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2020 DEĞERLENDİRMESİ

2020 uzun bir yıl oldu ve hiç de umduğumuz gibi geçmedi.

Türkiye’deki diğer birçok sivil toplum kuruluşu gibi MLSA da ifade özgürlüğü üzerinde artan baskıyla, 
gazeteciliğe yönelik yeni saldırılarla, devam eden tutuklamalarla ve hapis cezalarıyla; baroları aşındırma-
ya ve kadın hareketinin kazanımlarını baltalamaya yönelik girişimlerle mücadele etmek zorunda kaldı. 
LGBTİ+’lar yetkililerce şeytanlaştırıldı; doktorlar ve sağlık çalışanları küresel bir salgının göbeğinde 
hedef alındı.

Yine bu yıl, önümüzdeki aylarda sivil toplumun sesini boğacak olan sosyal medya yasasının kabul 
edilmesine şahit olduk. Yılın bitmesine birkaç gün kala derneklere kayyım atanmasına olanak sağlayan 
yasanın kabulü de 2020’ye “mükemmel” bir final oldu.

Bu dönemde MLSA hukuki mücadelesini sürdürerek 83 gazeteciye hukuki destek sağlamaya devam 
etti. Tüm olumsuz koşullara rağmen, bu süreçlerde bazı tahliye ve beraat kararları gibi kazanımlar oldu. 
Bağımsız gazetecilere yazı yazmaları ve üretmeleri için alan sağlamanın yanı sıra profesyonel haber 
merkezlerinde çalışma imkanı bulamamış olan genç ve yetenekli muhabirleri ülkenin deneyimli gazeteci-
leriyle buluşturan mesleki eğitim programları düzenleyerek desteklemeye devam ettik.

İnsan hakları avukatlarıyla her zaman temas halinde kalarak, anlamda çevrimiçi ve çevrimdışı eğitim 
ve toplantılarla mesleki anlamda destekledik. Gazeteci davalarını izlemeye, her bir ihlali belgelemeye ve 
raporlamaya ve haber yaptıkları için cezaevinde bulunan gazetecilerimiz için hazırladığımız geniş kap-
samlı savunuculuk raporumuzda bu bulgularımızı bir araya getirmeye devam ettik. 

COVID-19 da dahil olmak üzere yeni ortaya çıkan ya da mevcut tüm zorluklara karşı her aşamada yeni 
çözümler üretmeye çalıştık. Mart ayında yaşanan mülteci krizi sırasında haber takibinde bulunan bir-
çok yerli ve yabancı gazeteci jandarma tarafından gözaltına alınırken, Erdirne’deydik. Van’da iki köylüye 
yönelik kolluk kuvvetlerince yapılan işkenceyi haberleştiren gazeteciler tutuklandığında, Van’daydık. 

2020’de bağımsız gazeteciliğin ve karanlık bir dönemde ifade özgürlüğünü savunan avukatların yanın-
da olma misyonumuzun önemini uluslararası örgütler de doğruladı. Londra merkezli uluslararası ifade 
özgürlüğü örgütü Index on Censorship, MLSA Eş Direktörü avukat Veysel Ok’u hukuki destek sağlama 
faaliyetleri nedeniyle 2020 İfade Özgürlüğü Ödülüne layık gördü. Ok, bu yıl iki adaya verilen ödülü Bah-
reynli insan hakları aktivisti Sayed Ahmet Alwadei ile paylaştı. Bu anlamda 2020, bizi daha da cesaret-
lendiren bir yıl oldu. 

Her şeye rağmen 2020, umudun yeşerdiği bir yıl da oldu. Türkiye’deki hak odaklı STK’larla dayanışma 
çalışmalarımızı derinleştirerek daha güçlü bir birlikteliğin ağlarını ördük ve bir topluluk olmanın verdiği 
cesaretlendirici gücü hissettik. Uluslararası ortaklarımızın desteği de bize güç verdi. 

2020’de Türkiye’de giderek artacağı aşikar olan internet sansürüne hazırlanmaya başladık. 

İnternet sansürüne karşı oluşturduğumuz yeni platformumuz Free Web Turkey sayesinde dijital 
altyapımızı yenileme fırsatı bulduk ve gazeteciler ile kurumlara gelmekte olan internet kısıtlamalarının 
izleyicilerine ulaşmalarını devam ettirme konusunda yeni bilgiler edindik. 

Yine zorlu ve muhtemelen daha karanlık bir yıla girerken, bağımsız gazeteciliğin ve insan hakları 
savunucularının ayakta kalabilmesi çok önemli. Bu yıl da gazeteciliği ve gazetecileri desteklemeyi, akti-
vistleri savunmayı, duruşma izlemeyi ve çevrimiçi özgürlükleri savunma konusundaki çalışmalarımızı 
sürdürerek, bu dönem sona erdiğinde demokratik bir topluma kavuşma yolundaki ana hedefimizi unut-
madan sürdüreceğiz.
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Ali İhsan Terzi 

13 Şubat 
Evrensel gazetesi eski muhabiri ve gazetecilik öğrencisi Ali İhsan Terzi’nin Facebook’ta yaptığı üç payla-
şım nedeniyle “terör örgütü propagandası” suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul 34. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Terzi, “terör örgütü propagandası” suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına 
çarptırıldı. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Ayser Çınar

8 Ekim 
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’nin Afrin kentinde düzenlediği askeri harekatla ilgili iki tweeti 
nedeniyle “terör örgütü propagandası” suçlamasıyla yargılanan gazeteci Ayser Çınar’ın duruşması, Anka-
ra 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Savunmanın ardından savcı, iddialara ilişkin son mütalaasını 
sundu ve “suç unsurları oluşmadığı” gerekçesiyle gazeteci Çınar’ın beraatini talep etti. Mahkeme heyeti de 
bu doğrultuda gazeteci Çınar’ın beraatine karar verdi.

Aziz Oruç 

11 Ocak 
MLSA, gazeteci Aziz Oruç’un savunmanlığını üstlendi. Ermenistan ve Türkiye’deki iç hukuk yollarının 
tükenmesinin ardından dava, Ermeni ve uluslararası avukatlarla işbirliği halinde Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’ne (AİHM) götürülecek.

21 Temmuz
Gazeteci Aziz Oruç, “terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla tutuklandıktan yedi ay sonra ilk kez hakim 
karşısında çıktı. Duruşmada üçü tutuklu bulunan altı sanık ilk savunma savunma yaptı. Gazeteci Oruç’un 
tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme, diğer iki sanığı  tahliye ederek ve davayı 21 Eylül 
2020’ye erteledi. 2017’den beri Irak’ta çalışan Oruç, 2019 yılının sonlarında Ermenistan sınır devriyesi 
tarafından sahte pasaport taşıdığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Oruç, siyasi sığınma talebine rağmen 
hukuka aykırı bir şekilde İran’a iade edildi ve İranlı yetkililer kendisini Türkiye-İran sınırına götürerek 
dondurucu soğukta ölüme terk etti. Halkların Demokratik Partisi (HDP) Doğubayazıt Eş Genel Başka-
nı Abdullah Ekelek ve Muhammet İkram Müftüoğlu, kendi imkanlarıyla sınırı geçerek Türkiye’ye giren 
Oruç’a yardım etti ve gazetecinin hayatını kurtardı. Ekelek ve Müftüoğlu, 18 Aralık 2019’da Oruç’la birlik-
te tutuklandı ve o zamandan beri tutuklu bulunuyordu.

21 Eylül
Gazeteci Aziz Oruç, Ağrı 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ikinci duruşmasına çıktı. Mahkeme, Oruç’un tu-
tukluluğunun devamına karar verdi ve eksik belgelerin tamamlanması için duruşmayı 9 Kasım 2020’ye 
erteledi.

24 Eylül
MLSA, Oruç’un tutuklu yargılanmasına itiraz etti.
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9 Kasım 
Davanın üçüncü duruşması Ağrı 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, 18 Aralık 2019 tarihin-
den itibaren tutuklu bulunan Oruç’un adli kontrol tedbirleriyle tahliyesine karar verdi. Bir sonraki duruş-
ma 16 Nisan 2021’de görülecek.

10 Aralık
Gazeteci Aziz Oruç ve Ersin Çaksu’nun Özgürlükçü Demokrasi gazetesinde 21 Ekim-1 Kasım 2016 tarih-
leri arasında yayımlanan çeşitli haberler nedeniyle Türk Ceza Kanunu’nun 301. maddesi uyarınca “Türk 
milletini aşağılama” suçlamasıyla yargılandığı davanın dördüncü duruşması İstanbul 2. Asliye Ceza Mah-
kemesi’nde görüldü. Bu davada gazeteciler Oruç ve Çaksu ile birlikte Selman Keleş, Özgür Paksoy, Kenan 
Kırkaya, İshak Yasul da yargılandı. Diğer beş sanık “Türk milletini aşağılama” suçundan 5’er ay hapis 
cezasına çarptırıldı, hükmün açıklanması geri bırakıldı. Oruç ve Çaksu’nun dosyaları, o tarihte ifadeleri 
alınmadığından ayrıldı. Mahkeme davayı 16 Mart 2021 tarihine erteledi.

Bradley Alan Secker

7 Ekim
Mahkemede ifade verdi.

20 Ekim
Edirne’de mültecilerin geçişini haber yapmak için sınıra yakın bir bölgede bulunan İngiliz foto muhabiri 
Secker’a, Mart ayında askeri yasak bölgeye girdiği için dava açıldı. Savcı, iddialara ilişkin son mütalaasını 
sundu ve gazeteci Secker’in “suç unsurları oluşmadığı” gerekçesiyle beraatini talep etti. Buna istinaden, 
mahkeme heyeti Secker’in beraatine karar verdi.

Burcu Günaydın

22 Eylül 
Kapatılan Özgür Gündem muhabiri Burcu Günaydın’ın Twitter’da yaptığı üç paylaşım nedeniyle “terör 
örgütü propagandası” suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
görüldü. Günaydın, “terör örgütü propagandası” suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hükmün 
açıklanması geri bırakıldı. Burcu Günaydın, Hatay’daki yerel medya kuruluşlarında serbest gazeteci olarak 
çalışıyor.

Burhan Ekinci

18 Aralık 
Burhan Ekinci gazeteciliğe, 2002 yılında Dicle Haber Ajansında (DİHA) başladı. Daha sonra Taraf gazetesi, 
İMC TV, ve Jazeera gibi kurumlarda muhabir olarak çalışan Ekinci hakkında “örgüt propagandası” suçla-
masıyla açılan davanın duruşması İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Savunma ifadesinin 
istinabe yoluyla Almanya’da alınması için gerekli belgelerin onaylanması talep edildi. Mahkeme talebi 
reddetti ve davayı 7 Mayıs 2021 tarihine erteledi.
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Bülent Mumay 

Şubat
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tweet’lerinde “hakaret” suçlamasıyla yargılanan Deutsche Welle muha-
biri Mumay hakkında açılan soruşturma sonucunda kovuşturmaya gerek bulmadı.

4 Mayıs
MLSA, 27-28-29 Nisan 2020 tarihlerinde yayınlanan “Günün Manşeti” adlı televizyon programında sa-
nıkların Bülent Mumay’a hakaret etmeleri üzerine tazminat davası açtı. Maddi ve manevi tazminat talep 
edildi. MLSA da aynı gün suç duyurusunda bulundu. 16 Haziran 2020’de mahkeme, sanıkların savunması 
hakkında bize bilgi verdi. Konuyla ilgisi olmayan kitaplara ve kararlara atıfta bulunulmuştu. Savunma-
ları da yazıları, haberleri ve gazetecilik faaliyetleri nedeniyle Bülent Mumay’ı hedef alıyordu. Sanıkların 
savunmasına yanıt vermek için ikinci bir başvuruda daha bulunulacak. Suç duyurusu Cumhuriyet Savcı-
sı’nın incelemesi altında.

17 Kasım
MLSA’nın Bülent Mumay adına açtığı tazminat davasının ilk duruşması İstanbul 22. Asliye Hukuk Mah-
kemesi’nde görüldü. Oturum, usule ilişkin gerekliliklerin eksik olup olmadığını görmek için davanın bir 
ön incelemesiydi. Mahkeme duruşma tarihi olarak 26 Ocak 2021 tarihini verdi.

Bülent Onur Şahin

16 Ocak
Taraf gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Bülent Onur Şahin, Genel Yayın Yönetmeni Düriye Neşe Yaşar 
(Neşe Düzel) ve gazeteci Tunca İlker Öğreten’in “yargı mensuplarını etkilemeye çalışmak” ve “kişinin 
ticari itibarına zarar vermek” suçlamalarıyla yargılandığı davanın 17. duruşması Anadolu 2. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde görüldü. Duruşma, 28 Mayıs 2020 tarihine ertelendi.

22 Ekim
Duruşma 4 Şubat 2021 tarihine ertelendi.

Canan Kaya

12 Kasım
Medya Koridoru Genel Yayın Yönetmeni Canan Kaya’nın Demirören Medya Grubu’nun tazminat talebiyle 
yargılandığı davanın duruşması Bakırköy 6. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. “Demirören Medya’da 
büyük skandal! Kadın çalışan, yönetim katından ayakkabılarıyla geçtiği için istifaya zorlandı!” başlığıyla 
medyakoridoru.com’da yayınlanan haber nedeniyle Kaya hakkında dava açıldı. Demirören Medya, bu ha-
berin “şirketi ve yöneticilerini haksız ve kötü niyetli bir şekilde aşağıladığını” ileri sürerek “şirketin ticari 
itibarını zedelediğini ve ifade ve basın özgürlüğü kapsamını aşarak özlük haklarına saldırı teşkil ettiğini” 
iddia ediyor. 

Cengiz Çandar

29 Eylül
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı,Twitter paylaşımlarına dayanarak gazeteci Cengiz Çandar aleyhine “suçu 
ve suçu övmek” iddiasıyla dava açtı. İsveç’de yaşayan Çandar’ın savunmasının istinabe yoluyla alınması 
için gereken belgelerin derhal onaylanmasını talep ettik.
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Cesim İlhan

7 Temmuz
Kürdistan24’ün Türkiye masası muhabiri Cesim İlhan, sosyal medya paylaşımları üzerinden “terör örgütü 
propagandası yapmak” ile suçlandı. 31 Ekim 2019 tarihinde Bingöl 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 
duruşmada gazeteci Cesim İlhan beraat etti. Bu karar neticesinde hukuka aykırı tutuklanmasına karşı 
tazminat davası açtık. Mahkeme ilk duruşmada talepleri kısmen kabul etti.

