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HAKKIMIZDA
Türkiye’de temel hak ve özgürlüklere yönelik baskıların endişe verici bir seviyeye ulaştığı dönemde, Medya
ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), Aralık 2017’de kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak kuruldu.
Çalışmalarımızla ifade özgürlüğü, basın ve bilgi edinme özgürlüğü haklarını savunmak için acil ve giderek
artan bir ihtiyaca cevap vermeyi amaçlıyoruz. Popülerlik düzeyleri ya da siyasal ideolojileri fark etmeksizin,
başta gazeteciler olmak üzere akademisyenler, aktivistler, avukatlar ve diğer profesyonel gruplar için hukuki
destek ve savunuculuk çalışmalarını birleştirerek, medya özgürlüklerine yönelik tehditlere karşı bütünsel bir
yanıt veriyoruz.
Temel faaliyetlerimiz aşağıdaki projelerle birleştirilmiştir:
• İfade özgürlüğü davalarına odaklanan dava izleme programı
• Avukatlar için insan hakları çalıştayları
• Profesyonel gazetecilik atölyeleri
• Bağımsız ve işsiz gazeteciler için yazma fırsatları yaratılması
• İnternet sansürlerinin izlenmesi ve internet özgürlüklerinin savunulması
Tüm bunlar, bilinçli bir yurttaşlık için profesyonel olarak donatılmış ve özgür medyayı güvence altına alacak
uzun vadeli hedefimize hizmet etmektedir.
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Mesleki yolculuklarını farklı kuruluş, ülke veya alanlarda sürdüren eski çalışma arkadaşlarımız Aslı Ece Koçak,
Zelal Pelin Doğan, Zeynep Sıla Sarıkaya ve Hasan Uçar’a teşekkür ederiz. MLSA’nın 2021’deki çalışmaları için
takdirin büyük bir kısmını hak ediyorlar ve çabaları için her zaman müteşekkir olacağız.

KAPAK FOTOĞRAFI HAKKINDA
Kapak fotoğrafı, MLSA’nın temsil ettiği gazeteciler Nazan Sala, Şehriban Abi, Cemil Uğur ve Adnan Bilen’in
2 Nisan 2021’de tutuklu yargılandıkları davadan tahliye edildikleri günü göstermektedir. Davalarına ilişkin
detaylara 9. sayfasından ulaşabilirsiniz..
Fotoğraf: Aslı Ece Koçak
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KORKUNUN VE CESARETİN YILI
KISALTMALAR
Amerika Birleşik Devletleri

