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Türkiye’deki medya özgürlüğü üzerindeki baskıların en somut örneği olan gazeteci 
yargılamaları Aralık ayında da sürdü.  
 
Geride bıraktığımız 2021 yılının son ayında on ayrı kentte 36 davada gazeteci ve medya 
çalışanlarının yargılamalarına devam edildi.  
 
Bu davalarda en az 67 gazeteci hakim karşısına çıktı. Sekiz gazeteci birden fazla 
duruşmada yargılandı.  
 
Hakim karşısına çıkan gazetecilerin toplamda 412 yıl bir aydan bin 334 yıl bir aya kadar 
hapis ve ikisi ağırlaştırılmış olmak üzere üç kez müebbet hapsi talep edildi.  
 
Devam eden yargılamaların yanı sıra gazetecilere haberleri nedeniyle yeni soruşturma ve 
davalar da açıldı. Bir aylık dönemde yedi gazeteci hakkında yeni davalar açılırken, üç 
gazeteci hakkında da yeni soruşturmalar açıldı.  
 
Aynı dönemde en az 11 gazeteci gözaltına alındı. Bir gazeteci tutuklandı.  
 
Gazetecilerin yargılandığı altı ayrı dava ise karara bağlandı. Sekiz gazeteciye toplamda 14 
yıl sekiz ay 15 gün hapis cezası verildi.  
 
Bir gazeteci hakkında verilen dokuz aylık hapis cezası 4 bin 500 TL para cezasına çevrildi. 
En az 25 gazeteci hakkında ise beraat kararı verildi.  
  



 
 

HABERİN BEDELİ GÜNCESİ 
 
	
1	Aralık	
	
Mezopotamya	Ajansı	 (MA)	Yazı	 İşleri	Müdürü	Ferhat	Çelik	hakkında	ajansta	 “Türkoğlu	Cezaevi’nde	 içme	
suyu	 kir	 akıyor”	 başlığıyla	 yayımlanan	 haber	 nedeniyle	 soruşturma	 başlatıldı.	 Çelik,	 cezaevi	müdürünün	
şikâyeti	üzerine	açılan	soruşturma	kapsamında	karakola	giderek	ifade	verdi.		
	
1	Aralık	
	
Antalya’da	“Kendine	Muhabir”	isimli	YouTube	kanalında	sokak	röportajları	yayınlayan	Hasan	Köksoy,	yaptığı	
bir	söyleşinin	ardından	30	Kasım	2021	tarihinde	gözaltına	alındı.	1	Aralık	günü	savcılık	ifadesinin	ardından	
çıkarıldığı	mahkemece	tutuklandı.	Köksoy,	yapılan	itirazın	ardından	6	Aralık	günü	tahliye	edildi.		
	
1	Aralık	
	
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"	haberi	nedeniyle	yargılandıkları	
davanın	duruşması	görüldü.	İstanbul	26.	Ağır	Ceza	Mahkemesinde	görülen	dördüncü	duruşma,	habere	konu	
yapı	 hakkında	 belediye	 tarafından	 tutulan	 tutanağın	 istenmesi	 kararıyla	 ertelendi.	 Davada	 gazetecilere,	
“Terörle	mücadelede	 görev	 almış	 kişileri	 hedef	 göstermek”	 ve	 “Özel	 hayatın	 gizliliğini	 ihlâl”	 suçlamaları	
yöneltilerek,	beş	yıldan	14	yıla	kadar	hapisle	cezalandırılmaları	talep	ediliyor.	
	
2	Aralık	
	
Kapatılan	Özgürlükçü	Demokrasi	gazetesini	dağıttıkları	sırada	gözaltına	alınan	Mikail	Tunçdemir	ve	Ferhat	
Duman’ın	 “Örgüte	 bilerek	 ve	 isteyerek	 yardım	 etmek”	 ve	 “Örgüt	 propagandası	 yapmak”	 suçlamalarıyla	
yargılandıkları	 davanın	 13’üncü	 duruşması	 görüldü.	 Van	 5.	 Ağır	 Ceza	 Mahkemesinde	 görülen	 duruşma,	
dosyadaki	eksik	hususların	giderilmesi	için	ertelendi.	Davada	gazetecilerin	iki	ayrı	suçlamadan	sekiz	yıl	altı	
aydan	20	yıla	kadar	hapisle	cezalandırılmaları	talep	ediliyor.		
	
2	Aralık	
	
Gazeteci	 ve	 yazar	 Zekine	 Türkeri’nin	 sosyal	 medya	 paylaşımları	 gerekçe	 gösterilerek,	 hakkında	 “Örgüt	
propagandası	yapmak”	suçlamasıyla	bir	yıldan	beş	yıla	kadar	hapis	talebiyle	açılan	davanın	ilk	duruşması	
görüldü.	İstanbul	13.	Ağır	Ceza	Mahkemesindeki	duruşmada	savcı	esas	hakkındaki	mütalaasını	açıklayarak,	
Türkeri’nin	cezalandırılmasını	talep	etti.	Duruşma,	mütalaaya	karşı	savunmaların	yapılması	için	ertelendi.		
	
4	Aralık	
	
Tunceli’nin	Nazımiye	 ilçesinde	bir	yurttaşla	söyleşi	yapan	PİRHA	Tunceli	muhabiri	Cihan	Berk,	polislerce	
engellendi.	Polisler,	çekim	yapmak	için	izin	alması	gerektiğini	belirterek	Berk’in	çekim	yapmasını	engelledi.	
	