Çiğdem Akbayrak

21 Ekim
Gazeteci Çiğdem Akbayrak’ın beraatine itiraz duruşması Trabzon İstinaf Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nde 
görüldü. Akbayrak daha önce “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla yargılanmış ve beraat etmiş; ancak 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatları, Akbayrak’ın beraatinin bozulması talebiyle karara itiraz etmişti. 
Hakkındaki suçlama tek bir tweet ile ilgili olan Akbayrak, SEGBİS bağlantısı üzerinden duruşmaya İstan-
bul’dan katıldı. Akbayrak, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı ve hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Dilek Demiral

25 Şubat
46 gazeteci ve medya çalışanının terörle alakalı suçlamalarla yargılandığı “KCK basın davası”nın 18. 
duruşması İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Dava, 2 Temmuz’a ertelendi. Aralık 2011’de 
“Kürdistan Topluluklar Birliği (KCK) operasyonu” kapsamında Özgür Gündem gazetesi, DİHA, Demok-
ratik Modernite dergisi, Etkin Haber Ajansı ve Fırat Dağıtım’ın bürolarına düzenlenen baskınlarda 49 
gazeteci ve medya çalışanı gözaltına alınmış ve bu 49 kişinin 36’sı tutuklanmıştı. Nisan 2012’de hazırla-
nan iddianamede, gazetecilerin meslektaşlarıyla ve haber kaynaklarıyla yaptığı görüşmeler, haberler ve 
haber görüntüleri “örgüt yöneticiliği” ya da “örgüt üyeliği” suçlamalarına “delil” olarak gösterildi. “KCK 
basın davası”nda yargılanan 46 kişiden 37’si 9 ay ile 2,5 yıl arası değişen sürelerle tutuklu kaldı. Özel yet-
kili mahkemelerin kaldırılmasının ardından tüm sanıklar tahliye edildi ve dava Temmuz 2014’ten itibaren 
Silivri’deki özel yetkili İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nden Çağlayan Adliyesi’ndeki İstanbul 3. Ağır 
Ceza Mahkemesi’ne taşındı. Demiral bu davada, yazdığı makaleler gerekçesiyle yargılandı. 

2 Temmuz
Duruşma 1 Aralık 2020 tarihine ertelendi.

1 Aralık
46 gazeteci ve medya çalışanının terörle alakalı suçlamalarla yargılandığı “KCK basın davası”nın 19. du-
ruşması İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşma, 4 Mart 2021 tarihine ertelendi.

Efruz Kaya

16 Eylül
Sivil toplum çalışanı Efruz Kaya’yı cinsel yönelimi ve kimliği nedeniyle hedef alan ve aşağılayan bir yazı 
nedeniyle Yeni Akit haber sitesi hakkında suç duyurusunda bulunduk. Ayrıca yazının internetten kaldırıl-
masını talep ettik.
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Emin Özmen

16 Eylül
Mültecilerin geçişini haber yapmak üzere Edirne’de sınıra yakın bir bölgede bulunan Magnum foto muha-
biri Özmen hakkında mart ayında askerî yasak bölgeye girdiği için dava açıldı. Mahkeme ifadesini aldı. 

13 Ekim
İlk duruşma Edirne 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Özmen, hakim huzurunda ifadesini verdi. 
Mahkeme duruşmayı 20 Ekim’e erteledi.

20 Ekim
Savunmanın ifadesinin ardından savcı, iddialara ilişkin son mütalaasını sundu ve “suç unsurları oluşma-
dığı” gerekçesiyle gazeteci Özmen’in beraatini talep etti. Buna istinaden mahkeme heyeti, gazeteci Öz-
men’in beraatine karar verdi.

Erhan Akbaş 

6 Nisan
Gözaltına alınmasının ardından www.haberercis.com kurucusu ve Erciş ilçe meclis üyesi Akbaş’a haftada 
üç kez karakolda imza verilmesini içeren adli kontrol tedbirleri uygulandı. MLSA avukatları, COVID-19 
salgınının yayılması nedeniyle adli kontrol tedbirine itiraz etti. Uygulama ayda iki imza seviyesine gevşe-
tildi.

24 Haziran
Gazeteci Erhan Akbaş’ın “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması Van 7. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Davada yargılanan 11 sanık arasında yer alan Akbaş, Erciş Belediye 
Meclisi üyeliği sırada yürüttüğü belediyecilik faaliyeti nedeniyle yargılanıyor. Gizli tanık beyanları, kol-
luk fezlekeleri ve iletişim tespitleri, davada sanıklar aleyhine delil olarak gösteriliyor. Erhan Akbaş, 2009 
yılından bu yana çeşitli yerel gazetelerde gazeteci olarak çalıştı. Çevrimiçi haber sitesi www.haberercis.
com’u kurarak insan hakları ihlallerini haber yapmaya başladı. İnternet sitesine erişim 2018 yılında ya-
saklandı. Akbaş 2019 yılında Erciş Belediyesi Meclis üyeliğine seçildi.

11 Eylül
MLSA avukatlarının yeni bir itirazının ardından, Akbaş hakkındaki ayda iki kez karakolda imza mecburi-
yetine de içeren adli kontrol tedbirleri kaldırıldı.

21 Eylül
Mahkeme duruşmayı 12 Aralık 2020 tarihine erteledi.

2 Aralık
Son duruşmada savcı, Akbaş’ın beraatini talep etti. Mahkeme duruşmayı 24 Şubat 2021 tarihine erteledi.
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Hayko Bağdat

16 Eylül
Almanya’da yaşayan gazeteci Hayko Bağdat, tweet’lerinden dolayı onlarca propaganda, hakaret ve Cum-
hurbaşkanı’na hakaret suçlamasıyla karşı karşıya. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Hayko 
Bağdat’a Twitter paylaşımlarından ötürü “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla dava açtı. Savunma 
ifadesinin istinabe yoluyla Almanya’da alınması için gereken belgelerin derhal onaylanmasını talep ettik.

29 Eylül
Mahkeme duruşmayı 2 Şubat 2021 tarihine erteledi.

14 Ekim
Gazeteci Bağdat’ın “cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla yargılandığı dava, İstanbul 50. Asliye Ceza Mah-
kemesi’nde yeniden açıldı. Bağdat, 14 Nisan 2017 tarihinde ozguruz.org’da yayınlanan “Bu, Erdoğan hak-
kındaki son yazım” başlıklı yazısı ve 2014, 2015 ve 2017 yıllarında attığı dört tweet nedeniyle suçlanıyor.

12 Kasım
Gazeteci Bağdat’ın 2017 ve 2018 yıllarına ait dokuz sosyal medya paylaşımına dayanılarak “terör örgütü 
propagandası” suçlamasıyla yargılandığı davaya İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Bağ-
dat’ın aleyhine delil olarak kullanılan sosyal medya paylaşımları arasında Osman Kavala’nın bir fotoğrafı-
nı ve PKK liderlerinden Cemil Bayık ile yapılan röportajı retweetlemesi yer alıyor. Bir sonraki duruşma 4 
Mart 2021’de görülecek.

İdris Sayılğan

8 Ocak
Gazeteci İdris Sayılğan’ın davasının ilk duruşması Muş 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Sayılğan, 
Ağustos 2015 ile Mart 2016 arasında paylaştığı yedi Facebook paylaşımından dolayı “terör örgütü propa-
gandası” suçlamasıyla karşı karşıya. İdris Sayılğan şu anda Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri ve aynı 
zamanda eski DİHA gazetecisi. Mahkeme, davayı 25 Mart 2020 tarihine erteledi. Gazeteci Sayılğan’a 25 
Ocak 2019’da aynı mahkeme tarafından “terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla 8 yıl 3 ay hapis cezası 
verildi. Sayılğan bu davada tutuklu yargılandı ve 3 yıldan uzun bir süre cezaevinde kaldı. Sayılğan, Erzu-
rum Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından yapılan itiraz incelemesinin ardından 27 Kasım 
2019’da tahliye edildi.

2 Mart
Sayılğan, sınırı geçen mültecilerin takip etmesi nedeniyle 29 Şubat’ta Edirne’de gözaltına alındı ve “adli 
kontrol tedbirlerini kasten ihlal ettiği” gerekçesiyle tutuklandı. MLSA avukatlarının itiraz etmesi üzerine 
serbest bırakıldı.

16 Eylül
Sayılğan, duruşmada önceki ifadelerini tekrarladı. Gazeteci olduğunu, sosyal medya paylaşımlarının bilgi 
edinme hakkı ve basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Savcı mütalaasını 
sundu ve Sayılğan’ın “zincirleme şekilde terör propagandası yaptığı” iddiasıyla cezalandırılmasını talep 
etti. İfade ve haber alma özgürlüğü haklarını korumak ve geliştirmek için çalışan Londra merkezli AR-
TICLE 19, bu dava hakkında bir uzman görüşü hazırladı. Mahkeme heyeti, savunma avukatlarına ek süre 
tanıdı ve davayı 2 Aralık 2020 tarihine erteledi.
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3 Kasım
Tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle tazminat talebinde bulunduk. Duruşma 10 Kasım 2020 tarihi-
ne ertelendi.

10 Kasım
Duruşmada mahkeme tazminat talebini kısmen reddetti.

2 Aralık
“Terör örgütü propagandası” suçlamasıyla açılan davanın duruşması Muş 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
görüldü. Mahkeme duruşma tarihi olarak 1 Şubat 2021’i verdi.

İlker Deniz Yücel

13 Şubat
Die Welt muhabiri Deniz Yücel’in “terör örgütü propagandası” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçla-
malarıyla yargılandığı davanın altıncı duruşması İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Savcı, 
suçlamalarla ilgili son mütalaasını sundu ve gazeteci Deniz Yücel’e 16 yıla kadar hapis cezası verilmesini 
talep etti. Duruşma 25 Haziran 2020 tarihine ertelendi. Deniz Yücel, ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olan damadı Berat Albayrak’ın sızdırılan 
e-postalarıyla ilgili olarak gözaltına alındı. Mahkeme daha sonra PKK yöneticisi Cemil Bayık ile yaptığı 
röportaj gerekçesiyle Yücel’in “terör örgütü propagandası” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” iddiasından 
tutuklanmasına karar verdi.

24 Haziran
Duruşma İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, Avukat Veysel Ok’un esas hakkında 
savunmasının dinlenmesinin ardından davayı 16 Temmuz’a erteledi.

16 Temmuz
Alman gazetesi Die Welt’in eski Türkiye temsilcisi Yücel’in “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ve “terör 
örgütü propagandası” suçlamalarıyla yargılandığı davanın son duruşması İstanbul’da yapıldı. Yücel, bu so-
ruşturma kapsamında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmadan önce yaklaşık bir yıl tutuklu kal-
dı. İki yılın sonunda mahkeme, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan beraat karar verdi fakat Yücel’i 
“terör örgütü propagandası” suçundan 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı. MLSA cezaya itiraz etti.

13 Ekim
Deniz Yücel’in 20 Şubat 2019’da attığı tweet nedeniyle “kamu görevlisine hakaret” suçlamasıyla yargılan-
dığı davanın üçüncü duruşması İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Yücel duruşmaya katıl-
madı. MLSA, Yücel’in adresini mahkemeye sunarak ifadesinin orada alınmasını talep etti. Mahkeme bu 
talebi kabul ederek Yücel’in adresine talimat yazılarak savunmasının istinabe yoluyla alınması için gerekli 
işlemlerin başlatılmasına karar verdi. Bir sonraki duruşma 9 Eylül 2021’de görülecek.
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İnan Ketenciler

24 Eylül
Gazeteci İnan Ketenciler’in 23 Haziran 2019’da bir gece bekçisinin vatandaşlara yönelik kötü muamelesi-
ni videoya kaydettiği ve bunu Twitter’da paylaştığı gerekçesiyle “mahremiyet ihlali” ve “kamu görevlisine 
hakaret” suçlamalarıyla yargılandığı dava, İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme 
davayı 8 Ekim’e erteledi.

8 Ekim
Savcı, gazeteci Ketenciler’in “izinsiz ses veya görüntü kaydı” suçlamasıyla cezalandırılmasını istedi. Buna 
göre Ketenciler, bu suçlamayla 30 gün hapis cezasına çarptırıldı, cezası 25 güne indirildi, ardından 500 
Türk Lirası adli para cezasına çevrildi. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Mehmet Erol

28 Şubat
Gazeteci Mehmet Erol’un “terör örgütü propagandası” yapmak suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk 
duruşması Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Erol hakkındaki suçlamalara gerekçe olarak 
2015 yılında basın danışmanı olarak çalıştığı Demokratik Bölgeler Partisi’nin (DBP) resmi Twitter hesabı 
ve kendi kişisel hesabından 2013-2015 yılları arasında paylaştığı tweet’ler gösteriliyor. Erol, “terör örgütü 
propagandası” suçlamalarından beraat etti. Mehmet Erol, MA’da muhabir olarak çalışıyor.

Memet Kılıç

26 Şubat
Memet Kılıç hakkındaki davanın ikinci duruşması Ankara 36. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Al-
manya Yeşiller Partisi eski milletvekili Memet Kılıç, 12 Temmuz 2017’de haber sitesi ABC’de yayınlanan 
“Erdoğan’a soykırım suçlaması: Muz cumhuriyeti muamelesi” başlıklı bir röportajındaki ifadeleri nedeniy-
le “cumhurbaşkanına hakaret” ile suçlanıyor. Duruşma 18 Mayıs’a ertelendi.

23 Eylül
Kılıç’ın ifadesinin istinabe yoluyla Almanya’da alınmasını talep ettik. Mahkeme davayı 2 Aralık 2020 tari-
hine erteledi.

2 Aralık
Mahkeme davayı 3 Şubat 2021 tarihine erteledi.

Nurcan Kaya 

Şubat
Türkiye’nin Suriye’deki askeri harekatını eleştiren bir tweet nedeniyle Ekim 2019’da gözaltına alınan avu-
kat ve Artı Gerçek yazarı Nurcan Kaya’ya uluslararası seyahat yasağı getirildi. MLSA avukatları seyahat 
yasağına karşı birden çok kez temyiz başvurusunda bulundu ve nihayet Şubat ayında yasak kaldırıldı.

9 Aralık
Avukat ve insan hakları savunucusu Nurcan Kaya’nın Twitter paylaşımları nedeniyle “zincirleme terör 
örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması Diyarbakır 9. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme davayı 3 Mart 2021 tarihine erteledi.
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Ralph Dekkers

15 Eylül
MLSA Hukuk Birimi, Hollandalı gazeteci Ralph Dekkers’ın gözaltına alınması nedeniyle İstanbul Havali-
manı’na gitti. Dekkers, Türkiye’ye girişinde, Türkiye-Suriye sınır bölgesinde haber yaparken Hatay’da bir 
askerî bölgeye izinsiz girdiği gerekçesiyle Ekim 2015’te başlatılan açık soruşturma nedeniyle gözaltına 
alındı. Havaalanındaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

23 Aralık
Mahkeme davayı 24 Şubat 2021 tarihine erteledi.

Sabiha Temizkan

11 Nisan
MLSA, “terör örgütü propagandası” ile suçlanan gazeteci Sabiha Temizkan’ın savunmanlığını üstlendi.

25 Haziran
Gazeteci Sabiha Temizkan’ın “terör örtügü propagandası” suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması 
İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. İddianamede, Temizkan’ın 2014’te paylaştığı ve IŞİD’in 
Kuzey Irak’taki Mahmur mülteci kampını ele geçirmesiyle ilgili tek bir tweet yer aldı. Dava, 22 Eylül 2020 
tarihine ertelendi.

22 Eylül
Mahkeme davayı 15 Ekim 2020 tarihine erteledi.

15 Ekim
Duruşma İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları 
Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Temizkan’ın “Mahmur kampı IŞİD’in eline geçti” 
ifadesini kullandığı 2014 tarihli tweet delil olarak yer aldı. Mahkeme bir sonraki duruşmanın 22 Ekim 
2020 tarihinde görülmesine karar verdi.

22 Ekim
Son duruşmada mahkeme nihai kararını açıkladı ve Temizkan’ı 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Temiz-
kan, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını reddettiği için ceza ertelenmedi. Mahkeme, Temizkan’ın 
“yargılama sürecinde işlediği suçtan pişmanlık göstermediği ve tekrar suç işlemeyeceği konusunda kanaat 
oluşmadığı” gerekçesiyle cezayı ertelemedi. MLSA cezaya itiraz etti.