ABD

Anayasa Mahkemesi

AYM

Avrupa Birliği

AB

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

AİHM

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

ECHR

Avrupa Konseyi

AK

Bakanlar Komitesi

BK

Birleşmiş Milletler

BM

Demokratik Bölgeler Partisi

DBP

Emniyet Genel Müdürlüğü

EGM

European Implementation Network

EIN

Friedrich Naumann Vakfı

FNF

Halkların Demokratik Partisi

HDP

İnsan Hakları Derneği

İHD

İnsan Hakları Savunucuları Dayanışması Ağı

İHSDA

National Endowment For Democracy

NED

Sivil Toplum Kuruluşu

STK

Sivil Toplum Örgütü

STÖ

Terörle Mücadele Kanunu

TMK

Türk Ceza Kanunu

TCK

Türkiye Gazeteciler Sendikası

TGS

2021, Türkiye’de gazeteciler ve sivil toplum çalışanları için yeni kaygılar ve hatta korkularla
başlayan karanlık bir yıldı. 2020’nin son günlerinde sivil toplum kuruluşlarını (STK) hedef alan
hükümler içeren kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanına ilişkin kanun etkilerini
2021 başlar başlamaz gösterdi. Kağıt üstünde normal bir “mali denetim” gibi gözüken
uygulamaların pratikte siyasi olduğu açık bir şekilde ortaya çıktı. Özellikle LGBTİ+, ifade
özgürlüğü ve insan haklarını savunanlar olmak üzere birçok STK bu tür denetimlerle hedef
alındı.
2021’de bağımsız gazetecilik darbe almaya devam etti. Nisan ayı sonlarında Emniyet Genel
Müdürlüğü’nün yayınladığı bir genelgeyle gazetecilerin toplumsal olaylar sırasında ses ve
görüntü kaydı alması yasaklandı. MLSA’nın itirazı üzerine Aralık 2021’de sözkonusu genelgenin
yürütmesi durdurulmuş olsa bile, emniyet görevlilerinin artık gazetecilere sert müdahale
etme konusunda “cesaretlendirilmiş” olduğu gerçeği değişmedi. 2021’de gazetecilere yönelik
olarak belirgin derecede artan polis şiddetinin önümüzdeki yıllarda da devam etmesinden
endişeliyiz.
Yetkili ağızların şiddeti meşrulaştıran adımlarının başka sonuçları da oldu: Örneğin, yaz
aylarında ülkeyi kavuran orman yangınları sırasında, yerli halka mensup olduğu söylenen
kişiler tarafından da bağımsız gazetecilere yönelik saldırılar gerçekleşti.
Gazeteciler, haber yazma dışındaki zamanlarını, haberlerinden dolayı yargılandıkları
duruşmalarda geçirdi. 2021 yılında 22 ayrı davada 34 gazeteci toplam 98 yıl 3 ay 43 gün hapis
cezasına çarptırıldı.
Sivil yaşamın diğer alanları da saldırı altındaydı. Boğaziçi Üniversitesi’ne “kayyum rektör”
atanması ile başlayan bu yılda, Türkiye’deki en uzun soluklu öğrenci eylemleri gerçekleşti.
Boğaziçi protesto eylemleri sırasında onlarca öğrenci ihraç edildi, tutuklama ve yargılamaya
maruz kaldı.
Türkiye’de her yıl ortalama 250 kadın kocaları, partnerleri veya akrabaları tarafından
katlediliyor. Buna rağmen, 20 Mart 2021 tarihinde kendi destekçilerinin bile eleştirilerini göz
ardı eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kararname ile İstanbul Sözleşmesi’nin
feshedilmesine karar verdi. Türkiye, 12 Mart 2012’de sözleşmeyi onaylayan ilk ülke olmuştu.
Bütün bunlara rağmen 2021, aynı zamanda cesaret ve direnişin de yılıydı. Gazeteciler, kamu
yararı için korkusuzca haber yapmaya devam etti. İş insanı ve insan hakları savunucusu
Osman Kavala’nın tutukluluğunun devamına rağmen, MLSA dahil olmak üzere sivil toplum
kuruluşları ağlarını genişletmeye, hedef gruplarına ulaşmaya ve en katı hak ihlallerine karşı
birbirlerine destek olmaya devam etti.
MLSA olarak gazetecileri mahkemelerde savunmaya, hukuksuz kararnameleri ve genelgeleri
yargıya taşımaya, ifade özgürlüğü davalarını titizlikle belgelemeye, genç gazetecileri
duayenlerle buluşturmaya ve insan hakları avukatlarını mesleki eğitimler ve savunuculuk
kampanyalarıyla desteklemeyi sürdürdük.
2021’de gösterilen kararlılık ve cesaret, 2022’deki değişimin güçlü bir unsuru olacak. Sadece
Türkiye’de değil, dünyanın her yerinde bizim gibi sivil toplum kuruluşlarının, ortaklarımızın,
destekçilerimizin, dostlarımızın, güçlü gazeteci ve hukukçu ağlarının var olduğunu bilmek,
yaklaşan değişim için bize fazlasıyla güven veriyor.
Biliyoruz ki, yalnız değiliz.
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HUKUK BİRİMİ
MLSA hukuk birimi, meşru biçimde kullanılan ifade ve basın özgürlüğü nedeniyle yargı süreci
ya da tehditlere maruz kalan kişilere hukuki danışmanlık ve destek sağlamaktadır.