5	Aralık	
	
Konya'da	gazeteci	Özcan	Saraç	yolda	yürürken	MHP	Ereğli	İlçe	Başkan	Yardımcısı	Hasan	Yazar’ın	saldırısına	
uğradı.	Saraç,	saldırı	sonrasında	yaptığı	açıklamada,	Yazar’ın	kendisine	yumruk	attıktan	sonra	ölümle	tehdit	
ettiğini	söyledi.	
	
5	Aralık	
	
Colemêrghaber	İmtiyaz	Sahibi	ve	Gazete	Duvar	Hakkari	muhabiri	Mimar	Kaya’nın	kentte	polis	ve	şehir	içi	
servis	şoförü	arasındaki	tartışmayı	görüntülediği	sırada	çekim	yapması	engellendi.	Basın	kartının	geçersiz	
olduğu	öne	sürülen	Kaya,	gözaltına	alındı.	Karakoldaki	ifade	işlemlerinin	ardından	aynı	gün	serbest	bırakıldı.		
	
5	Aralık	
	
Van’da	gazete	dağıtımı	yapan	Özgür	Ali	Ağaoğlu,	İpekyolu	ilçesinde	dağıtım	yaptığı	sırada	polis	tarafından	
gerekçe	gösterilmeksizin	gözaltına	alındı.	Van	Emniyet	Müdürlüğü’ne	götürülen	Ağaoğlu,	hakkında	gözaltı	
kararı	olmaksızın	saatlerce	emniyette	tutuldu.	Dağıtımcı	Ağaoğlu,	ifadesi	alındıktan	sonra	serbest	bırakıldı.	
Gözaltına	alındığı	sırada	yanında	bulunan	200	adet	Yeni	Yaşam	ve	Xwebûn	gazetesine	de	el	konuldu.	



	
	
6	Aralık	
	
Mezopotamya	 Ajansı	 (MA)	 Sorumlu	 Yazı	 İşleri	Müdürü	 Ferhat	 Çelik	 hakkında	 ajansta	 “Jandarma	 Kürtçe	
mevlidi	 kesti”	 başlıklı	 haber	 nedeniyle	 “Halkı	 kin	 ve	 düşmanlığa	 alenen	 tahrik	 etmek”	 iddiasıyla	 açılan	
soruşturmada	takipsizlik	kararı	verildi.		
	
7	Aralık	
	
İleri	Haber	eski	Genel	Yayın	Yönetmeni	Doğan	Ergün	ve	dönemin	Sorumlu	Yazı	İşleri	Müdürü	olan	mevcut	
Genel	Yayın	Yönetmeni	İzel	Sezer	hakkında	Cumhurbaşkanı	Recep	Tayyip	Erdoğan’ın	eski	avukatı	Mustafa	
Doğan	İnal	tarafından	rüşvet	pazarlığı	yapıldığı	iddialarının	yer	aldığı	tweetleri	haberleştirdikleri	için	dava	
açıldı.	İnternet	sitesinde	2	Aralık	2020	ve	16	Aralık	2020	tarihinde	yayımlanan	iki	haber	gerekçe	gösterilerek,	
“Alenen	 hakaret	 etmek”,	 “Kişiler	 arasındaki	 aleni	 olmayan	 konuşmaları	 kaydetmek	 suretiyle	 elde	 edilen	
verileri	 basın	 ve	 yayın	 yoluyla	 hukuka	 aykırı	 olarak	 ifşa	 etmek”	 ve	 “iftira”	 suçlamalarının	 yöneltildiği	
iddianame,	İstanbul	33.	Asliye	Ceza	Mahkemesince	kabul	edildi.	Gazetecilerin	üç	yıl	üç	ay	15	günden	dokuz	
yıl	dört	yıla	kadar	hapis	ve	4	bin	güne	kadar	adli	para	cezasıyla	cezalandırılmaları	talep	edildi.		
	
7	Aralık	
	
BirGün	 gazetesi	 politika	 editörü	Mehmet	 Emin	 Kurnaz	 hakkında	 gazetenin	 25	Mayıs	 2021	 tarihli	 Pazar	
ekinde	yayımlanan	“Çetelerin	İktidarı”	başlıklı	yazı	nedeniyle	“Kamu	görevlisine	görevinden	dolayı	hakaret	
etmek”	ve	“Cumhurbaşkanına	hakaret	etmek”	suçlamalarıyla	açılan	davanın	ikinci	duruşması	görüldü.	İki	yıl	
iki	aydan	altı	yıl	sekiz	aya	kadar	hapsi	talep	edilen	Kurnaz’ın	yargılandığı	dava	ileri	tarihe	ertelendi.		
	
7	Aralık	
	
Kamuoyunda	 “Kobani	 Davası”	 olarak	 bilinen	 davanın	 duruşma	 periyotlarına	 tepki	 göstermek	 amacıyla	
avukat	ve	yargılanan	siyasetçilerin	katılmadığı	duruşma	salonuna	gazeteciler	de	alınmadı.	Sincan	Cezaevi	
Yerleşkesi’ndeki	 duruşmayı	 takip	 etmek	 isteyen	 gazetecilerin	 turkuaz	 kartları	 olmadıkları	 gerekçesiyle	
duruşmayı	izlemeleri	engellendi.		
	
	
7	Aralık	
	
KHK	ile	kapatılan	DİHA	muhabiri	Cihan	Ölmez,	Şırnak’ın	Cizre	ilçesinde	2015	yılında	uygulanan	sokağa	çıkma	
yasakları	ve	ilçedeki	çatışmalarla	ilgili	verdiği	röportajlar	gerekçe	gösterilerek	“Örgüt	propagandası	yapmak”	
suçlamasıyla	 bir	 yıldan	 beş	 yıla	 kadar	 hapis	 istemiyle	 yargılandığı	 davanın	 ikinci	 duruşması	 görüldü.	
Diyarbakır	5.	Ağır	Ceza	Mahkemesinde	görülen	duruşmaya	mazeret	bildirmeden	katılmadığı	gerekçesiyle	
Ölmez	hakkında	yakalama	kararı	çıkarıldı.		Duruşma	ileri	tarihe	ertelendi.	
		