Sercan Akbaş 

9 Ekim
Gazeteci Sercan Akbaş, bir haberi nedeniyle “terör örgütü propagandası” yapmakla suçlandı. İlk duruşma-
da beraat etti.. Bu kararın neticesinde hukuka aykırı gözaltı nedeniyle tazminat davası açtık. Mahkeme, 
ilk duruşmada talebimizi kısmen kabul etti.

12 Ekim
Mahkemenin talebi kısmen kabul etmesi üzerine MLSA verilen tazminat cezasına itiraz etti.
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Sultan Çoban

27 Şubat
Danimarkalı gazeteci Sultan Çoban’ın “terör örgütü propagandası” suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk 
duruşması Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, IŞİD yönetiminden kurtarılan siville-
ri gösteren fotoğrafları Facebook’ta tekrar yayınladığı için Sultan Çoban’a 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi ve 
cezanın ertelenmesine hükmetti. Danimarka vatandaşı Çoban, şu anda Kopenhag merkezli Berlingske 
gazetesinde yazıyor.

Süleyman Ekinci

13 Kasım
Yerel gazeteci ve blog yazarı Ekinci, sosyal medya paylaşımları nedeniyle “cumhurbaşkanına hakaret” ile 
suçlandı. Mahkeme davayı 15 Aralık 2020 tarihine erteledi.

15 Aralık
Mahkeme davayı 2021 yılına erteledi.
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Edirne’de gözaltına alınan yabancı medya çalışanlarına hukuki destek

2 Mart
MLSA, Türkiye’nin sınır kontrollerini gevşeteceğini açıklamasının ardından, mültecilerin sınır geçişlerini 
haberleştirmek için gittikleri Edirne’nin batısında jandarma tarafından gözaltına alınan dokuz gazeteci-
ye zamanında hukuki destek sağladı. Bu acil hukuki durumda gözaltına alınanlara hukuki danışmanlık 
veren tek kurum, avukatları Edirne’ye giden MLSA oldu. Tutuklular arasında bir çevirmen ile birlikte Nar 
Photos muhabiri Tolga Sezgin, Avrupa Basın Fotoğraf Ajansı (EPA) muhabiri Sedat Suna ve adını vermek 
istemeyen beş yabancı gazeteci vardı. Gözaltına alınanlardan sekizi, kontrollerinin ardından serbest bıra-
kılırken, İngiliz foto muhabiri Bradley Secker, sınırı ihlal ettiği için ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. 
MLSA avukatları, ifadesini verirken Secker’e eşlik etti.
Bradley Secker ve fotoğrafçı Emin Özmen’e sınırı yasadışı geçmekle suçlandı. MLSA, Ekim ayında beraat 
eden gazetecilerin savunmanlığını üstlendi. Sınırda haber takibi sırasında tutuklananlardan Kürt gazeteci 
Rawin Sterk Ankara’ya gönderilirken, aynı gün tutuklanan gazeteci İdris Sayılğan, MLSA avukatlarının 
savcıya yaptığı itirazın sonucunda serbest bırakıldı. MLSA, bu olayda mültecilerin sınır geçişini takip 
ederken gözaltına gazetecilere destek amacıyla avukat gönderen tek örgüt oldu. Üç gazeteci de MLSA’nın 
yeni müvekkilleri arasında yer aldı.

Tutuklu müvekkiller için tahliye talebi

Mart-Nisan
MLSA, COVID-19 salgını esnasında tutuklu gazetecilerin yaşam hakkını korumak için birçok girişimde 
bulundu. Gazeteciler ve hak savunucuları, hükümetin Nisan ayında geçirdiği infaz düzenlemesi dışında 
kaldı. MLSA, cezaevindeki gazetecileri korumak amacıyla sürmekte olan pandemiye karşı Türkiye’deki 
cezaevlerinde gerekli tedbirlerin alınmadığı gerekçesiyle 18 Mart’ta gazeteciler Aziz Oruç, Nedim Türfent, 
Oğuz Usluer, Uğur Yılmaz, Ziya Ataman ve aktivist Patrick Kraicker’ın derhal serbest bırakılması için 
başvuruda bulundu. Kronik sağlık sorunları bulunan gazeteci Ataman için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) 
ek başvuru yapıldı.
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Kronik sağlık sorunları bulunan gazeteci Ataman için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM)
ek başvuru yapıldı

MLSA avukatları, salgın sırasında sağlık koşulları nedeniyle yüksek risk altına olan Ziya Ataman’ın tahli-
yesi için AYM’ye başvurdu.

MLSA Patnos Cezaevi ile ilgili koronavirüs iddialarını yetkililere sordu

MLSA avukatları, COVID-19 semptomları gösteren bir mahkum bulunduğuna ilişkin iddiaların ardından 
Aziz Oruç’un tutulduğu Patnos Cezaevi’nde salgına karşı alınan tedbirleri sorguladı. Talep henüz cevap-
lanmadı.

MLSA avukatları Maltepe Cezaevi’nde alınan pandemi önlemlerini sorguladı

MLSA avukatları, Alman müvekkilleri Patrick Kraicker’ın tutulduğu Maltepe Cezaevi’ndeki koronavirüs 
vakası iddialarının ardından burada pandemiye karşı alınan tedbirleri sorguladı. 21 Ekim 2020’de alınan 
cevapta alınan önlemler sıralandı ve Patrick Kraicker’ın tutulduğu koğuşta herhangi bir COVID-19 pozitif 
vakası bildirilmediği doğrulandı.
Salgın sırasında MLSA, özellikle de 70 yaşındaki Ahmet Altan gibi cezaevinde bulunan ve COVID-19 
açısından risk grubunda yer alan bazı gazetecilerin durumuyla ilgili olarak aktif çevrimiçi kampanyalar 
düzenleyerek diğer grupların kampanyalarına katıldı. 
Salgınla mücadele kapsamında diğer mahkum ve tutuklular serbest bırakılırken gazetecilerinin cezaevin-
de kalmasını amaçlayan kanun paketine karşı durmak için internet sitemizde bir dizi makale ile gazeteci-
ler, avukatlar, eski yargıçlar, aktivistler ve hukukçularla yapılan röportajlar yayınlandı. 

Vodafone şirketine tazminat davası

Türkiye, 27 Şubat 2020 günü Suriye’nin İdlib bölgesinde Türk askerlerine yönelik saldırının ardından sos-
yal medya platformlarına erişimi engelledi. Twitter, Facebook ve Instagram platformları 23.30’da (20.30 
UTC) önce ulusal servis sağlayıcı Türk Telekom, ardından diğer önde gelen hizmet sağlayıcılar aracılığıyla 
ulaşılamaz hale getirildi. Veriler, YouTube ve WhatsApp mesajlaşma sunucularının da aynı anda veya kısa 
bir süre sonra kısmen kısıtlandığını gösteriyor. Bu doğrultuda MLSA Vodafone’a tazminat davası açtı.

Hollandalı gazeteci Toontje Beemsterboer’e hukuki danışmanlık

31 Ağustos 
Gazetecinin ikamet izninin yenilenmesi için göç idaresinde merkezinde işlem yaptık. Gazeteci, COVID-19 
salgını nedeniyle bürokratik prosedürlerde sorunlarla karşılaşmıştı.

Bêrû Davası

13 Ekim 
MLSA, İstanbul Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı’nın Kürtçe oynanan bir tiyatro oyununun yasaklanma-
sı kararını ifade özgürlüğüne aykırı olduğu gerekçesiyle idari mahkemeye götürdü. İtalyan yazar Dario 
Fo’nun “Bêrû: Klakson Borîzan û Birt” (Yüzsüz: Klakson, Borazanlar ve Bırtlar) oyunu Mezopotamya Kül-
tür Merkezi tiyatro grubu Teatra Jiyana Nû tarafından Kürtçe oynanacaktı. Tiyatro grubu, Gaziosmanpa-
şa Sahnesi’nde seyirci ile buluşmayı planlamıştı.
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MLSA Hukuk Birimi, 2020’de müvekkillerinin yanı sıra diğer gazeteciler ve aktivistler için de 19 cezaevi 
ziyareti gerçekleştirdi. Bu ziyaretler, MLSA’nın müvekkillerinin sağlık durumunu kontrol etme, muhtemel 
ihtiyaçları ve kötü muameleler hakkında bilgi edinme çalışmalarının önemli bir parçası. Cezaevi ziyaretleri, 
aynı zamanda asgari avukat danışmanlığı ve ziyaret haklarının kullanılmasını sağlayarak ülkenin doğusun-
da yer alan Van veya Patnos gibi uzak şehirlerdeki cezaevlerinde tutulan kişilere ilişkin hükümetin politika-
sına karşı çıkma girişimidir.

COVID-19 salgını sırasında bu ziyaretler ayrı bir önem kazandı. MLSA, salgının mahkumlara yönelik bir 
tehdit olması konusunda uyarılarda bulundu. Cezaevindeki müvekkillerimizin önlem amaçlı salıverilme-
sini talep ederek bu konuda AYM’ye de başvurduk. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Nisan ayında 
“terörizmle ilgili suçlardan hüküm giymiş olanlar” dışında binlerce mahkumun salıverilmesini sağlayan bir 
infaz düzenlemesini kabul etti. Ayrıca, Kasım ayında AYM, salgının cezaevleri için bir tehdit oluşturmadı-
ğını iddia eden bir ara karara imza attı. Bu koşullar göz önüne alındığında, adalete ve sağlığa erişimlerini 
takip etmek amacıyla cezaevindeki müvekkillerimizle temas kurmak daha da önemli hale geldi. COVID-19 
önlemleri nedeniyle Mart ayı ile Haziranın ilk yarısı arasında cezaevi ziyaretlerine ara vermek zorunda 
kalırken, Haziranın ikinci yarısında cezaevi ziyaretlerine yeniden başladık.

7 Ocak, 20 Temmuz, 8 Kasım
Patnos Cezaevi’nde Aziz Oruç ziyaretleri

2013 yılında DİHA muhabiri olarak gazeteciliğe başlayan Aziz Oruç, 2017 yılında Irak’ın Süleymaniye 
kentine taşındı ve Roj News’te editör ve çevirmen olarak çalıştı. Oruç, karşılaştığı yargısal baskılar nede-
niyle Irak’ta çalışmayı seçmişti. Oruç’un DİHA muhabiri olduğu dönemden beri Diyarbakır ve İstanbul’da 
devam eden çok sayıda davası var. Sosyal medya paylaşımlarına ve haberlerine dayanılarak “terör örgütü-
ne üye olmak” suçundan yargılanıyor ve 18 Aralık 2019’dan beri tutukluydu. 9 Kasım 2020’de mahkeme 
bir ara kararla Oruç’un adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi. 

7 Mayıs, 24 Haziran
Sincan Cezaevi’nde Rawin Sterk ziyaretleri

29 Şubat’ta mültecilerin Edirne’den sınır geçişlerini haber yaparken gözaltına alındı ve bir hafta sonra 
“terör örgütü üyeliği” ve “terör örgütü propagandası” suçlamasıyla tutuklandı. Kürdistan Bölgesel Yöne-
timi’nden yayın yapan Rudaw Televizyonu’nda çalışıyor. 2 Eylül’de 34. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 
uluslararası seyahat yasağı ile serbest bırakıldı.

12 Haziran, 13 Kasım
Van Cezaevi’nde Nedim Türfent ve Ziya Ataman ziyaretleri

Kapatılan DİHA foto muhabiri Nedim Türfent, 12 Mayıs 2016’da Van’da bir haberi takip ederken tu-
tuklandı. Davadaki tanıkların ifadelerinin işkence alındığını defalarca itiraf etmelerine rağmen Türfent 
15 Aralık 2017’de terörle ilgili suçlamalardan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Türfent gibi DİHA’da 
çalışanı olan Ataman, 11 Nisan 2016’da gözaltına alınarak tutuklandı ve 24 Eylül 2019’da “terör örgütüne 
üye olmak” suçlamasıyla 14 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ziya Ataman, kronik bağırsak rahatsızlığı 
nedeniyle COVID-19 risk grubuna giriyor, bu nedenle durumunu kontrol etmek için yapılan cezaevi ziya-
retleri çok önemliydi. MLSA, 18 Mart’ta Ataman’ın yargılandığı mahkemece serbest bırakılmasını talep 
etti ancak bu talep reddedildi. Bu nedenle MLSA bu konuda da AYM’ye başvurdu.
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3 Temmuz, 31 Ağustos, 10 Eylül, 11 Eylül, 12 Kasım
Silivri Cezaevi’nde Oğuz Usluer ve Ahmet Altan ziyaretleri

Aralık 2016’dan beri cezaevinde bulunan eski Habertürk Koordinatörü Oğuz Usluer, “terör örgütüne 
üyelik” suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ahmet Altan, cezaevinden çıktıktan bir hafta sonra, 
Kasım 2019’da yeniden tutuklandı. Usluer ve Altan, kasım ayındaki ziyaret sırasında MLSA Eş Direktörü 
Veysel Ok’a koğuşlarında doğrulanmış COVID-19 vakaları olduğunu söyledi.

3 Eylül, 8 Eylül, 5 Ekim
Maltepe Cezaevi’nde Patrick Kraicker ziyaretleri

Alman vatandaşı Patrick Kraicker 20 Mart 2018’de “terör örgütüne yardım ve yataklık” suçlamasıyla tu-
tuklandı ve 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

22 Ekim, 7 Kasım, 11 Kasım, 12 Kasım
Cemil Uğur, Şehriban Abi, Nazan Sala, Adnan Bilen ziyaretleri

6 Ekim’de MA muhabirleri Cemil Uğur ve Adnan Bilen’in yanı sıra Jinnews muhabiri Şehriban Abi ve 
bağımsız gazeteci Nazan Sala gözaltına alındı, üç gün sonra “devlet aleyhine toplumsal olayları haber yap-
mak” iddiasıyla tutuklandı. Gazeteciler tutuklanmalarının ardından ilk karantina döneminde kötü mua-
meleye maruz bırakıldı. Uğur ve Bilen tutuklandıktan sonra karantina süreleri dolmasına rağmen “normal 
koğuş”a götürülmedi. Sala ve Abi, kendilerinden önce başkalarının kaldığı ve daha sonra temizlenmediği 
için koşulları hijyenik olmayan bir koğuşa alındı. Komşu koğuşlardaki COVID-19 vakalarına rağmen ken-
dilerine test yapılmayan gazeteciler hastalık riski yüksek bir mekanda tutuldu. MLSA, sağlık durumlarını 
kontrol etmek ve hukuki destek konusunu görüşmek amacıyla bu gazetecileri ziyaret etti.
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Hukuk Birimimiz, önceki yıllarda olduğu gibi gazeteciler, avukatlar, aktivistler ve akademisyenlere yöne-
lik haksız uygulamalara karşı adalet aramaya devam etti. Avukatlarımız, diğer iç hukuk yollarının tükenme-
sinin ardından hukuka aykırı kararlarla ilgili olarak yüksek ve uluslararası mahkemelere ve AYM’ye başvur-
du. AYM, AİHM’e gitmeden önce tüketilmesi gereken son hukuksal mercidir. MLSA Hukuk Birimi’nin 2021 
yılında kadar yaptığı AYM ve AİHM başvuruları aşağıda listelenmiştir: 

Ferhat Parlak adına AYM başvurusu: Gazeteci Ferhat Parlak’ın aynı zamanda genel yayın yönetmeni 
olduğu silvanmucadele.com haber sitesine erişim, “terör örgütü propagandası” yaptığı iddiasıyla engellen-
di. Engelleme kararına itiraz ettik, ancak reddedildi. AYM ifade özgürlüklerinin ihlal edildiğini iddia ederek 
başvurduk. Dava hala devam ediyor (internet sitesi engellenmiş durumda).  

