeteci Burhan Ekinci’nin sosyal medya hesabından yaptığı iki paylaşım gerekçe gösterilerek, “örgüt
propagandası yapmak” suçlamasıyla yargılandığı davanın 2’inci duruşması görüldü. Yurtdışında
yaşayan ve duruşmaya katılmayan Ekinci’nin 1 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının talep
edildiği duruşma ileri tarihe ertelendi.
29 Eylül
Gazeteci Nurcan Yalçın’ın “örgüt üyesi olmak” ve “örgüt propagandası yapmak” suçlamalarıyla
yargılandığı davanın 5’inci duruşması Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Yalçın’ın 9 yıldan
22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı duruşmada, iddia makamı esas hakkındaki mütalaasını
sundu. Yalçın’ın atılı suçlamadan cezalandırılması talep edildi. Duruşma, mütalaaya karşı savunmaların
hazırlanması için 22 Kasım’a ertelendi.
30 Eylül
Özgür Gelecek gazetesi muhabiri Taylan Özgür Öztaş ve Etkin Haber Ajansı (ETHA) muhabiri Tunahan
Turhan’ın ““toplantı ve gösteri yürüyüşüne kanununa muhalefet etme” suçlamasıyla 36 kişiyle birlikte
yargılandıkları davanın 4’üncü duruşması görüldü. İstanbul Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde
görülen duruşmaya gazeteciler katılmadı. Gazetecilerin 7 aydan 3 yıla kadar hapisle
cezalandırılmalarının talep edildiği duruşma 8 Mart 2022’ye ertelendi.
30 Eylül
Birgün gazetesi Spor Editörü Eren Tutel’in “kamu görevlisine hakaret” suçlamasıyla yargılandığı davanın
ilk duruşması görüldü. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Tutel, hazır bulundu.
Duruşma eksik hususların tamamlanması için 1 Şubat 2022 tarihine ertelendi. Tutel hakkındaki dava,
Türkiye Wushu Federasyonu’ndaki (TWF) usulsüzlükleri haberleştirmesinin ardından TWF Başkanvekili
Abdurrahman Akyüz ve kızı Elif Akyüz’ün şikâyeti üzerine açılmıştı.
30 Eylül
Özgür Gündem Gazetesi ile dayanışmak amacıyla düzenlenen Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği
kampanyasına katılan Erol Önderoğlu, Ahmet Nesin ve Şebnem Korur Fincancı’nın haklarında verilen beraat
kararlarının bozulmasından sonra yeniden yargılamalarına devam edildi. Üç ismin “örgüt propagandası
yapmak”, “suçu ve suçluyu övmek” ve “suç işlemeye tahrik etmek” suçlamalarıyla 1 yıl 6 aydan 12 yıla kadar
hapis istemiyle yargılandığı dava İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşma yurtdışında
yaşayan Ahmet Nesin’in savunmasının alınması için 1 Şubat 2022’ye ertelendi.

30 Eylül
Gazeteci Abdurrahman Gök’ün “örgüt üyesi olmak” ve “örgüt propagandası yapmak” suçlamalarıyla 9
yıl 4 ay 15 günden, 28 yıl bir ay 15 güne kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın 3’üncü duruşması
görüldü. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savcı, Gök’ün sosyal medya
paylaşımlarıyla ilgili suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Duruşma, 20 Ocak 2022 tarihine
ertlendi.

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