7	Aralık	
	
Gazeteci	Kenan	Kırkaya’nın	da	aralarında	bulunduğu	dokuz	kişinin	“Örgüt	üyesi	olmak”	suçlamasıyla	yedi	yıl	
altı	 aydan	 15	 yıla	 kadar	 hapis	 istemiyle	 yargılandığı	 davanın	 16.	 duruşması	 Ankara	 14.	 Ağır	 Ceza	
Mahkemesinde	görüldü.	Duruşma,	henüz	savunma	yapmayan	sanıkların	savunmalarının	alınması	için	ileri	
tarihe	ertelendi.		
	
8	Aralık	
	
Halk	TV	muhabiri	Hazar	Dost,	haber	 takibi	 için	gittiği	Antalya’da	uçaktan	 indikten	sonra	gözaltına	alındı.	
Dost,	 daha	 önce	 haberini	 yaptığı	 Ankara	 İl	 Emniyet	 Müdür	 Yardımcısı	 Volkan	 Er'in	 şikâyeti	 nedeniyle	
gözaltına	alındı.	Aynı	gün	ifadesinin	alınmasının	ardından	serbest	bırakıldı.		
	
8	Aralık	
	
Ankara’da	15	Temmuz	2020’de	Umut	Gündüz’e	alkollü	şekilde	aracıyla	çarparak	ölümüne	yol	açan	Çağdaş	
Şenyüz'ün	tutuksuz	yargılanmasını	protesto	etmek	amacıyla	Meclis	önünde	Adalet	Nöbeti	 tutmak	 isteyen	
Gündüz'ün	babası	Menderes	Gündüz’ün	eylemini	takip	etmek	isteyen	gazeteciler	polis	tarafından	engellendi.	
	
	
	
	
		



	
8	Aralık	
	
Gazeteci	Gülşen	Koçuk'un	"Örgüt	propagandası	yapmak"	suçlamasıyla	yargılandığı	davanın	 ilk	duruşması	
Diyarbakır	9.	Ağır	Ceza	Mahkemesinde	görüldü.	Duruşma	sonunda	Koçuk’a	atılı	suçlamadan	bir	yıl	10	ay	15	
gün	hapis	cezası	verildi.	Cezaya	ilişkin	hükmün	açıklanmasının	geri	bırakılmasına	karar	verildi.		
	
8	Aralık	
	
Gazeteci	 Aziz	 Oruç’un	 “Örgüt	 üyesi	 olmak”	 ve	 “Örgüt	 propagandası	 yapmak”	 suçlamalarıyla	 yargılandığı	
davanın	altıncı	duruşması,	Ağrı	2.	Ağır	Ceza	Mahkemesi’nde	görüldü.	Oruç’un	dokuz	yıl	dört	ay	15	günden	28	
yıl	bir	ay	15	güne	kadar	hapsinin	talep	edildiği	dava,	dijital	materyal	inceleme	raporlarının	tamamlanmasının	
beklenilmesine	karar	verilerek,	ertelendi.		
	
8	Aralık	
	
İstanbul’da	 25	 Kasım	 Kadına	 Yönelik	 Şiddetle	 Uluslararası	 Mücadele	 ve	 Dayanışma	 Günü	 kapsamında	
yapılmak	istenen	yürüyüşü	takip	ederken	polislerin	plastik	kullanımı	sonucu	yaralanan	Artı	TV	kameramanı	
Bilal	Meyveci’nin	maruz	kaldığı	polis	şiddetine	yönelik	suç	duyurusunda	bulunuldu.		
	
9	Aralık	
	
Kanun	Hükmünde	Kararname	(KHK)	ile	kapatılan	Azadiya	Welat	gazetesi	muhabiri	Çetin	Kurşun’un	“Örgüt	
üyesi	olmak”	suçlamasıyla	yargılandığı	 fakat	yargılama	sonunda	“Örgütün	cebir,	şiddet	veya	tehdit	 içeren	
açıklamalarını	yaymak”	iddiasıyla	üç	yıl	hapis	cezası	aldığı	davanın	yeniden	görülmesine	başlandı.	Mardin	2.	
Ağır	Ceza	Mahkemesindeki	duruşmaya	Kurşun	ve	mazeret	bildiren	avukatı	duruşmaya	katılmadı.	Gaziantep	
Bölge	Adliye	Mahkemesi	3.	Ceza	Dairesi,	Kurşun	hakkında	verilen	üç	yıl	hapis	cezasını	bozmuş	ve	yedi	yıl	altı	
aydan	15	yıla	kadar	hapis	istemiyle	“Örgüt	üyesi	olmak”	suçlamasıyla	yargılanmasını	istemişti.		
	
9	Aralık	
	
Gazeteciler	Derya	Okatan,	Mahir	Kanaat,	Tunca	Öğreten,	Eray	Sargın,	Ömer	Çelik	ve	Metin	Yoksu’nun	“Örgüt	
propagandası	 yapmak”,	 “Bilişim	 sistemini	 engelleme,	 bozma,	 verileri	 yok	 etme	 veya	 değiştirme”,	 “Silahlı	
örgüte	 üye	 olmamakla	 birlikte	 örgüt	 adına	 suç	 işlemek”	 ve	 “Örgüt	 üyesi	 olmak”	 iddiasıyla	 suçlandığı	 ve	
kamuoyunda	 “RedHack	 Davası”	 olarak	 bilinen	 davanın	 duruşması	 görüldü.	 İstanbul	 29.	 Ağır	 Ceza	
Mahkemesinde	görülen	13’üncü	duruşma	ertelendi.	Davada	yargılanan	gazetecilerin	toplamda	18	yıldan	66	
yıla	kadar	hapisle	cezalandırılmaları	talep	ediliyordu.			
	