Efruz Kaya adına AYM başvurusu: Sivil toplum çalışanı Efruz Kaya adına Yeni Akit internet sitesin-
den Kaya’nın cinsel yönelim ve kimliğini hedef alan ve aşağılayan bir makalenin kaldırılmasını talep ettik. 
Talebin reddedilmesi üzerine 28 Ekim 2020 tarihinde AYM’ye özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğini 
iddia eden bireysel başvuruda bulunduk.

Oğuz Usluer adına AYM başvurusu: Habertürk TV eski koordinatörü Oğuz Usluer, “terör örgütü ça-
tısı altındaki medya kuruluşunda yer aldığı” iddiasıyla 28 Aralık 2016’da tutuklandı. 25 gazeteci ile birlikte 
yargılanan Usluer, Mart 2018’de “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarp-
tırıldı ve cezası Yargıtay tarafından onandı. Usluer’in bağımsız ve tarafsız bir yargıç tarafından yargılanma-
dığını iddia ederek AYM’ye başvurduk. 

Aziz Oruç, Oğuz Usluer, Uğur Yılmaz ve İdris Yılmaz adına AİHM başvurusu:  MLSA Hukuk 
Birimi, gazeteciler Aziz Oruç, İdris Yılmaz, Uğur Yılmaz ve Oğuz Usluer adına AİHM’e başvurarak tutuklu-
luklarının “özgürlük ve güvenlik” ve “ifade özgürlüğü” haklarının ihlali olduğunu belirtti.
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Cemil Uğur, Şehriban Abi, Nazan Sala adına AYM başvurusu: MLSA Hukuk Birimi, gazeteciler Ce-
mil Uğur, Şehriban Abi ve Nazan Sala adına, tutuklanmalarının “özgürlük ve güvenlik” ve “ifade özgürlüğü” 
haklarının ihlali olduğu gerekçesiyle AYM’ye başvurarak serbest bırakılmalarını istedi. AYM, 27 Kasım’da 
aldığı ara kararla tutukluların tutulduğu cezaevi koşullarının COVID-19 salgını açısından bir tehdit oluş-
turmadığına hükmetti. Ara karar sadece gazetecilerin kötü sağlık koşulları nedeniyle önleyici salıverilme 
başvurusuna ilişkindi. AYM’nin başvuranların özgürlük, güvenlik ve ifade özgürlüğü haklarının ihlal edilip 
edilmediğine ilişkin incelemesi devam ediyor.

Sultan Çoban adına AYM başvurusu: Hakkındaki soruşturmalar sonucunda Sultan Çoban sorgulana-
rak aynı gün yurtdışı seyahat yasağı şartıyla serbest bırakıldı. Adli kontrolle salıverilmesinin ardından (se-
yahat yasağı) kararlara itiraz ettik. İtirazlarımız reddedildi. Seyahat yasağının seyahat ve ifade özgürlüğünü 
ihlal ettiği gerekçesiyle AYM’ye başvurduk. Yasak, Çoban’ın mesleki çalışmalarını ve gazetecilik faaliyetle-
rini olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Mahkeme, IŞİD yönetiminden kurtulan siviller hakkındaki 
fotoğrafları Facebook’ta tekrar yayınladığı için Çoban’a 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Ali İhsan Terzi, İnan Ketenciler, Çiğdem Akbayrak ve Burcu Günaydın adına AYM başvurusu: 
Mahkeme, gazetecilik faaliyetleri nedeniyle gazetecilere çeşitli suçlamalarla hapis ve para cezaları verdi. 
Cezalar ertelendi, yani önümüzdeki beş yıl içinde bir suç işlemedikçe hapse girmeyecek veya para cezasını 
ödemeyecekler. AMY’ye ifade özgürlüklerinin ihlal edildiği iddiasıyla başvurduk. 

Berivan Bingöl ve Ronnie Margulies adına AYM/AİHM başvuruları: Savcılık, iki yazar/gazeteci 
hakkında Twitter paylaşımı, kitap vb. gerekçelerle soruşturma başlatarak “cumhurbaşkanına hakaret” ve 
“terör örgütü propagandası” suçlarını işledikleri iddiasında bulundu. Daha sonra soruşturma durduruldu 
ve savcılık, kovuşturmaya gerek olmadığına karar verdi. Bunu takiben MLSA, AYM’ye başvurdu çünkü 
karar, cezalandırma risklerine son vermekle beraber, gazetecilerin belirli bir süre daha baskıya maruz kal-
dıkları gerçeğini değiştirmemişti. AYM, MLSA’nın başvurusunu temelsiz buldu. Bu nedenlerle ifade özgür-
lüğünün ihlal edildiği iddiasıyla AİHM’e başvurduk. Davalar devam ediyor.

Aziz Oruç adına AYM başvurusu: Aziz Oruç, sosyal medya paylaşımları ve haberlere dayanılarak 
“terör örgütü üyeliği” iddiasıyla yargılanıyor. 18 Aralık 2019’dan beri tutuklu yargılanıyor. MLSA, AYM’ye 
başvuruda bulundu. 9 Kasım’da Oruç, Ağrı 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce tutuksuz yargılanmak üzere ser-
best bırakıldı.  

Bülent Onur Şahin adına AYM başvuruları: Kapatılan Taraf gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni 
Bülent Onur Şahin bir tekzip mektubunu gazetede yayınlamayı defaatle reddettiği için hakkında dava açıl-
dı. Açılan üç davada karar ötelendi. İfade özgürlüğünün ihlal edildiği iddiasıyla başvurularda bulunduk.

Bülent Mumay adına AYM başvuruları: MLSA, 27-28-29 Nisan 2020 tarihlerinde düzenlenen “Gü-
nün Manşeti” adlı televizyon programında Bülent Mumay’a hakaret edilmesi üzerine 4 Mayıs’ta tazminat 
davası açtı. Savcılar, sanıklar haklarında kovuşturmaya gerek olmadığına karar verdi. Bülent Mumay’ın özel 
hayata saygı hakkının etkin soruşturma yapılmaması nedeniyle ihlal edildiği iddiasıyla AYM’ye başvurduk.
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MLSA, 18 Aralık 2019’da “terör örgütü üyeliği” 
ve “terör örgütü propagandası” iddiasıyla tutuk-
lanan gazeteci Aziz Oruç için yoğun savunuculuk 
faaliyetleri gerçekleştirdi.

2013 yılında DİHA muhabiri olarak gazeteciliğe 
başlayan Oruç, 2017 yılında Irak’ın Süleymaniye 
kentine taşındı ve Roj News’te editör ve çevirmen 
olarak çalışmaya başladı. Ermenistan’da sahte 
pasaport taşıdığı gerekçesiyle 2019 yılının son-
larında gözaltına alındı. Ermenistan’a İran’dan 
girdiği için yetkililer Oruç’u Türkiye-İran sınırına 
götürerek hukuka aykırı bir biçimde İran sınırına 
bıraktı. Oruç, 18 Aralık’ta Türkiye’de tutuklandı, 
iddianamesi ancak 8 Haziran’da hazırlandı. Karşı-
laştığı “terör örgütüne üyelik” suçlamalarıyla ilgili 
tek delil, PKK/KCK terör örgütüne üye olduğu 
imasıyla “ülkeye yasadışı yollardan girdi” yargısı-
na dayanıyordu. MLSA avukatları, Ocak ayında 
Oruç’un savunmanlığını üstlendi. MLSA Hukuk 
Birimi, tutukluluğa itiraz etti ve AYM’ye başvurdu.

MLSA, Oruç’u hukuken savunmanın yanı sıra 
tutuklu bulunduğu süre boyunca hukuki süreçle 
ilgili pek çok haber yaptı; MLSA TV yayınları ve 
sosyal medya aracılığıyla defalarca Oruç’un tahli-
yesini istedi. Bunların arasında MLSA tarafından 
yayınlanan Oruç ile dayanışma çağrısı, ardından 
Temmuz ayında MLSA’nın internet sitesinde 
tutuklu gazeteciye desteklerini gösteren arkadaş-
larının ve meslektaşlarının ifadelerinin yer aldığı 
bir haber dikkat çekiyor.

Oruç’un 21 Temmuz’da görülen ilk duruşması 
öncesinde gazetecinin eşi Hülya Oruç, Committee 
to Protect Journalists (CPJ) Türkiye temsilcisi Öz-
gür Öğret, Mezopotamya Ajansı’ndan gazeteci Se-
dat Yılmaz, MLSA Proje Koordinatörü Ece Koçak 
ve avukat Zelal Pelin Doğan, MLSA TV üzerinden 
yapılan yayında Soner Şimşek moderatörlüğünde 
iddianamenin detaylarını ve Oruç’un aleyhine öne 
sürülen delilleri tartıştı. 

Ağrı 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 9 Kasım’da 
Oruç’u tutuksuz yargılanmak üzere tahliye etti. 
Bir sonraki duruşma 16 Nisan 2021’de görülecek.

Aziz Oruç
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MLSA’nın 2020 yılında yürüttüğü ikinci çevrimiçi kampanya, 6 Ekim sabahı MA’nın Van Bürosuna 
yapılan baskınlarla eş zamanlı olarak evlerine düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan gazeteciler Cemil 
Uğur, Şehriban Abi, Adnan Bilen ve Nazan Sala ile ilgiliydi. Gazeteciler, 9 Ekim’de Sulh Ceza Mahkemesi 
tarafından “devlet aleyhine toplumsal olayları haber yapmak” gerekçesiyle tutuklandılar. Gazeteci Uğur 
daha önce Van’da güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınarak işkenceye maruz bırakılan ve helikop-
terden atılan iki vatandaş hakkında haber yapmıştı. Kasım ayında MLSA, gazetecilerin tutuklanmasıyla 
ilgili arka plan bilgisi ve görüşlerini sunmak üzere milletvekili Ahmet Şık, MA Van Büro şefi Azad Altay ve 
MLSA Eş Direktörü Veysel Ok’un görüş verdiği, detaylı bir habere yer verdi. MLSA, gazetecilerin gözaltın-
da gördüğü muamele, serbest bırakılmaları için yapılan çağrılar ve bu amaç doğrultusunda atılan adımlar 
hakkında yoğun olarak Türkçe ve İngilizce haberler vermeye devam etti. MLSA Eş Direktörü Barış Al-
tıntaş da Index on Censorship’e konunun ayrıntılı bir analizini yazdı. MLSA avukatları Uğur, Abi ve Sala 
adına AYM’ye başvuruda bulundu.

Van’daki gazeteciler
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İnsan Hakları Savunucuları Dayanışma Ağı (İHSDA), insan 
hakları savunucularının korunmasına dair düzenli faaliyet 
gösterilmesi gerekliliğinin ortaya çıkması üzerine bir araya 
gelen ve temeli 27 Şubat 2019 günü düzenlenen basın top-
lantısıyla atılan bir oluşum. Gezi Parkı protestolarından altı 
yıl sonra sivil toplum faaliyeti yürüten insanlara, protestola-
rı plânladıkları iddia edilerek “hükümeti ortadan kaldırmaya 
teşebbüs” suçlamasının yöneltildiği iddianamenin kabul edil-
mesi, bu ağın kurulmasını tetikleyen olaylar zincirinin sonun-
cusuydu. Yıl boyunca ağ toplantılarına düzenli olarak katılan 
ve aralarında MLSA’nın da olduğu 13 örgüt, bir manifesto ve 
ilkeler metni üzerinde anlaşarak 17 Aralık 2019 günü İnsan 
Hakları Savunucuları Dayanışma Ağı’nın kuruluşunu ilan etti. 
2020 sonu itibariyle 22 bileşene sahip olan ağ, insan haklarını 
savunmanın evrensel bir hak olduğuna dair ısrarını sürdürü-
yor. Aşağıda listelenen ortak basın açıklamalarının çoğunluğu 
İHSDA ile dayanışma çerçevesinde hazırlandı. 

17 Nisan:
37 STK, tutuklu yargılananların serbest bırakılması çağrısında bulundu

COVID-19 salgınının yarattığı riskler nedeniyle, aralarında MLSA’nın da bulunduğu 37 hak örgütü, dolu-
luk oranının aşıldığı cezaevlerinde tutuklu bulunanların derhal serbest bırakılması talebiyle Hâkimler ve 
Savcılar Kurulu’na çağrı yaptı.

18 Nisan:
Osman Kavala’nın parmaklıklar ardında geçirdiği 900. gününe ilişkin ortak açıklama

MLSA’nın da üyesi olduğu İnsan Hakları Savunucuları Dayanışma Ağı, asılsız suçlamalarla cezaevinde tu-
tulan ve yaşı nedeniyle COVID-19 yüksek risk grubunda yer alan Osman Kavala’nın tahliye edilmesi çağrı-
sını tutukluluğun 900. gününde yineledi. Buna paralel olarak, diğer tüm hak savunucularının da yaşam 
haklarının ihlal edilmemesi için serbest bırakılması çağrısında bulundu.
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15 Haziran: Cezaevindeki 1500. gününde gazeteci Nedim Türfent’in serbest bırakıl-
ması için ortak açıklama

IPI, PEN International, MLSA ve 43 imzacı kuruluş, Nedim Türfent’in cezaevindeki 1500. gününde ortak 
bir bildiri yayınlayarak Kürt gazetecinin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması için yeni bir çağrı yaptı. 
Açıklamada imzası bulunan kuruluşlar, kamuoyunu da bildiriyi imzalayarak gönderdikleri destek mesajla-
rıyla Nedim’i yaşadığı adaletsizlik konusunda yalnız bırakmadıklarını dile getirmeye çağırdı.

26 Haziran: 
“Çoklu baro” yasa tasarısına ilişkin ortak açıklama

İnsan Hakları Savunucuları Dayanışma Ağı, avukatların ve baroların taleplerini destekleyen ortak bir 
bildiri yayınlayarak “çoklu baro” tasarısına itirazlarını dile getirdi. Açıklama, milletvekillerini baroların 
özgürlük ve özerkliğine zarar verecek tüm faaliyetlere son vermeye ve her türlü düzenlemeyi baroların 
aktif katılımıyla yapmaya çağırdı.

30 Mayıs: 
Ortak Bildiri: Hrant Dink Vakfı’nın Yanındayız!

MLSA’nın da parçası olduğu İnsan Hakları Savunucuları Dayanışma Ağı, ortak bir açıklama yaparak Hrant 
Dink Vakfı, Rakel Dink ve avukatlarına yönelik tehditlerin derhal ve etkili bir şekilde soruşturulmasını ve 
sorumluların yargılanmasını talep etti.
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14 Ekim: 
Osman Kavala iddianamesine ilişkin ortak açıklama

İnsan Hakları Savunucuları Dayanışma Ağı, Osman Kavala’nın hazırlanan yeni iddianameler ve hukuki süreçler 
ile ağırlaşan mağduriyet durumuna karşı çıkan bir açıklama yaptı. Açıklamada özgürlüğünden mahrum bırakılan 
Kavala’nın aleyhinde yürütülen soruşturmanın delilden yoksun olduğu vurgulandı. İnsan Hakları Savunucuları, 
Türkiye’yi önceki AİHM kararını uygulama yükümlülüğünü yerine getirmeye, Osman Kavala’yı derhal serbest 
bırakmaya ve kendisine yöneltilen tüm asılsız, hukuka aykırı ve haksız suçlamaları düşürmeye çağırdı.

23 Aralık: Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Önlenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 
hakkında ortak açıklama

Türkiye merkezli sivil toplum kuruluşları ortak bir açıklamada AKP’nin TBMM’ye sunduğu yasa tasarısı-
nın geri çekilmesini talep ederek diğer dernekleri de kampanyaya katılmaya çağırdı. MLSA’nın öncüleri 
arasında yer aldığı imzacılar, yardım toplama faaliyetlerinin kısıtlanmasını öngören ve İçişleri Bakanlı-
ğı’nın dernekler üzerinde siyasi vesayetini tesis edecek yasa tasarısı ile ilgili olarak derin endişe duydukla-
rını belirttiler. 2020 yılı sonuna kadar 694 sivil toplum örgütü ortak bildiriyi imzaladı.

12 Ağustos: 
İnsan hakları savunucuları BM’ye yazdı: LGBTİ+ hakları ihlal ediliyor

İnsan Hakları Savunucuları Dayanışma Ağı bileşenleri, Birleşmiş Milletler (BM) yetkililerine bir mektup 
göndererek, son dönemde Türkiye’de LGBTİ+ haklarına yönelik artan tehdit ve uygulamalara dikkat çekti. 
Mektupta, BM yetkililerinden acil müdahale talep edildi ve BM özel mekanizmalarına bir çağrı yapılarak 
Türk makamları devlet görevlilerince LGBTİ+ bireylere yönelik olarak kullanılan ayrımcı nefret söylemine 
son vermeye, hükümetin ulusal ve uluslararası hukuki yükümlülüklerine uygun davranmasına ve Türki-
ye’nin LGBTİ+’ları saldırılardan korumaya teşvik etmesine davet etmeleri istendi.

21 Temmuz: 
Hükümetin yeni sosyal medya yasa tasarısına ilişkin ortak açıklama

MLSA inisiyatifi Free Web Turkey Platformu, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) sosyal ağlara yönelik 
kısıtlayıcı tedbirler getiren yasa teklifine tepki olarak vatandaşlara, üniversitelere, şirketlere, ticaret odalarına, 
yerel belediyelere ve kamu kurumlarına bu sansürcü uygulamaya karşı çıkmaları çağrısında bulundu. Yasa-
nın yürürlüğe girmesinin #HaberinSonu (#EndOfNews) anlamına gelebileceği, temel internet özgürlüklerini 
kısıtlayacağı ve sosyal medya platformlarını ve kullanıcılarını sansürleyebileceği uyarısını yaptı.
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MLSA TV yayın serisini 2020 yılında YouTube ve Periscope üzerinden başlattık. Tüm videolara ML-
SA’nın YouTube kanalı üzerinden erişebilirsiniz.

Burcu Karakaş ve Kazım Kızıl 

Yılın ilk çeyreğinde, gazeteciler Burcu Karakaş ve Kazım Kızıl, MLSA TV için bir dizi video içerik hazırladı.
 

Bu içeriklerden ilki, 19 Ocak 2007’de Agos gazetesi 
önünde katledilen Hrant Dink’in ölümünün 13. yılı 
vesilesiyle hazırlandı. Karakaş ve Kızıl, 23,5 Hrant 
Dink Hafıza Mekanı’nda projenin Program Koordi-
natörü Nayat Karaköse ile bir söyleşi gerçekleştirdi.
 
 

Karakaş ve Kızıl daha sonra, “Bakur/Kuzey” belgesel 
filminin yönetmeni Çayan Demirel’in eşi Ayşe Çetin-
baş’a mikrofon uzattı. Demirel, 2015 yılında geçirdiği 
kalp krizinin ardından bakıma muhtaç hale gelmişti. 
%99 engelli raporu bulunan Demirel, çektiği belgesel 
gerekçe gösterilerek dört buçuk yıl hapis cezasına 
çarptırılmıştı. 

 
Karakaş, ülke çapında COVID-19 salgını sebebiyle 
sıkı tedbirlerin alınmasının ardından 19 Mart’ta, 
2013 yılından beri Singapur’da yaşayan Dr. Fulya 
Üstünkan ile konuştu. Üstünkan, Singapur’un sal-
gınla başa çıkmadaki başarısını değerlendirdi.
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MLSA TV Yuvarlak Masa Değerlendirmeleri

COVID-19 salgınının fiziksel etkinlik düzenlemeyi imkansız hale getirmesiyle birlikte MLSA, hem salgına 
hem de salgın koşullarında gazeteciliğin durumuna ilişkin bir dizi yuvarlak masa toplantısı düzenledi. Bu 
doğrultuda pandeminin cezaevindeki gazeteciler üzerindeki etkisi, pandemi koşullarında hak savunucula-
rının durumu, ve gazeteciliğin pandemiden nasıl etkilendiği tartışıldı. 

3 Nisan: 
Pandeminin cezaevindeki gazeteciler üzerindeki etkisi

Gazeteci Candan Yıldız, DİSK Basın-İş Genel Başkanı Faruk Eren, avukat Serkan Günal ve MLSA Eş Direk-
törü avukat Veysel Ok ile COVID-19 salgınında gazeteciler üzerinde artan baskı ve cezaevindeki gazeteci-
lerle dayanışma biçimlerini gazeteci Mehveş Evin moderatörlüğünde konuştuk.

29 Nisan: 
İnfaz düzenlemesinin yarattığı eşitsizlik

Gazeteci ve Hafıza Merkezi Eş Direktörü Murat Çelikkan, İHD Eş Başkanı Eren Keskin, avukat Gizay Dul-
kadir, Uluslararası Af Örgütü’nden Milena Buyum ve MLSA Eş Direktörü Barış Altıntaş ile infaz düzenle-
mesinin siyasi mahpusları kapsamamasının yarattığı eşitsizliği konuştuk. Gazeteci Banu Güven modera-
törlüğünde gerçekleşen oturumda cezaevlerindeki yoğunluğu azaltmak için yürürlüğe giren infaz indirimi 
düzenlemesinin adeta bir idam cezası olduğu vurgulandı.
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7 Haziran:
Türkiye’de avukatların karşılaştığı baskılar

Şanlıurfa Barosu Başkanı Av. Abdullah Öncel, Demokrasi için Hukukçular grubundan Av. Yıldız İmrek, 
Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Cihan Aydın, İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel ve MLSA Eş-Direktörü 
Av. Veysel Ok Türkiye’de avukatların maruz kaldığı baskıları ve çoklu baro uygulamasını öngören kanun 
taslağını gazeteci Beril Eski moderatörlüğünde konuştu.

14 Haziran:
Hak savunucularına özgürlük

Hafıza Merkezi Eş Direktörü Murat Çelikkan, Civil Rights Defenders Türkiye’den Sinan Gökçen, MLSA 
Proje Koordinatörü Ece Koçak, hak savunucusu Reha Ruhavioğlu ve İHD (İnsan Hakları Derneği) İstanbul 
Şube Başkanı Gülseren Yoleri hak savunucuları üzerinde son dönemde artan baskıyı Soner Şimşek mode-
ratörlüğünde konuştu.

10 Mayıs:
Türkiye’de Kürt gazeteci olmak

Gazeteciler Hatice Kamer, Mahmut Bozarslan, Sabiha Temizkan, Sedat Yılmaz ve avukat Veysel Ok ile 
gazeteci Ayşegül Doğan moderatörlüğünde düzenlenen oturumda farklı basın kuruluşlarında ve medya 
geleneklerinde Kürt gazeteci olma deneyimi konuşuldu. 

17 Mayıs: 
Türkiye’de yabancı basın kuruluşlarında gazetecilik

Gazeteciler Bülent Mumay, Chris Feiland, Güldenay Sonumut, Nevşin Mengü ve MLSA Eş-Direktörü Ba-
rış Altıntaş Türkiye’deki yabancı medya kuruluşlarında gazeteci olmayı Soner Şimşek moderatörlüğünde  
konuştu.

23 Mayıs: 
Türkiye’de yerel medya kuruluşlarında gazetecilik

Hatay’da yerel gazetecilik yapan Burcu Özkaya Günaydın, Diyarbakır’da yerel gazetecilik yapan Ferhat 
Parlak, Gaziantep’te yerel gazetecilik Murat Güreş ve İzmir’de yerel gazetecilik yapan Sevda Aydın MLSA 
TV’de Türkiye’deki yerel gazetecilerin karşılaştığı güncel sorunları MLSA Editörü Ece Koçak moderatörlü-
ğünde konuştu.
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Soner Şimşek

MLSA TV’nin 14 bölümünde konuk konuşmacılar, moderatör Soner Şimşek ile Türkiye’nin güncel hukuk 
gündemini tartıştı. MLSA TV’de tartışılan konuların çeşitliliği Türkiye’de tutuklu gazeteci ve aktivist da-
valarıyla ilgili yasalarda yapılan son değişikliklerden Türkiye’deki gazetecilik koşullarına kadar uzanıyor.

3 Eylül: 
Keyfi Kolluk Uygulamaları

Hatay Barosu Başkanı avukat Ekrem Dönmez ve akademisyen Evren Balta Türkiye’de son dönemde yaşa-
nan keyfi kolluk uygulamalarını ve güncel iç güvenlik düzenlemelerini değerlendirdi. 

10 Eylül: 
MİT Cenazesi Haberine Açılan Davada Son Gelişmeler

Libya’da hayatını kaybeden bir MİT mensubuna dair haber nedeniyle yedisi gazeteci sekiz kişinin yargı-
lanmasının tamamlanmasının ardından sanıklardan Yeni Yaşam gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ferhat 
Çelik, Haberin Var Mı İnisiyatifi’nden gazeteci Melike Çapan ve dosyada avukat olarak görev alan Serkan 
Günel gazetecilerin tutuklu yargılandığı dava sürecini değerlendirdi.

17 Eylül: 
Savunma Saldırı Altında: Avukatların Gözaltına Alınmasına Tepki Büyüyor

Avukat Ömer Kavili savunmaya hakkına yönelik saldırıların sebeplerini ve avukatlara karşı mesleki faali-
yetleri gerekçe gösterilerek açılan soruşturmaları değerlendirdi.

24 Eylül: 
Gazetecilik yargılanıyor:  Sosyal Medya Paylaşımları Propaganda İçin Delil

Geçtiğimiz hafta sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek “örgüt propagandası yapmak” suçlama-
sıyla ceza alan gazeteciler Burcu Özkaya Günaydın ve Sabiha Temizkan ile bu suçlamanın gazetecilere 
karşı nasıl araçsallaştırıldığını konuştuk.
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8 Ekim: 
Baro Genel Kurulları Ertelendi

Trabzon Barosu Başkanı avukat Sibel Suiçmez ve İzmir Barosu Başkanı avukat Özkan Yücel, baro genel 
kurullarının bir genelge ile ertelenmesini yorumladı.

15 Ekim: 
Van’da Dört Gazeteci Tutuklandı

Jinnews muhabiri Dilan Babat ve avukat Barış Oflas ile iki yurttaşın helikopterden atılması olayını belge-
leyen ve kamuoyuna duyuran 4 Kürt gazetecinin Van’da tutuklanmasını konuştuk.

23 Ekim: 
AİHM ve Türk Yargısında İfade Özgürlüğüne Farklı Yorumlar

AİHM’in 20 Ekim 2020 tarihinde akademisyenler Baskın Oran ve İbrahim Kaboğlu’nun azınlıklara dair 
hazırladıkları bir rapor nedeniyle yargılanmalarının ifade özgürlüğü ihlali olduğuna karar vermesinin 
ardından Prof. Dr. Baskın Oran ile AİHM ve Türk yargısının ifade özgürlüğüne getirdiği farklı yorumları 
karşılaştırdık.

1 Ekim:
 AYM’den Erteleme: Osman Kavala’nın Tutukluluğu Sürüyor

Avukat ve insan hakları savunucusu Ayşe Bingöl Demir ile gazeteci Murat Çelikkan, AYM’nin tutuklulu-
ğa ilişkin başvuruyu görüşmeyi ertelemesi sonrası iş insanı Osman Kavala’nın süren tutukluluğunu ve 
Bakanlar Komitesi toplantısından beklenen sonucu tartıştı.
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11 Aralık: 
#IrkçılığaHayır’ın Türkiye’deki Çelişkili Yansımaları

Araştırmacı Foti Benlisoy ve Amedspor Asbaşkanı İhsan Avcı ile Medipol Başakşehir ile Paris Saint-Ger-
main arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçında Rumen dördüncü hakemin Pierre Webo’ya yönelik 
ırkçı bir ifade kullanmasının ardından sosyal medyada büyük yankı uyandıran #IrkçılığaHayır sloganının 
ülkemizdeki çelişkili yansımalarını konuştuk.

17 Aralık: 
“Kadının Beyanı Esastır” İlkesi Neden Var? Neden Önemli?

Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden Prof. Dr. Nükhet Sirman ve avukat Tuba Torun ile “kadının 
beyanı esastır” ilkesinin toplum için gerekliliğini ve önemini konuştuk.

24 Aralık: 
Türkiye’de Sivil Toplumun ‘İmha’ Teklifi Mecliste

CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Zeynel Emre, TBMM Genel 
Kurulunda görüşülen ‘Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesi’ başlıklı yasa tasa-
rısının nasıl hak ihlalleri doğuracağını değerlendirdi.

3 Aralık: 
Gazeteci Ayşegül Doğan Yargılanıyor

Gazeteci Ayşegül Doğan ile gazetecilik faaliyeti gerekçe gösterilerek “örgüt üyeliği” suçlamasıyla 15 yıla 
kadar hapis istemiyle yargılandığı davayı konuştuk.

5 Kasım: 
Özgür Gündem ile dayanışmaya verilen beraat kararı bozuldu

Özgür Gündem gazetesi ile dayanıştıkları için yargılanan TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur 
Fincancı, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye temsilcisi Erol Önderoğlu ve akademisyen Ahmet 
Nesin hakkındaki beraat kararının istinaf mahkemesince bozulmasını Fincancı ve avukatı Meriç Eyüboğlu 
ile konuştuk.

19 Kasım: 
Gazeteci Aziz Oruç 11 ay sonra tahliye edildi 

11 aylık haksız tutukluluk sonunda özgürlüğüne kavuşan gazeteci Aziz Oruç ve eşi Hülya Oruç ile pande-
mide tutukluluk sürecini, Oruç hakkında öne sürülen delilleri ve Kürt basını üzerindeki baskıyı konuştuk.
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Banu Tuna ile Meslekte Nereye Doğru

9 Kasım: 
Gazeteciler mesleği konuşuyor

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Gökhan Durmuş ile meslekte sendikanın önemini ve 
özlük hakları konuştuk.

Kasım ayında MLSA TV, deneyimli gazeteci Banu Tuna’nın moderatörlüğünde Meslekte Nereye Doğru 
başlıklı bir program serisi başlattı. “Hakikat-sonrası” çağda, gazetecilik birçok zorluk ve tehditle karşı kar-
şıya. Sekiz bölümlük bu seride Banu Tuna, meslektaşlarıyla her Pazartesi mesleğin Türkiye’deki mevcut 
durumunu, kendine özgü sorunlarını, bu sorunlara çözüm getirerek yeni ve sağlam bir gazetecilik anlayı-
şını inşa etmek için ne gibi yollara başvurabileceğimizi tartıştı.