9	Aralık	
	
Gazeteci	 Cem	 Bahtiyar’ın	 sosyal	 medya	 paylaşımları	 gerekçe	 gösterilerek	 “Örgüt	 propagandası	 yapmak”	
suçlamasıyla	bir	yıldan	beş	yıla	kadar	hapis	 istemiyle	yargılandığı	davanın	üçüncü	duruşması	Balıkesir	3.	
Ağır	Ceza	Mahkemesinde	görüldü.	Duruşma	ertelendi.		
	
9	Aralık	
	
Gazeteci	İsmail	Saymaz'ın	savcı	İlker	Vural	hakkında	iddiaları	haberleştirmesi	nedeniyle	“Kişisel	verileri	ele	
geçirmek”	 suçlamasıyla	 iki	 yıldan	 dört	 yıla	 kadar	 hapis	 istemiyle	 yargılandığı	 davanın	 ikinci	 duruşması	
görüldü.	Niğde	2.	Asliye	Ceza	Mahkemesindeki	duruşma,	ileri	tarihe	ertelendi.		
	
10	Aralık		
	
Mezopotamya	 Ajansı	 (MA)	 muhabiri	 Ahmet	 Kanbal’ın	 “Terörle	 mücadelede	 görev	 almış	 kişileri	 hedef	
göstermek”	ve	 “Kamu	görevlisine	hakaret	etmek”	 suçlamalarıyla	 iki	yıldan	beş	yıla	kadar	hapis	 istemiyle	
yargılandığı	davanın	 ilk	duruşması	Aydın	3.	Ağır	Ceza	Mahkemesinde	görüldü.	Duruşma	esas	hakkındaki	
mütalaaya	karşı	savunmaların	hazırlanması	için	ileri	tarihe	ertelendi.		
	
10	Aralık	
	
Gazeteci	 Beyza	Kural’ın	 6	 Kasım	 2015’te	 Beyazıt’ta	 öğrencilerin	 YÖK	 protestosuna	 polis	 saldırısını	 takip	
ederken	 engellenerek	 ters	 kelepçe	 ile	 gözaltına	 alınmaya	 çalışılmasıyla	 ilgili	 üç	 polisin	 yargılandığı	 dava	
görüldü.	İstanbul	35.	Asliye	Ceza	Mahkemesindeki	davanın	üçüncü	duruşması,	dosyadaki	eksik	hususların	
giderilmesi	için	ileri	tarihe	ertelendi.		
	
	



	
	
11	Aralık	
	
Gazeteci	 Hasan	 Cemal	 hakkında	 2016	 ve	 2020	 yılında	 yaptığı	 iki	 ayrı	 sosyal	 medya	 paylaşımı	 gerekçe	
gösterilerek,	 “Cumhurbaşkanına	 hakaret	 etmek”	 suçlamasıyla	 bir	 yıl	 iki	 aydan	 dört	 yıl	 sekiz	 aya	 kadar	
hapis	istemiyle	 dava	 açıldı.	 İstanbul	 41.	 Asliye	 Ceza	 Mahkemesi	 tarafından	 kabul	 edilen	 iddianame	
kapsamında	Cemal’in	19	Temmuz	2016	 tarihli	 “Demokratlığın	 tek	kriteri,	 sadece	askeri	darbe	girişimine	
karşı	çıkmak	değil,	derinleşmekte	olan	 'Erdoğan	darbesi'ne	de	hayır	demektir!”	paylaşımıyla	birlikte	T24	
yazarı	Murat	Belge’nin	15	Temmuz	2020	tarihinde	yayımlanan	“Hilafet”	başlıklı	yazısını	alıntılayarak	yaptığı	
“Hilafet	 geri	 gelecekse	 herhalde	 Halife	 de	 Tayyip	 Erdoğan	 olacak”	 şeklindeki	 paylaşımı	 suçlamaya	 delil	
yapıldı.	
	
12	Aralık	
	
Youtube	kanalı	üzerinden	sokak	söyleşileri	yayınlayan	“Kendine	Muhabir”	kanalından	Hasan	Köksoy,	İlave	
TV’den	Arif	Kocabıyık	ve	Turan	Kural,	 “Sade	vatandaş”	kanalından	da	Mehmet	Koyuncu,	evlerine	yapılan	
baskınla	gözaltına	alındı.	Gazeteciler	bir	gün	sonra	sevk	edildikleri	mahkemeden	ev	hapsi	ve	yurtdışına	çıkış	
yasağı	ile	serbest	bırakıldı.		
	
13	Aralık	
	
Gazeteci	Durket	 Süren’in	 “Örgütün	 içindeki	hiyerarşik	 yapıya	dahil	 olmamakla	birlikte,	 örgüte	bilerek	ve	
isteyerek	yardım	etmek”	ve	“Örgüt	propagandası	yapmak”	suçlamasıyla	sekiz	yıl	altı	yıldan	20	yıla	kadar	
hapis	 istemiyle	 yargılandığı	 dava	 görüldü.	 Diyarbakır	 11.	 Ağır	 Ceza	Mahkemesi’ndeki	 duruşmaya	 Süren,	
katılmadı.	Duruşmada	esas	hakkındaki	mütalaasını	sunan	savcı,	Süren'in	"Örgüte	bilerek	ve	isteyerek	yardım	
etmek"	 suçundan	 beraatini;	 "Örgüt	 propagandası	 yapmak"	 suçundan	 ise	 cezalandırılmasını	 talep	 etti.	
Mahkeme,	mütalaaya	karşı	savunma	yapmaları	için	avukatlara	süre	vererek,	duruşmayı	erteledi.		
	
13	Aralık	
	
Üniversite	öğrencilerinin	barınma	sorunlarına	dikkat	 çekmek	amacıyla	Ankara’da	düzenlemek	 istedikleri	
“Barınamıyoruz”	eylemini	takip	etmek	isteyen	gazeteciler	Nebiye	Arı,	Yağmur	Kaya	ve	Hilal	Işık	gözaltına	
alındı.	Üç	gazeteci	ifadelerinin	ardından	gece	geç	saatlerde	serbest	bırakıldı.		
	
14	Aralık	
	
Gelî	Kurdistan	TV’nin	eski	kameramanı	Rojhat	Doğru’nun	“Kasten	öldürmeye	teşebbüs”	ve	“Devletin	birliğini	
ve	ülke	bütünlüğü	bozmak”	ve	“Örgüt	üyesi	olmak”	suçlamalarıyla	yargılandığı	davanın	duruşması	görüldü.	
Diyarbakır	 8.	 Ağır	 Ceza	 Mahkemesindeki	 duruşmaya	 Doğru	 ve	 avukatı	 katıldı.	 Doğru’nun	 iki	 kez	
ağırlaştırılmış	 müebbet	 hapis	 cezası	 ve	 yedi	 yıl	 altı	 aydan	 15	 yıla	 kadar	 hapsinin	 talep	 edildiği	 davada	
mütaalasını	 sunan	 savcı,	 Doğru'nun	 "Örgüt	 propagandası	 yapmak"	 ve	 "Devletin	 birliğini	 ve	 bütünlüğünü	
bozmak"	suçlarından	cezalandırılmasını	talep	etti.	Duruşma,	esas	hakkındaki	mütaalaya	karşı	savunmalarını	
yapılması	için	ertelendi.		
	
14	Aralık	
	
Gazete	dağıtımcıları	Veysi	Altın	ve	Ercan	Yeltaş’ın	“Örgüt	propagandası	yapmak”	suçlamasıyla	bir	yıldan	beş	
yıla	 kadar	 hapis	 istemiyle	 yargılandıkları	 davanın	 ikinci	 duruşması	 görüldü.	 Diyarbakır	 5.	 Ağır	 Ceza	
Mahkemesinde	 görülen	 duruşmada	 savcı,	 esas	 hakkındaki	mütalaasını	 açıkladı.	 Yeltaş	 ve	 Altın'ın	 "Örgüt	
içindeki	 hiyerarşik	 yapıya	 dahil	 olmamakla	 birlikte,	 örgüte	 bilerek	 ve	 isteyerek	 yardım"	 suçundan	
cezalandırılmasını	talep	etti.	Duruşma	mütalaaya	karşı	savunmaların	yapılması	için	ertelendi.		
	
14	Aralık		
	
Evrensel	gazetesi	yazarı	Ender	İmrek	hakkında	gazetede	30	Temmuz	2021	tarihinde	yayımlanan	“Türkiye	
yanıyor,	Saray	izliyor”	başlıklı	yazısı	nedeniyle	Bakırköy	Cumhuriyet	Başsavcılığınca	soruşturma	başlatıldı.	
Gazeteci	 İmrek’e	 “Cumhurbaşkanına	 hakaret	 etmek”	 ve	 “Halkı	 kin	 ve	 düşmanlığa	 tahrik	 etmek”	
suçlamalarının	yöneltildiği	soruşturma	kapsamında	Bakırköy	Adliyesine	giderek	ifade	verdi.	
	 	



	
	
15	Aralık	
	
Antalya	Körfez	gazetesi	Sorumlu	Yazı	İşleri	Müdürü	Engin	Korkmaz’ın	sosyal	medya	paylaşımları	nedeniyle	
“Cumhurbaşkanına	 hakaret	 etmek”	 suçlamasıyla	 yargılandığı	 dava	 görüldü.	 Antalya	 19.	 Asliye	 Ceza	
Mahkemesindeki	altıncı	duruşma,	hakimin	izinli	olması	nedeniyle	ertelendi.	Korkmaz’ın	atılı	suçlamadan	bir	
yıl	beş	ay	15	günden	sekiz	yıl	iki	aya	kadar	hapisle	cezalandırılması	talep	ediliyor.	
	
16	Aralık	
	
Yazar	ve	kapatılan	Özgür	Gündem	gazetesinin	köşe	yazarı	ve	Yayın	Danışma	Kurulu	üyesi	Aslı	Erdoğan’ın	
“Örgüt	propagandası	yapmak”	suçlamasıyla	bir	yıldan	beş	yıla	kadar	hapis	 istemiyle	yeniden	yargılandığı	
davanın	 ilk	 duruşması	 görüldü.	 İstanbul	 23.	 Ağır	 Ceza	Mahkemesindeki	 duruşma,	 Erdoğan'ın	 internette	
yayınlanan	yazılarının	URL'sinin	Siber	Suçlar	Bürosundan	sorulmasına	karar	verilerek	ertelendi.		
	