16 Kasım: 
Ağlayan haberciler ve ağlatan gazetecilik

Medya ombudsmanı Faruk Bildirici ve medya eleştirmeni Ümit Alan ile hakikat sonrası gazeteciliği konuş-
tuk: Dönüşen koşullara nasıl adapte olacağız?

23 Kasım: 
Okuyucu ve dinleyici desteğiyle ayakta kalmak mümkün mü?

Açık Radyo kurucusu ve iklim aktivisti Ömer Madra ile medyanın müşterekleştirilmesi ihtiyacını konuş-
tuk.

30 Kasım: 
Uluslararası basında gazetecilik

DW Türkçe’den Bülent Mumay ve BBC Türkçe’den Selin Girit ile yabancı basın kuruluşlarında gazeteciliği 
konuştuk: ‘Açığı kapatmaya çalıştıkça baskı da artıyor’
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14 Aralık: 
Ayşegül Doğan’a hapis cezası #GazetecilikSuçDeğildir

Gazeteci Ayşegül Doğan ve avukatı Emel Ataktürk ile Doğan’a “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla verilen 
6 yıl 3 ay hapis cezası için öne sürülen hukuksuz delilleri, soruşturma aşamasındaki çelişkileri ve DTK’ye 
yönelik operasyonların siyasi amacını konuştuk.

21 Aralık: 
Kadın gazeteciler sosyal medyada da taciz ediliyor

TGS Kadın ve LGBTİ Komisyonu üyesi Gülfem Karataş ve gazeteci Nazan Özcan ile kadın gazetecilerin 
mesleklerini icra ederken (haber takibi sırasında, sosyal medyada ya da işyerinde; üstleri, haber kaynakla-
rı ya da okuyucuları tarafından maruz kaldıkları tacizi ele aldık.

28 Aralık: 
Gazetecilikte yeni araçlar, yeni kavramlar - Yavaş gazetecilik ve podcast yayıncılığı

Fikritakip.co kurucusu gazeteci Nida Dinçtürk ile dijitalleşme çağında yavaş gazeteciliğin önemini ve pod-
cast yayıncılığının sunduğu olanakları değerlendirdik.

7 Aralık: 
Mesleki eğitimlerin ustasız bırakılan gazetecilere katkısı

Gazeteci Gonca Tokyol ve TGS Akademi Direktörü Orhan Şener ile kuşakların bir arada çalışabildiği or-
tamların kalmadığı medya sektöründe gazetecilere yönelik mesleki eğitimlerin faydalarını ve bu ihtiyacın 
sebeplerini konuştuk.
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Sakıp Yaşar

MLSA TV, bu iki düzenli programın yanı sıra Sakıp Yaşar 
yönetiminde iki özel video serisine yer verdi. Gazetecilik 
bir yaşam tarzı mı yoksa “sadece” bir meslek mi? “Emekli 
olamayan” gazetecilerle ilgili video dizisinde MLSA, bu 
soruya yanıt bulmak için emekli olmasına rağmen “hare-
ketsiz kalamayan” gazetecilerle konuştu. 

40 yılı aşkın süredir gazetecilik yapan 74 yaşındaki Tuğ-
rul Eryılmaz, T24’teki köşesinde Sezen Aksu’dan Deniz 
Türkali’ye ve ihraç edilen akademisyenlere kadar uzanan 
pek çok konuda yazmaya devam ediyor. Benzer şekilde, 
pek çok defa yargılanan, cezaevine giren, hatta bir süre 
sürgünde yaşamak zorunda kalan 80 yaşındaki Aydın 
Engin de mesleğini yapmaya devam ediyor. İlke, Politika, 
Cumhuriyet, BirGün ve Agos gibi birçok mecrada çalışan 
ve kendini “kıdemli bir basın sanığı” olarak tanımlayan 
gazeteci, şu anda T24’te yazmaya devam ediyor. 18 ya-
şında “gazetecilik virüsüne” yakalanan Mihail Vasiliadis, 
bugün oğluyla birlikte Türkiye’deki Yunanca yayınlanan 
tek gazeteyi, “Apoyevmatini” gazetesini çıkarmaya devam 
ediyor. Yaşar’ın gerçekleştirdiği söyleşilerde onlar için ga-
zeteciliğin sadece bir meslek değil, bir tutku olduğu açıkça 
görülüyor. 

İkinci video serisinde ise MLSA TV sansürden etkilenenlere ve sansürle mücadele edenlere söz veriyor. 

Serinin ilk videosunda sanatçı ve LGBTİ+ hakları aktivisti Esmeray, Kürt tiyatro oyuncusu Rugeş Kırıcı, 
Avesta Yayınları kurucusu Abdullah Keskin ve oyuncu Levent Üzümcü ülkeyi yönetenlere ifade özgürlüğü-
nü koruma ve sivil toplumun alanını genişletme konusundaki sorumluluğunu hatırlatıyor. Serinin ikinci 
videosunda ise, Hafiza Merkezi Direktörü Murat Çelikkan, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başka-
nı Şebnem Korur Fincancı, Kaos GL İletişim Programı Direktörü Yıldız Tar ile sanatçı ve gazeteci Zehra 
Doğan, çevrimiçi ve çevrimdışı alandaki sansür uygulamalarına karşı ifade özgürlüğünü savunma çağrısı 
yapıyor. 
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17 Ocak: Çevrimiçi sansüre karşı örgütler bir araya geldi.

2019 yılında başlatılan Free Web Turkey projesi çerçevesinde MLSA ve diğer beş kuruluş (Toplumsal 
Bilgi ve İletişim Derneği, Alternatif Bilişim Derneği, Korsan Parti Hareketi, İstanbul Hackerspace ve SUB 
Press) internette sansüre karşı dijital özgürlükleri konuşmak üzere ilk kez bir araya geldi. Katılımcı kuru-
luşlar sansüre karşı güçlü tutumlarını teyit ettiler, bu konuda farkındalık yaratmanın gerekliliğini tartıştı-
lar ve ortak bir platform oluşturmaya odaklanmaya karar verdiler.

13 Nisan: Free Web Turkey platformunun kurulması

Free Web Turkey projesine üye kuruluşlar Ocak ayındaki ilk görüşmelerinin ardından çalışma esaslarını, 
yürütülecek çalışmanın format ve içeriğini belirlediler. Beş kuruluş birlikte çevrimiçi sansüre karşı Free 
Web Turkey Platformunu kurdu.

13 Nisan: Free Web Turkey Platformu Yeni Sosyal Medya Yasa Tasarısı’nın Getireceği Sansürü 
Tartışıyor

MLSA Eş Direktörü Veysel Ok, Soner Şimşek moderatörlüğünde yeni sosyal medya yasa tasarısını ve 
yasanın getirdiği sansür olasılıklarını değerlendirdi. Özgür yazılım uzmanı Barış Büyükakyol, yeni yasayla 
ilgili teknik soruları yanıtladı. Her iki uzman da sansürün her zaman var olduğunu ancak bu yeni yasa ile 
sansür uygulamasının çok daha kolay hale geldiğini ve bu nedenle sansürle mücadelenin daha da önemli 
hale geldiğini belirtti.
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18 Nisan: Sansüre Karşı İlkesel Duruş

MLSA Eş Direktörü Veysel Ok’un moderatörlüğünü üstlendiği panelde İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya 
Bölümü’nden Doç. Dr. Erkan Saka yeni dijital sansür biçimleriyle ilgili görüşlerini paylaşırken, Avukat 
Faruk Çayır “sansürün yasallaştırılması” olarak adlandırdığı, devam eden süreci yorumladı. MLSA Eş Di-
rektörü Barış Altıntaş, COVID-19 salgını sırasında gazetecilere uygulanan sansür ve baskıyı anlattı. Uzun 
yıllardır sansürle mücadele eden özgür yazılım uzmanı Barış Büyükakyol, “sansürün ilkeli reddi” diye 
adlandırdığı kavramdan bahsetti. Panel MLSA’nın Youtube kanalında 208 defa izlendi.

3 Mayıs: Dünya Basın Özgürlüğü Günü Paneli

3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü paneli, COVID-19 pandemisi sebebiyle online olarak düzenlendi. 
Gazete Duvar Genel Yayın Yönetmeni Ali Duran Topuz, TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, Gazetecile-
ri Koruma Komitesi (CPJ) Türkiye temsilcisi Özgür Öğret, gazeteci ve insan hakları savunucusu Nurcan 
Baysal ve MLSA Eş Direktörü avukat Veysel Ok ile gazeteci Burcu Karakaş moderatörlüğünde düzenlenen 
panelde Türkiye medyasında artan baskı ve pandemi günlerinde gazetecilik konuşuldu.

21 Temmuz: Nedim Türfent’in parmaklıklar ardında 1500. günü 

Gazeteci Nedim Türfent’in cezaevinde geçirdiği 1500. günde, MLSA, Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) ve 
PEN International işbirliğinde bir panel düzenlendi. Panel, MLSA Eş Direktörü avukat Veysel Ok, yazar 
Burhan Sönmez ve sanatçı Zehra Doğan’ın katılımı ile IPI Türkiye Program Koordinatörü Renan Akyavaş 
moderatörlüğünde gerçekleşti. 

24 Haziran: Freedom House Paneli

“Sınırlı Alanlarda Savunuculuk: Sivil Toplum için Alet Çantası” konulu raporun sunumu çerçevesinde 
MLSA Eş Direktörü Barış Altıntaş, MLSA’nın Türkiye’de ifade özgürlüğünü ve medyayı savunmaya yöne-
lik taktik ve stratejiler konusundaki deneyimlerini paylaştı. Özellikle, ülke içinde değişim sağlamak için 
uluslararası baskıyı artırmak konusunda yerel ve uluslararası seviyedeki davaların öneminden söz etti.

5 Temmuz: Medya Sektöründeki Dönüşümün Fikri Takibi

MLSA’nın İngiltere Büyükelçiliği Fon Programı desteğiyle düzenlediği Mesleki Farkındalık Atölyelerinin 
kapanış panelinde gazeteciler Ali Duran Topuz, Ruşen Takva ve Gökçer Tahincioğlu sektördeki dönüşüm 
olasılıklarını, genç nesil gazetecilerle kurulabilecek usta-çırak ilişkilerini ve pandemi sürecinde artan mes-
leki farkındalık ile haberde ısrar etmenin önemini konuştu.

24-27 Ağustos: LGBTİQ+ ifade özgürlüğü

MLSA’nın Eş Direktörü Veysel Ok, KaosGL tarafından düzenlenen ve katılımcıların LGBTİQ+ İfade Öz-
gürlüğü konusunu ele aldığı bir hukukçu forumuna katıldı.
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4 Eylül: Sinirbilim Açık Forumu

MLSA Eş Direktörü Barış Altıntaş “Bilimsel bilgi kötüye kullanıldığında etik nerede durur?” paneline 
konuşmacı olarak katıldı. Panelde, yalan haberlerin yayılmasına karşı savaşmak için gazetecilerin ve bilim 
insanlarının neler yapabileceği ve yapması gerektiği sorusu üzerinde duruldu.

19 Eylül: Sosyal medya kısıtlamaları ve yeni mevzuat paneli

Daktilo 1984’ün düzenlediği web seminerinde MLSA Eş Direktörü Barış Altıntaş, Türkiye’nin yeni sosyal 
medya yasa tasarısının gazetecilik açısından etkilerine değindi.

30 Eylül: Türkiye’de Hukukun Üstünlüğü

PEN Norveç’in düzenlediği panelde MLSA Eş Direktörü Veysel Ok, Türkiye’nin yargı sisteminde reform 
ihtiyacı ve AYM’nin rolünden bahsetti.

30 Eylül: Civil Rights Defenders ile Toplantı

MLSA Eş Direktörü Barış Altıntaş ve Proje Koordinatörü Aslı Ece Koçak, Civil Rights Defenders ile Türki-
ye’de basın özgürlüğüne ilişkin öncelikli konuları değerlendirmek ve ileriye dönük potansiyel işbirliklerini 
konuşmak üzere Program Koordinatörü Ivana Randjelovic ile buluştu. 

8 Ekim: Sivil Toplum Politikası Forumu

Dünya Bankası tarafından düzenlenen “Dünya Bankası Finansmanı ve Basın Özgürlüğü” panelinde MLSA 
Eş Direktörü Barış Altıntaş, Freedom House, IFEX, CPJ ve Article 19’dan panelistlerle gazetecilerin CO-
VID-19 salgınına karşı geliştirilen ve Dünya Bankası’nın desteklediği tepkiler hakkında haber yaparken 
karşılaştığı kısıtlamaları tartıştı.

15 Ekim: Pandeminin Dijital Gölgesi Paneli

FNF ve Dokuz8News’un Freedom House İnternet Özgürlükleri Raporu üzerine düzenlediği panelde 
MLSA Eş Direktörü Barış Altıntaş, Freedom House raporunun bulgularını değerlendirdi ve Türkiye’de 
internet özgürlükleriyle ilgili son hukuki gelişmeleri aktardı.

17 Kasım: Yuvarlak Masa: Türkiye’de hukuk devletinin çöküşü ve sivil toplumun ile uluslarara-
sı camianın rolü

Freedom House ve MLSA tarafından düzenlenen yuvarlak masa toplantısında, yerli ve yabancı kuruluşlar-
dan hukuki tecrübeye sahip dört panelist, Türkiye’de hukukun üstünlüğünün mevcut durumunu tartıştı. 
Konuşmacılar, diğer konuların yanı sıra “çoklu baro” yasa tasarısı gibi Türkiye’deki son yasal gelişmelere 
değindi. Ayrıca Avrupa Konseyi ve AİHM’in Türkiye’deki yargı durumunu iyileştirmedeki rolünden de söz 
ettiler.
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4 Aralık: Eğitim Oturumu: Şeffaflık ve Araştırmacı Gazetecilik

Avrupa Komşuluk Konseyi, FNF Türkiye ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından düzenlenen 
“Şeffaflık ve Araştırmacı Gazetecilik” konulu eğitim oturumuna Aslı Ece Koçak konuşmacı olarak katıldı. 
Türkiye’de dava izleme ve haberleştirmeden söz eden Koçak, hükümetin gazetecilere açtığı çeşitli davalar-
dan ve yargısal tacizlerinde örnekler verdi.

24 Kasım: WebTalk: Kadın Haklarına Darbe: Tehdit Altındaki İstanbul Sözleşmesi

FNF’nin düzenlediği, Polonya ve Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine engelleme olanakları 
konulu panelde MLSA Eş Direktörü Barış Altıntaş, Türkiye’nin olası geri çekilmesinin Türkiye’deki kadın 
ve LGBTİ+ hakları açısından ne ifade edeceğini anlattı.