16	Aralık	
	
Mezopotamya	 Ajansı	 (MA)	 muhabiri	 Mehmet	 Aslan’ın	 yedi	 yıl	 altı	 aydan	 15	 yıla	 kadar	 hapis	 istemiyle	
yargılandığı	davanın	üçüncü	duruşması	İstanbul	24.	Ağır	Ceza	Mahkemesinde	görüldü.	Duruşma	sonunda	
Aslan’ın	beraatine	karar	verilerek,	hakkındaki	yurt	dışı	yasağı	şeklindeki	adli	kontrol	şartı	kaldırıldı.	Ancak	
savcılık	tarafından	beraat	kararına	“usule	ve	yasaya	aykırı”	olduğu	iddiasıyla	itirazda	bulunuldu.		
	
16	Aralık	
	
Gazeteci	 Derya	 Okatan’ın	 Etkin	 Haber	 Ajansı	 (ETHA)	 sorumlu	 yazı	 işleri	müdürü	 olduğu	Mayıs	 2016’da	
ajansta	“Mersin	Kadın	Platformu:	Tacizci	avukat	Onur	Kale’yi	teşhir	ediyoruz”	başlığıyla	yayımlanan	haber	
nedeniyle	 “Alenen	 hakaret	 etmek”	 iddiasıyla	 üç	 ay	 15	 günden	 iki	 yıl	 dört	 aya	 kadar	 hapis	 istemiyle	
yargılandığı	dava	görüldü.	İstanbul	39.	Asliye	Ceza	Mahkemesinde	görülen	beşinci	duruşma,	hakimin	izinli	
olması	nedeniyle	ileri	tarih	ertelendi.		
	
16	Aralık		
	
Çalışma	 Bakanlığı’nda	 Asgari	 Ücret	 Tespit	 Komisyonunun	 toplanması	 beklenen	 salonun	 boş	 hâlini	
görüntüleyen	Halk	TV	muhabiri	Mevsim	Altay	ve	kameramanı	Haydar	Öztürk	bakanlık	binasından	çıkarıldı.	
	
16	Aralık	
	
Kanun	Hükmünde	Kararname	(KHK)	ile	kapatılan	TV10’un	eski	kameramanı	Kemal	Demir	ile	kanal	çalışanı	
Kemal	 Karagöz’ün	 “Örgüt	 üyesi	 olmak”	 suçlamasıyla	 yedi	 yıl	 altı	 aydan	 15	 yıla	 kadar	 hapis	 istemiyle	
yargılandıkları	davanın	karar	duruşması	görüldü.	İstanbul	28.	Ağır	Ceza	Mahkemesindeki	duruşma	sonunda	
Demir’e	"Örgütün	hiyerarşik	yapısına	dahil	olmamakla	birlikte	örgüte	bilerek	ve	isteyerek	yardım	etmek"	
suçundan	üç	yıl	dokuz	ay	hapis	cezası	verildi.	Karagöz’ün	ise	atılı	suçlamadan	beraatine	karar	verildi.		
	
17	Aralık		
	
Gazeteci	Namık	Koçak	hakkında	“Örgüt	propagandası	yapmak”	suçlamasıyla	bir	yıldan	beş	yıla	kadar	hapis	
istemiyle	açılan	davanın	ilk	duruşması	görüldü.	İstanbul	22.	Ağır	Ceza	Mahkemesindeki	duruşma,	mazeret	
sunan	avukatın	mazeretinin	kabulüyle	ileri	tarihe	ertelendi.		
	
17	Aralık	
	
Sosyal	 medya	 hesabı	 üzerinden	 “jitemci.turkeyy”	 isimli	 hesap	 tarafından	 ölümle	 tehdit	 edilen	 Evrensel	
gazetesinin	Diyarbakır	muhabiri	Fırat	Topal’ın	yaptığı	suç	duyurusuyla	ilgili	takipsizlik	kararı	verildi.		
	
19	Aralık	
	
Gaziantep	Büyükşehir	Belediye	Başkanı	 Fatma	 Şahin	 ile	 röportaj	 yapan	 gazeteci	Muharrem	Sarıkaya’nın,	
yanına	gelip	mikrofonunu	ayarlayan	ajans	çalışanı	Ahmet	Demir'i	tokatladığı	anlar	ortaya	çıktı.	Olay	sonrası	
tepki	toplayan	Sarıkaya,	sosyal	medya	hesabı	üzerinden	özür	diledi.	
	 	



	
	
21	Aralık		
	
Gazeteci	Hayri	Demir’in	“Örgüt	üyesi	olmak”	ve	“Örgüt	propagandası	yapmak”	suçlamalarıyla	dokuz	yıldan	
22	yıl	altı	aya	kadar	hapis	istemiyle	yargılandığı	davanın	10.	duruşması	Ankara	15.	Ağır	Ceza	Mahkemesinde	
görüldü.	Duruşma	dijital	materyallerin	inceleme	raporunun	beklenmesi	için	ertelendi.		
	
21	Aralık	
	
İstanbul	8.	Sulh	Ceza	Mahkemesi’nin	16	Ağustos	2016’da	hakkında	kapatma	kararı	verildiği	Özgür	Gündem	
gazetesinin	kapatılması	kararının	uygulanması	için	gazete	binasına	yapılan	baskın	sırasında	gözaltına	alınan	
16’sı	 gazeteci	 22	 kişinin	 yargılandığı	 dava	 görüldü.	 Dava	 kapsamında	 yargılanan	 gazetecilerin	 “Görevi	
yaptırmamak	için	direnme”	ve	“Kamu	görevlisine	hakaret”	suçlamalarıyla	iki	yıldan	sekiz	yıla	kadar	hapis	
istemiyle	 yargılandıkları	 dava	 görüldü.	 İstanbul	 5.	 Asliye	 Ceza	 Mahkemesindeki	 davanın	 12’inci	
duruşmasında	gazetecilerin	beraatine	karar	verildi.		
	