17 Aralık: Faili Meçhul III: Cezasızlıkla Mücadele

MLSA her yıl düzenlediği “Faili Meçhul” panelinin üçüncüsü bu sene çevrimiçi olarak gerçekleştirdi. İnsan 
hakları savunucusu ve Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın moderatörlüğünde ger-
çekleşen panelde, 2009 yılında öldürülen Çeçen insan hakları savunucusu ve gazeteci Natalya Estemiro-
va’nın kızı Lana Estemirova; 2014 yılında Azadiya Welat gazetesini dağıtırken öldürülen Kadri Bağdu’nun 
eşi Şemsiye Bağdu; Cumartesi Anneleri’ni temsilen İnsan Hakları Derneği’nden Sebla Arcan ve “Faili Belli” 
projesini yürüten ve cezasızlık ve “zorla kaybetmeler” üzerine çalışan Hafıza Merkezi’nden Emel Aktatürk 
bir araya gelerek deneyimlerini paylaştılar. Cezasızlığa karşı adalet hakkını savunmanın ve adalet için 
birlikte mücadelede dayanışmanın önemini vurguladılar.
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24-25 Ocak: İnsan Hakları Savunucularını & Adil Yargılama İlkelerini Korumak Projesi Kapa-
nış Toplantısı 

MLSA Proje Koordinatörü Aslı Ece Koçak EuroMed Rights, İnsan Hakları Derneği (İHD) ve (Helsinki) 
Yurttaşlık Derneği tarafından yürütülen “İnsan Hakları Savunucularını & Adil Yargılama İlkelerini Korumak 
Projesi” kapsamında düzenlenen kapanış atölyesine katıldı. İnsan hakları alanında çalışan avukatlar, dava 
izleme projeleri yürüten sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ve adliye muhabirlerinin katıldığı atölyede 
insan hakları ihlallerinin raporlanması ve cezasızlıkla mücadele amacıyla Türkiye’de nasıl etkin dava izleme 
yapılabileceğine dair fikir alışverişi yapıldı. Dava izleme pratiklerine ilişkin merkezi bir izleme formu ve me-
todoloji geliştirilmesine yönelik çabanın ilk adımları atıldı.   

26 Ocak: Ankara’da Dava Gözlem eğitimi

Sivil Toplum Destek Programı İkinci Dönem Hibe Programı (CSSP-II) desteğiyle yürütülen Türkiye’deki 
Adli Uygulamaların Denetlenmesi & AB İnsan Hakları Mekanizmalarının Güçlendirilmesi projesi kapsa-
mında Ankara’da bir dava gözlem eğitimi düzenlendi. TGS Ankara Şubesi’nde ve deneyimli gazeteciler T24 
Ankara temsilcisi Gökçer Tahincioğlu ve Artı TV Ankara temsilcisi Sibel Hürtaş eğitmenliğinde düzen-
lenen eğitime muhabirler ve dava gözlem projesi yürütmek isteyen çeşitli kurumlardan insan hakları 
savunucuları katıldı. Tüm gün süren eğitimde Tahincioğlu ve Hürtaş sistematik dava takibi, dosyalara dair 
fikri takibin nasıl yapılacağı ve hukuki belgelerin nasıl değerlendirileceğine dair deneyimlerini paylaştı. 
Duruşma salonlarında sık sık yaşanan adil yargılanma hakkı ihlallerine de değinildi.

5 Şubat: İnsan hakları avukatları ve STK temsilcileri ile strateji ve değerlendirme toplantısı

Sivil Toplum Destek Programı İkinci Dönem Hibe Programı (CSSP-II) desteğiyle yürütülen Türkiye’deki Adli 
Uygulamaların Denetlenmesi & AB İnsan Hakları Mekanizmalarının Güçlendirilmesi projesi kapsamında 
bir strateji ve değerlendirme toplantısı düzenlendi. Proje kapsamında dava gözlemi yapan muhabirler, insan 
hakları avukatları ve dava gözlem projeleri yürüten sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin katılımı ile 
gerçekleştirilen toplantıda MLSA ve IPI tarafından yürütülen izleme çalışmasının bulguları ve gelecekte dava 
gözlem için kullanılacak formun nasıl geliştirilebileceğine dair fikir alışverişi yapıldı. İki oturumda düzenle-
nen toplantının ilk oturumuna MLSA adına dava izleyen muhabirler Elif Akgül, Barış Kop, ve Eylem Son-
bahar; sivil toplum çalışanı Salih Erturan ve avukat Necdet Üstündağ (Yurttaşlık Derneği) ile sivil toplum 
çalışanı Burcu Bingöllü (Hafıza Merkezi) katıldı. İkinci oturum ise insan hakları ve ifade özgürlüğü hakkı 
alanında uzman avukatların katılımı ile gerçekleşti. İnsan hakları avukatı Hürrem Sönmez; insan hakla-
rı avukatı ve Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Hukuk Komisyonu başkanı Doğuşcan Aydın Aygün; insan 
hakları avukatı ve İstanbul Barosu Adil Yargılama Takip Merkezi başkanı Aynur Tuncel Yazgan; Van Baro-
su’na kayıtlı insan hakları avukatı Savaş Avcı, ve Cumhuriyet gazetesi davası avukatlarından Abbas Yalçın bu 
oturuma katılarak sivil toplumun dava izleme pratiğinin nasıl geliştirilebileceğine dair fikirlerini paylaştı. 
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15 Şubat: Şanlıurfa Barosu işbirliği ile avukat eğitimi

Sivil Toplum Destek Programı İkinci Dönem Hibe Programı (CSSP-II) desteğiyle yürütülen Türkiye’deki 
Adli Uygulamaların Denetlenmesi & AB İnsan Hakları Mekanizmalarının Güçlendirilmesi projesi kap-
samında Şanlıurfa Barosu işbirliği ile bir avukat eğitimi düzenlendi. “AİHM’e bireysel başvuru usulünde 
önemli noktalar ve güncel sorunlar” başlıklı eğitim programına Şanlıurfa Barosu’na kayıtlı 106 avukat 
katıldı, programın açılış konuşmasını ise Şanlıurfa Barosu Başkanı Abdullah Öncel ve MLSA Eş Direktö-
rü avukat Veysel Ok yaptı. Paris Barosu’na kayıtlı avukat ve AİHM Daire Yazı İşleri eski müdürü Vincent 
Berger, Strasbourg Barosu’na bağlı avukat ve Strasbourg Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Ümit Kılınç, Stras-
bourg Barosu’na bağlı avukat ve AİHM Yazı İşleri Müdürlüğü eski hukukçusu ve Avrupa Konseyi bakanlar 
Komitesi İcra Dairesi Bölümü eski çalışanı Oleksandr Ovchynnykov eğitmenliğinde gerçekleşen eğitim 
programında AİHM’e etkili bireysel başvuru yöntemleri ve dikkat edilmesi gereken noktalar tartışıldı.

22 Haziran: Gazeteciler için dijital güvenlik eğitimi

Free Web Turkey Platformu tarafından düzenlenen ilk eğitimde bilişim avukatı Serhat Koç ve İstanbul 
Hackerspace kurucusu Barış Büyükakyol, Gazete Duvar çalışanlarını güvenli ve anonim bir iletişim için 
gerekli yöntem ve araçlarla tanıştırdı ve web sitesi engellemelerinin yasal sürecini anlattı.

4-28 Haziran: “Herkes için Hukuk” eğitim programı

MLSA ve Heinrich Böll Vakfı “Herkes İçin Hukuk” başlığı altında 4-28 Haziran tarihleri arasında insan 
hakları alanında çalışan 25 katılımcıyla birlikte dört haftalık bir eğitim programı düzenledi. Sekiz otu-
rumda katılımcılar Uluslararası İnsan Haklarının Korunması, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türk 
Anayasa hukukunda Temel Haklar ve Özgürlükler konularının yanı sıra ifade ve basın özgürlüğü, ceza 
usullerinde özgürlüklerin korunması ile LGBTİ+, kadın ve mülteci hakları gibi özel konularda da bilgilen-
dirildi. Bu eğitim programı kapsamında; AİHM eski yargıcı Dr. Rıza Türmen ve AİHM eski hukukçuların-
dan Dr. Ümit Kılınç, avukat Aynur Tuncel Yazgan, Doç. Dr. Tolga Şirin, MLSA Eş Direktörü avukat Veysel 
Ok, avukat Kerem Dikmen, Doç. Dr. Mehmet Rıfat Tınç, ve avukat Tuba Torun eğitmenlik yaptı.
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5 Ekim: Polonezköy’de genç gazeteciler için Medya Akademisi

MLSA ve FNF tarafından düzenlenen üç günlük atölyede gazeteci Tuğrul Eryılmaz, Gökçer Tahincioğlu, 
Banu Tuna, Can Ertuna ve MLSA Eş Direktörü Veysel Ok, 15 katılımcıyı çeşitli gazetecilik konu ve yön-
temleri hakkında bilgilendirerek katılımcıların profesyonel kariyerlerinin gelişimine katkıda bulundu. İs-
tanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Ordu ve Antalya gibi Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen katılımcılar, 
Artı Gerçek, MA ve Demirören Haber Ajansı gibi çeşitli kuruşlarda çalışan kişilerden oluştu.

1 Temmuz: Avukatlara AİHM Usul Hukuku Eğitimi

MLSA, 6-25 Temmuz tarihleri arasında AİHM eski hukukçusu eğitmen Dr. Ümit Kılınç ile “AİHM Avukat-
lar Usul Kanunu” başlıklı online eğitim modülü düzenledi. AİHM’e başvurularla ilgili üç modülden oluşan 
programa farklı yargı geçmişlerine sahip 139 katılımcı dahil oldu. 

12 Eylül: İçerik üreticileri için dijital ortamda anonimlik ve sansür farkındalığı eğitimi

Free Web Turkey platformu, farklı profesyonel geçmişlere sahip içerik üreticileri için “Dijital Anonimlik: 
Sansür ve Gözetim Farkındalığı” başlığı altında, çevrimiçi bir eğitim düzenledi. İstanbul Hackerspace’in 
kurucusu ve profesyonel sistem yöneticisi eğitmenler Barış Büyükakyol ve deneyimli ifade özgürlüğü avu-
katı Ali Deniz Ceylan, katılımcılara çevrimiçi ortamda nasıl anonim kalabileceklerini, erişim engellerinin 
nasıl çalıştığını ve yeni Sosyal Medya Yasa Tasarısı’nın neler getirdiğini anlattı. 

24 Ekim: Gazeteciler için dijital güvenlik ve sansür farkındalığı eğitimi

Free Web Turkey Platformu, Türkiye’nin önde gelen bağımsız medya kuruluşlarından biri olan MA mu-
habirleri ve editörleri için çevrimiçi bir eğitim gerçekleştirdi. Avukat Ali Deniz Ceylan ve iletişim uzmanı 
Şevket Uyanık tarafından “Sansüre karşı farkındalık ve hukuki mücadele” başlığı altında verilen eğitimde 
katılımcılara 5651 sayılı internet kanunundaki yeni düzenlemelerle dijital güvenlik ve gizliliği artırmaya 
yönelik araçlar tanıtıldı.

24 Kasım: Dijital araçlar ve sansür farkındalığı eğitimi

Free Web Turkey Platformu tarafından 2020 yılında düzenlenen eğitimlerin dördüncüsü dijital araçlar ve 
sansür farkındalığı üzerineydi. Avukat Ali Deniz Ceylan ve Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Doç. 
Dr. Erkan Saka, katılımcılara 5651 sayılı internet kanunundaki yeni düzenlemeler hakkındaki değerlen-
dirmelerini aktardı ve anonim kalmayı ve çevrimiçi güvenliği güçlendirecek bir dizi dijital araç tanıttı.
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İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ DAVALARINI GÖZLEM PROJESİ

MLSA, Türkiye’deki ifade özgürlüğü davalarını 
izleme programını Haziran 2018’den bu yana ba-
şarıyla yürütüyor. Programın Aralık 2018’e kadar 
olan ilk aşamasında 71 ayrı davanın 90 duruşması 
izlendi. Şubat 2019 ile Mart 2020 arasında arasın-
daki ikinci aşamada ise Avrupa Komisyonu’nun 
Sivil Toplum Destek Programı - II ve FNF’nin des-
teğiyle, 169 ayrı dava dosyasının toplam 319 du-
ruşması MLSA ve IPI tarafından izlendi. Temmuz 
2020’de ise bir yıllık dava izleme sürecinde yargı-
lama usulleri ve kovuşturmaların standartlarına 
dair bulguları değerlendiren bir rapor yayınlandı. 
Bu raporda yer verilen bulgular, ifade özgürlüğü 
davalarındaki sanıkların uluslararası hukuk stan-
dartlarına aykırı olarak yargılandığını ortaya ko-
yarak çok sayıda sistematik adil yargılanma hakkı 
ihlali tespit etti ve gazetecilik faaliyetleri nedeniyle 
yargılanan sanıkların genellikle terörle ilgili suçla-
malarla karşı karşıya kaldıklarını belirledi.

Duruşmaları izlenen farklı mesleklerden sanık-
ların çoğunluğu gazeteci olmakla beraber, araların-
da akademisyenler, yazarlar ve avukatlar da vardı. 
Bu 169 davanın 98’inde (yaklaşık %60) sanıklara 
terörle ilgili suçlamalar yöneltildi. Gazetecilere 
Terörle Mücadele Kanunu (TMK) kapsamında suç-
ların yöneltildiği 98 davanın %76’sında gazetecilik 
faaliyeti (sosyal medya paylaşımları, yayımlanan 
haberleri ve makaleleri, TV yayınında söylenenler, 
haber bülteni anonsları) sanıklar aleyhinde delil 
olarak öne sürüldü. 

Bu yıl dava izleme sürecinde yaşadığımız en 
büyük zorluk Mart ortasında COVID-19 pandemisi 
nedeniyle tüm adli sürelerin durdurulması oldu. 
Yargılamalara ilişkin tüm sürelerin durdurulması 
ve tutuklu dosyalar hariç hiçbir duruşmanın görül-
memesi nedeniyle Nisan, Mayıs ve Haziran’ın ilk 
yarısında duruşma takibi yapma şansımız olmadı. 
Bu dönemde görülmesi gereken pek çok duruşma 
dosya üzerinde re’sen ileri bir tarihe ertelendi. Bu 
dönemde ifade özgürlüğü davalarının ertelendi-
ği tarihlere ilişkin avukatlardan bilgi alarak dava 
takvimimizi güncellemek çok önemliydi. Basın ve 
ifade özgürlüğü alanında çalışan pek çok kurum 
bu süreçte birbirine destek oldu ve bu dayanışma 
ile birlikte gazetecilik davalarına ilişkin takvimin 
güncellenmesi insan haklarını izleme ve raporlama 
süreci için hayati önem taşıdı.
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Hükümler ve cezalar 

Gazetecilere yönelik suçlamalar

 
Rapor, 26 Şubat 2019 ile 6 Mart 2020 tarihleri arasında 15 farklı şehirde gözlemlenen 

(219 farklı suçlamanın yer aldığı) 169 davanın 319 duruşmasını incelemektedir. Aşağıda gözlemlenen 
duruşmaların şehirlere göre dağılımı yer almaktadır:

Kanuni hâkim güvencesi

Terör örgütü üyeliği 13 105 ay

Terör örgütüne yardım 27 56 ay

Terör örgütü propagandası 27 22 ay

Terör örgütünün açıklamalarını yayınlama 2 10 ay

Kamu görevlisine hakaret 3 1740 TL  
(para cezası)

Cumhurbaşkanına hakaret 6 16 ay

Türk Milletini aşağılama 7 5 ay

Terörle mücadelede görevli kişilerin hüviyetini açıklama 1 10 ay

Tekzip yayınlamama 3 41644 TL 
(para cezası)

TOPLAM 89 224 ay

SUÇLAMALAR VERILEN 
HÜKÜM

ORTALAMA  
HAPIS CEZASI

 

Vakaların %27’sinde 
üç kişilik mahkeme 
heyetinin en az bir 
üyesi değişti.
 

Bu vakaların 
%22’sinde değişen 
üye mahkeme 
heyeti başkaniydi.
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15 Haziran 2020 tarihinden itibaren ülke çapında adliyeler açılsa dahi yargı süreçleri pürüzsüz bir şekil-
de ilerlemedi ve pandemi endişesi yaşayan sanık ile avukatlar sıklıkla mazeret sunarak duruşmalara katıl-
mamayı seçti. Ağustos ayındaki adli tatile kadar görülebilen duruşmalar sınırlıydı. MLSA, 15 Haziran ve 
31 Aralık 2020 tarihleri arasında toplam 200 duruşma takip etti. Altı aylık süreçte 18 gözlemci tarafından 
Türkiye’nin 13 ilinde duruşma takibi yapıldı. Bu duruşmaların 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).

10 Temmuz günü MLSA TV’de Soner Şimşek’in moderatörlüğünde bir araya gelen MLSA Eş Direktörü 
avukat Veysel Ok, MLSA Proje Koordinatörü Aslı Ece Koçak, IPI Türkiye Program Koordinatörü Renan 
Akyavaş, bağımsız gazeteci Elif Akgül ve Artı TV Ankara temsilcisi Sibel Hürtaş, rapor bulgularını Türkçe 
olarak düzenlenen ilk yayında tartıştı. 22 Temmuz’da ise IPI Direktör Yardımcısı Scott Griffen’ın, Aslı Ece 
Koçak ve Elif Akgül ile birlikte proje bulgularını yorumladığı ikinci yayın ise İngilizce olarak gerçekleşti. 
Türkiye’de gazeteciliğin kriminalize edilmesi ve gazetecilere sık sık terörle ilişkili suçlamalarla soruşturma 
açılması her iki yayında yürütülen tartışmaların da odak noktasında yer aldı yer aldı. Panelistler alternatif 
medya üzerindeki baskının artışına paralel olarak bağımsız habercilik talebinin de yükselişte olduğunu 
vurguladılar. Gazeteci Akgül, basın çalışanları üzerindeki yargısal baskı ile mücadelede dava izlemenin 
önemli bir pratik olduğunu söyledi. Akgül, duruşma salonlarında gözlemcilerin varlığının hem sanıkların 
dayanışma duygusunu hissetmesine yardımcı olduğunu hem de hakimler üzerinde baskı kurarak heyetle-
rin hukuki standartlara uygun davranmasını sağladığını aktardı.

Dava izleme pratikleri Türkiye’de insan hakları savunuculuğu için hayati önem taşıyan bir hal aldı. Pek 
çok farklı yöntem ve tema ile dava gözlemi yapan kurum, Türkiye’de demokrasinin ve siyasi iktidarın yar-
gıyı ne şekillerde bir baskı aracı olarak kullandığının takibini ve değerlendirmesini bu bulgular ile yapma 
imkanı buluyor. Bu nedenle, bizi nasıl bir dönemin beklediğini bilmeden 2020’nin ikinci yarısında istik-
rar ile devam ettirdiğimiz dava gözlem projesi, COVID-19 pandemisinin insan hakları ve adalete erişim 
alanlarında ne gibi olumsuz etkileri olduğunu raporlama fırsatı sundu. Pandeminin adliyelerdeki işleyişi 
nasıl aksattığı ve dava takibi yapan gazetecilere ve hak savuncularının duruşmalara erişimini engelleme 
amacıyla nasıl araçsallaştırıldığı 2020’nin ikinci yarısında sürdürülen dava gözlemi ile ortaya kondu.
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Free Web Turkey projesi, sansüre ve son yıllarda 
daha çok sayıda internet sitesinin yasaklanmasına 
yanıt olarak ve Hollanda Krallığı’nın MATRA progra-
mının desteğiyle 2019’un sonlarında başlatıldı. Proje, 
çevrimiçi sansür ve ifade özgürlüğü ihlallerinden nasıl 
kurtulacağına dair yöntemleri paylaşmayı, internet 
kullanıcıları ve hizmet sağlayıcılara sansürle mücadele 
konusunda eğitim sağlamayı ve internet sitelerinin 
veya içeriklerin yasaklanması sürecinde çalışanlar 
hakkında farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Free Web 
Turkey platformu, gazeteciler ve içerik üreticilerine 
yönelik çevrimiçi eğitimler düzenlemenin yanı sıra 
kamuya açık kaynaklardan alınan bilgilere dayanarak 
çevrimiçi sansürü gözlemledi ve raporladı. Bu amaç 
doğrultusunda haftalık olarak sansür gündemleri ve 
aylık olarak sansür bültenleri yayınlandı.

Kasım 2019 ile Ekim 2020 arasındaki döneme ait 
bulgular kapsamlı bir rapor halinde yayınlandı. Rapo-
ra göre, bu aralıkta en az 1.910 URL, alan adı ve sosyal 
medya gönderisine erişim engeli getirildi. Engellenen 
URL’lerden 870’i haber içerikliyken, bazıları birden 
fazla kez olmak üzere toplam 26 haber sitesi erişime 
engellendi. Öne çıkan örnekler arasında, gazeteci 
Can Dündar’ın kurduğu Özgürüz internet sitesine üç 
kez ve kadın haber ajansı Jinnews internet sitesine 
beş kez erişim engeli getirilmesi yer alıyor. Raporun 
tematik incelemesi kapsamında, erişim engeli karar-
larının yaklaşık %9’unu erkeklerin kadın ve çocuklara 
karşı işlediği iddia edilen suçlarda, failleri korumaya 
yönelik kararların oluşturduğu belirlenirken, erişime 
engellenen haberlerin %42’sinin doğrudan AKP’li 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ailesi, partinin 
belediye başkanları veya yöneticileriyle ilgili olduğu 
tespit edildi. Ek olarak raporun sonuç kısmında, bilgi 
edinme hakkının ve haber akışının korunması için ga-
zetecilere ve vatandaşlara daha fazla dijital okuryazar-
lık eğitimi çağrısı yapıldı ve sosyal medya platformları 
“medya” olma sorumluluğunu taşımaya, Türkiye’de 
temsilci atamayarak sansür uygulamalarına karşı koy-
maya davet edildi.

Haberin sonu:
Türkiyede internet sansürü

Bu rapor Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin Kasım 2019 ve Ekim 2020
tarihleri arasında yürüttüğü Free Web Turkey projesi kapsamında yayınlanmıştır.

http://www.freewebturkey.com | http://www.mlsaturkey.com 

https://www.freewebturkey.com/haberin-sonu
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Uzman avukatlar ve bağımsız gözlemciler, MLSA’nın desteğiyle adil yargılanma hakkı ilkeleri ve uluslara-
rası standartlar temelinde iki rapor hazırladı.

Bu raporların avukatlar tarafından mahkeme salonlarında ifade özgürlüğü davalarını savunurken ve 
ayrıca AİHM başvurularında amicus brifingleri ve ekleri olarak kullanılması amaçlandı.

10 Ağustos: Ceza avukatı Aynur Tuncel Yazgan gazetecilik faaliyetleri nedeniyle “üye olmaksızın terör 
örgütüne yardım ve yataklık yapmak” suçlamasıyla yargılanıp mahkum edilen gazeteci Ahmet Altan’ın 
yargılandığı davayı analiz etti.

25 Ağustos: Tecrübeli gazeteci Gökçer Tahincioğlu ve avukat Nuray Özdoğan, gazeteci Nedim Tür-
fent’in “örgüt üyeliği” suçlamasından ceza aldığı davayı değerlendirdi.

Uzman Raporları

MLSA’nın internet sitesi, 2020’de gazetecilere çalışmalarını kaleme almaları ve yayınlamaları için fırsat-
lar sağlamaya devam etti. Bu yıl, dijital özgürlükler ve sansür karşıtlığıyla ilgilenen gazeteciler için de Free 
Web Turkey web sitesi sayesinde yeni bir alan açmış olduk. 

Tutuklu gazetecilere odaklanan birçok röportaj, COVID-19 salgınının ifade özgürlüğü ve basın özgürlü-
ğü üzerindeki etkileri, faili meçhul gazeteci cinayetlerine ilişkin yazılar ve Türkiye’de çalışan gazetecilerin 
günlük deneyimleri üzerine birçok makale internet sitemizde yayınlandı. MLSA internet sitesinde top-
lamda 100’den fazla fikir yazısının yanı sıra, 47 gazeteci ve yazarın ifade özgürlüğü, gazetecilik davaları, 
internet sansürü ve COVID-19 ile ilgili özel haberleri yer aldı.

MLSA ve Free Web Turkey internet siteleri

UZMAN RAPORU
AHMET ALTAN VE DİĞERLERİ DAVASI

AYNUR TUNCEL YAZGAN

2020

UZMAN RAPORU
NEDİM TÜRFENT DAVASI

GÖKÇER TAHİNCİOĞLU - NURAY ÖZDOĞAN

2020
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Deutsche Welle Türkçe: Merkel’in basın ve ifade 
özgürlüğü mesaisi

Duvar English: Internet sansürüne karşı Free 
Web Turkey platformu kuruldu

The Guardian: Türk siyasi tutuklulara af reddine 
öfke

The Arab Weekly: Ankara’nın Koronavirüs krizi 
sırasındaki af planı tutuklu eleştirmenlere hak-
sız olarak görülüyor

2020 yılında yaptığımız çalışmalar 57 ulusal ve uluslararası mecrada yayınlanan 95 haberde yer aldı. 
Ulusal yayınlar arasında en çok T24, Gazete Duvar, Evrensel ve Bianet bize yer verdi. Uluslararası alanda 
Voice of America, Deutsche Welle ve The Guardian gibi birçok önde gelen kuruluş, MLSA veya projeleriyle 
ilgili haberlere yer verdi. 
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Tagesschau: Türkiye on binlerce tutukluyu ser-
best bıraktı  

Independent: Koronavirüs: Türkiye binlerce hü-
kümlüyü bırakırken gazetecileri hapiste tutuyor

Reuters: Türk mahkemelerinin Erdoğan’ın düş-
manlarını nasıl hedef aldığına dair özel rapor

T24: ”Gazeteci Nedim Türfent 4 yıldır hapiste; 
duruşma salonundaki tanık ifadelerine itibar 
edilmedi”
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BBC Türkçe: Sosyal medya tartışmaları sürüyor: 
‘Türkiye’de zaten çok ciddi bir denetim var’

bianet: “AİHM Başkanı, mahkemenin itibarını 
zedeledi”

Artı Gerçek: ‘Basın tarihinin en komik davala-
rından biri’

Index on Censorship: Türkiye’nin Kürtlerle çatış-
masının kanlı sonuçları
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European Neighbourhood Council: Şeffaflık ve 
Araştırmacı GazetecilikEvrensel: Gazeteci Nedim Türfent kararı, yargı 

kriterlerine uymuyor

ZDF: Can Dündar için ağır ceza

Spiegel: Türk iktidar partisi on binlerce mahku-
mu serbest bırakmak istiyor
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Yeni Yaşam: MLSA raporu: Türkiye’de gazeteci-
lik ‘suç’ haber ‘delil’VOA: Sivil Alan Gittikçe Daralıyor

Diken: Gazeteci Deniz Yücel davasında mütalaa: 
16 yıla kadar hapis istemi

Duvar: Veysel Ok uluslararası ifade özgürlüğü 
ödülleri listesinde
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Demokrasi ve ifade özgürlüğüne yönelik baskı, özellikle de haberciliğin baskılanmasından kaynaklanan 
zorluklar, şüphesiz 2021’de de devam edecek.

MLSA, pandeminin getirdiği fazladan yük ve zorlukların üstesinden gelerek çalışanlarının, ve koşullar 
elverdiği ölçüde de parmaklıklar arkasındaki gazetecilerin sağlığını korumaya çalıştı. Aşılama programları 
ile birlikte tünelin sonunda ışığın göründüğünü umuyoruz. 

Bu yıl sivil toplum kuruluşları üzerindeki hükümet baskısı daha da artabilir. 2020’nin son birkaç gü-
nünde kabul edilen ve zaten yargısal taciz tehdidi altında faaliyet göstermekte olan sivil toplum kuruluş-
larına yönelik kısıtlayıcı hükümler içeren kitle imha silahlarının önlenmesine ilişkin yasa, bunun haberci-
si.

2020 yılında çıkarılan ve sivil alanı tehdit eden bir diğer yasa ise popüler sosyal medya platformlarının 
Türkiye’ye temsilci atamasını zorunlu kılan sosyal medya yasası oldu. Sosyal medya platformları ifade 
özgürlüğünü kullanmak için geriye kalan tek yer olduğundan bu yasa bağımsız gazetecilik ve aktivizme 
yönelik ciddi bir tehdidi de beraberinde getiriyor.

Türkiye’deki sivil toplum çalışmalarına yönelik tehditler ortamında, MLSA diğer paydaşlarla ve STK’lar-
la işbirliğini genişletme kararlığını sürdürüyor. Önümüzdeki yıl, Türkiye’deki sivil alanların ve temel 
özgürlüklerin savunulması için güçlü, birleşik bir strateji geliştirmek amacıyla bir dizi sivil toplum kurulu-
şunu düzenli olarak bir araya getirmeyi planlıyoruz.

Başta “çoklu baro” yasası ve düzinelerce avukatın tutuklanması ve yargılanması olmak üzere, 2020’de 
avukatlar ve Türkiye Barolar Birliği de çeşitli saldırılara maruz kaldı. MLSA savunma hakkına yönelik 
saldırıların da bu yıl daha da kötü bir hal alacağını öngörüyor.

Hukuk Birimi ve gazetecilere yargısal koruma sağlamanın yanı sıra savunuculuk yoluyla onlara destek 
sağlamak ana faaliyet alanımız olmaya devam edecek.

2021’de MLSA, Adalet İzleme Programı’na devam edecek ve adil yargılanma hakkı ihlallerini titizlikle 
kaydederek bunları etkin savunuculuk için raporlaştırmayı sürdüreceğiz.

Gazetecileri ve avukatları eğitim ve ağ oluşturma fırsatları yoluyla güçlendirmeye odaklanmaya da de-
vam edeceğiz. MLSA’nın Hukuk Birimi, pandeminin izin verdiği ölçekte ziyaretler yoluyla tutuklu gazeteci 
ve aktivistlerle dayanışma göstermeye ve onları desteklemeye devam edecek.

Önümüzdeki dönemde MLSA, AKP hükümetinin giderek daha çok tehdit ve müdahale ettiği değerli bir 
ifade özgürlüğü alanı olan internet ve dijital alan özgürlüklerine daha fazla yoğunlaşacak. Dijital akti-
vistleri bir araya getiren, gazeteciler ve aktivistler için eğitimler düzenleyen, panellerle ve yeni fikirlerle 
tartışmaları teşvik eden ve erişim yasaklarının izlenmesi yoluyla gerçekleri ortaya koyan Free Web Turkey 
projemizle iyi bir temel oluşturduk.

Bu alandaki çalışmalarımız artacak; gazetecilerin ve sivil toplum temsilcilerinin özgür bir çevrimiçi 
alan hakkından yararlanabilmeleri için sürekli olarak yeni yollar düşünüyoruz. 2021 ne getirirse getirsin, 
amaçlarımıza bağlılığımızda vazgeçmeden ilerlemekte kararlı kalacağız. 
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