21	Aralık	
	
Gazeteci	ve	yazar	Enver	Aysever,	karikatürist	Mehmet	Birol	Çün'ün	çizdiği	karikatürü	Twitter	hesabında	
paylaştığı	 gerekçesiyle	 yargılandığı	 dava	 görüldü.	 İstanbul	 Anadolu	 37.	 Asliye	 Ceza	 Mahkemesindeki	
duruşma	sonunda	Aysever’e	“Halkı	kin	ve	nefrete	sevk	etmek”	suçlamasıyla	dokuz	ay	hapis	cezası	verildi.	
Yedi	ay	15	güne	indirilen	ceza	4	bin	500	TL	adli	para	cezasına	çevrildi.	
	
22	Aralık	
	
İzmir’deki	 ev	 baskınları	 sırasında	 aralarında	 Etkin	 Haber	 Ajansı	 (ETHA)	 muhabiri	 Ertürk	 Yılmaz’ın	 da	
bulunduğu	yedi	kişi	gözaltına	alındı.	Yılmaz,	emniyetteki	işlemlerinin	ardından	aynı	gün	serbest	bırakıldı.		
	
23	Aralık	
	
Gazeteci	Ahmet	Sever’in	2018	yılında	yayımlanan	“İçimde	Kalmasın:	Tanıklığımdır”	adlı	kitabındaki	ifadeler	
nedeniyle	 “Cumhurbaşkanına	 alenen	 hakaret	 etmek”	 ve	 “Kamu	 görevlisine	 alenen	 hakaret	 etmek”	
suçlamalarıyla	yargılandığı	üç	ayrı	dava	görüldü.	 İstanbul	2.	Asliye	Ceza	Mahkemesinde	görülen	ve	Sever	
hakkında	toplamda	üç	yıl	dokuz	ay	15	günden	11	yıl	bir	aya	kadar	hapis	cezası	istenen	duruşma,	hakimin	
izinli	olması	nedeniyle	ertelendi.		
	
23	Aralık	
	
Kapatılan	 Özgür	 Gündem	 gazetesinin	 Genel	 Yayın	 Yönetmeni	Eren	 Keskin	ve	 Sorumlu	 Yazı	 İşleri	
Müdürü	Reyhan	 Çapan’ın	 “5187	 sayılı	 Basın	 Kanununa	 muhalefet”	 suçlamasıyla	 yeniden	 yargılandıkları	
davanın	üçüncü	duruşması	görüldü.	İstanbul	2.	Asliye	Ceza	Mahkemesindeki	duruşma	hakimin	izinli	olması	
nedeniyle	ertelendi.		
	
23	Aralık	
	
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,	bir	yıldan	üç	yıla	kadar	hapsi	istenen	dava,	ileri	bir	tarihe	ertelendi.			
	
23	Aralık	
	
İleri	Haber	eski	Genel	Yayın	Yönetmeni	Doğan	Ergün	ve	dönemin	Sorumlu	Yazı	İşleri	Müdürü	olan	mevcut	
Genel	Yayın	Yönetmeni	İzel	Sezer’in	“Alenen	hakaret	etmek”,	“Kişiler	arasındaki	aleni	olmayan	konuşmaları	
kaydetmek	suretiyle	elde	edilen	verileri	basın	ve	yayın	yoluyla	hukuka	aykırı	olarak	ifşa	etmek”	ve	“iftira”	
suçlamalarıyla	yargılandığı	davanın	ilk	duruşması	görüldü.	İki	gazetecinin	üç	yıl	üç	ay	15	günden	dokuz	yıl	
dört	aya	kadar	hapis	ve	4	bin	güne	kadar	adli	para	cezası	istemiyle	yargılandıkları	davanın	İstanbul	33.	Asliye	
Ceza	Mahkemesindeki	duruşması,	ertelendi.		
	 	



	
	
	
23	Aralık	
	
Cumhuriyet	gazetesi	muhabiri	Hazal	Ocak	hakkında	“En	şanslı	golfçü...	Ziraat	Bankası,	kredi	karşılığı	aldığı	
araziyi	 yine	 Demirören'e	 kiraladı”	 başlıklı	 haberi	 nedeniyle	 dava	 açıldı.	 Demirören	 Medya,	 şikâyet	
dilekçesinde	haberin	onur	kırıcı	sözler	içerdiğini,	haber	sınırını	ve	amacını	aştığını	iddia	ederek,	Cumhuriyet	
Vakfı	imtiyaz	sahibi	Alev	Coşkun’dan	ve	Hazal	Ocak’tan	3	kuruş	tazminat	talebinde	bulundu.	Haberi	kaynak	
göstererek	yayımlayan	Oda	TV	İmtiyaz	Sahibi	Soner	Yalçın	ve	Medya	Radar	sitesi	Genel	Yayın	Yönetmeni	
Denizhan	Erkoç	hakkında	da	şikayetçi	olunarak	aynı	tazminat	talep	edildi.		
	
24	Aralık	
	
Gazeteci	Zübeyde	Sarı	hakkında	sosyal	medya	paylaşımları	gerekçe	gösterilerek	“Halkı	kin	ve	düşmanlığa	
sevk	 etmek”	 suçlamasıyla	 açılan	 soruşturmada	 yakalama	 kararı	 çıkarıldı.	 Kararın	 ardından	 Ankara	
Adliyesine	giden	Sarı,	ifade	verdi.		
	
24	Aralık	
	
Etkin	 Haber	 Ajansı	 (ETHA)	 muhabiri	 ve	 çevirmen	 Meşale	 Tolu’nun	 “Örgüt	 üyesi	 olmak”	 ve	 “Örgüt	
propagandası	 yapmak”	 suçlamalarıyla	 yargılandığı	 davanın	 on	 altıncı	 duruşması	 İstanbul	 29.	 Ağır	 Ceza	
Mahkemesinde	görüldü.	Dava	kapsamında	sekiz	ay	tutuklu	kalan	Tolu’nun	toplamda	sekiz	yıl	dokuz	aydan,	
23	yıl	dokuz	aya	kadar	hapsinin	talep	edildiği	davanın	duruşması,	heyet	değişikliği	nedeniyle	karar	için	ileri	
tarihe	ertelendi.		
	
27	Aralık	
	
Bankacılık	 Düzenleme	 ve	 Denetleme	 Kurulu	 (BDDK)	 sosyal	 medyada	 manipülatif	 açıklamalar	 yaptıkları	
iddiasıyla	aralarında	gazeteciler	Mustafa	Sönmez,	Alican	Uludağ,	Erk	Acarer,	Emin	Çapa	ve	Güldem	Atabay’ın	
da	bulunduğu	26	kişi	ve	hesap	hakkında	suç	duyurusunda	bulundu.	
	
28	Aralık	
	
Die	Welt	eski	Türkiye	temsilcisi	Deniz	Yücel’in	sosyal	medya	hesabındaki	bir	paylaşımı	gerekçe	gösterilerek,	
“Kamu	görevlisine	alenen	hakaret”	suçlamasıyla	yargılandığı	davanın	beşinci	duruşması	görüldü.	Yücel’in	bir	
yıl	iki	aydan	iki	yıl	dört	aya	kadar	hapsinin	talep	edildiği	İstanbul	24.	Asliye	Ceza	Mahkemesindeki	duruşma,	
savunmaların	hazırlanması	için	ileri	tarihe	ertelendi.		
	
28	Aralık	
	
Bianet	editörü	Evrim	Kepenek	hakkında	6	yaşındaki	çocuğunu	istismar	ettiği	için	tutuklanan	daha	sonra	da	
adli	kontrol	şartıyla	serbest	bırakılan	Refik	Y.	 ile	ilgili	haberi	nedeniyle	şikayet	üzerine	açılan	soruşturma	
dava	 dönüştü.	 Kepenek’e	 “Hakaret”	 ve	 “Özel	 hayatın	 gizliliğini	 ihlal”	 suçlamalarının	 yöneltildiği	 dava	
önümüzdeki	günlerde	görülecek.		
	
29	Aralık	
	
Gazeteci	 Buse	 Söğütlü’nün	 de	 aralarında	 bulunduğu	 34	 kişinin	 “2911	 sayılı	 Kanuna	muhalefet”,	 “Görevi	
yaptırmamak	 için	 direnmek”	 ve	 “Kamu	malına	 zarar	 vermek”	 suçlamalarıyla	 yargılandığı	 davanın	 ikinci	
duruşması	görüldü.	İstanbul	58.	Asliye	Ceza	Mahkemesindeki	duruşma,	tanıkların	dinlenmesi	için	ertelendi.	
Davada	Söğütlü’nün	atılı	suçlamalardan	iki	yıldan	on	yıla	kadar	hapsi	talep	ediliyor.		
	
29	Aralık	
	
Cumhuriyet	 gazetesi	 eski	Genel	 Yayın	Yönetmeni	 Can	Dündar’ın	 gazetede	2015	yılında	 yayımlanan	 “MİT	
TIR’ları”	haberi	nedeniyle	yargılandığı	davanın	üçüncü	duruşması	görüldü.	Dündar'ın	avukatlarının	mazeret	
bildirerek	 katılmadığı	 duruşma	 ileri	 bir	 tarihe	 ertelendi.	 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.		
	 	



	
	
31	Aralık	
	
Gazeteciler	Derya	Okatan,	Mahir	Kanaat,	Tunca	Öğreten,	Eray	Sargın,	Ömer	Çelik	ve	Metin	Yoksu’nun	“Örgüt	
propagandası	 yapmak”,	 “Bilişim	 sistemini	 engelleme,	 bozma,	 verileri	 yok	 etme	 veya	 değiştirme”,	 “Silahlı	
örgüte	 üye	 olmamakla	 birlikte	 örgüt	 adına	 suç	 işlemek”	 ve	 “Örgüt	 üyesi	 olmak”	 iddiasıyla	 suçlandığı	 ve	
kamuoyunda	 “RedHack	 Davası”	 olarak	 bilinen	 davanın	 karar	 duruşması	 görüldü.	 İstanbul	 29.	 Ağır	 Ceza	
Mahkemesindeki	duruşma	sonunda,	Tunca	Öğreten,	Metin	Yoksu,	Ömer	Çelik,	Eray	Sargın	ve	Mahir	Kanaat'in	
"verileri	hukuka	aykırı	olarak	ele	geçirme"	suçlamasıyla	1’er	yıl	8	ay	hapisle	cezalandırılmalarına,	 "Örgüt	
propagandası	yapmak”	suçundan	beraatlerine	ve	Derya	Okatan'ın	tüm	suçlardan	beraatine	karar	verdi.	
	
31	Aralık	
	
Cumhuriyet	 gazetesinde	 Kasım	 ayında	 sekiz	 gazetecinin	 işine	 son	 verilmesinin	 ardından	 gazetedeki	
tartışmalar	ve	yeni	görevlendirmeler	sonrasında	24	gazeteci	daha	işten	ayrılmak	zorunda	kaldı.
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