YASAL SAVUNMALAR
2021 yılında 23 yeni müvekkilin temsilciliğini üstlendik. Halen çoğunluğu gazetecilerden
oluşan toplam 104 müvekkilimize hukuki destek sağlamaktayız. Ayrıca diğer müvekkillerimiz
sivil toplum çalışanları, aktivistler, sanatçılar, avukatlar, akademisyenler ve yazarlardan
oluşmaktadır.
Hukuk birimimiz geçen yıl; Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Hatay,
İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Muş ve Van olmak üzere 14 ayrı ilde yürütülen 105 duruşmada
müvekkillerini savundu. Açılan davalarda müvekkillerimizden 10’u hakkında beraat kararı
verilirken beşi suçlu bulundu. Beraat kararlarında; üç müvekkil “terör örgütüne üye olmak”,
bir müvekkil “terör örgütü propagandası yapmak”, iki müvekkil “cumhurbaşkanına hakaret”,
üç müvekkil “askeri bölgeye izinsiz girmek” ve bir müvekkil “sermaye piyasası kanununa
muhalefet” suçları ile yargılandı. Mahkûmiyet kararları içerisinden; “terör örgütü propagandası
yapmak” suçundan hüküm kurulan üç müvekkil hakkında; 4 yıl, 1 yıl 6 ay ve biri için ise
1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi. Ayrıca bir diğer müvekkilimize, tekzip yayınlamadığı
gerekçesiyle yürütülen iki ayrı yargılamanın her biri için 41 bin 666 TL adli para cezası verildi.
MLSA, mahkûmiyete ilişkin tüm kararlara itiraz ederek başvuru yolunun açık olduğu kararları
üst mahkemelere taşıdı. Burada vurgulamak isteriz ki; 15 yargılamanın tümünde yöneltilen
suçlamalar müvekkillerimizin mesleki faaliyetlerine ilişkin olup, “suç” sayılan deliller sosyal
medya haber gönderileri, makaleler, bilgi kaynakları ile yapılan görüşmeler, vb. unsurlardan
oluşmaktadır.
Bir müvekkile, makalesi nedeniyle açılmış olan tazminat davası hakkında düşme kararı verildi.
MLSA, hakarete maruz kalan bir müvekkil adına açılan tazminat davasını kazandı.

18 Mart’ta İstanbul 22. Hukuk Mahkemesi,
24 Nisan 2020’de TV’de yayınlanan bir
programda gazeteci Bülent Mumay’a
hakaret eden ve hedef gösteren iki
sanığın 5 bin TL manevi tazminat
ödemesi gerektiğine hükmetti. Karar,

Devam etmekte olan davalarda da 4 müvekkil tutuksuz yargılanmak üzere, 2 müvekkil ise
hapis cezalarının tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.
MLSA hukuk birimi, 2021’de müvekkilleri adına 12 yüksek mahkeme başvurusu yaptı. Bu
başvuruların 9’u Anayasa Mahkemesi’ne, 3’ü ise iç hukuk yollarının tüketilmesinden sonra
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yapıldı. Müvekkillerimizin “özgürlük ve güvenlik hakkı”,
“ifade özgürlüğü” ve/veya “adil yargılanma hakkının” ihlal edildiği davalardaki başvuru
konuları ağırlıklı olarak; haksız ve sebepsiz verilen tutuklama emirleri, tutuklu yargılanma ve
hapis cezalarına ilişkindir.
MLSA kurum içi avukatları ve işbirliği içinde olduğumuz avukatlar, 17 cezaevi ziyareti
gerçekleştirerek 6 farklı cezaevinde (Edirne, İstanbul Maltepe, İstanbul Silivri, Van, Diyarbakır,
Sincan) bulunan 27 tutukluyu ziyaret etti. MLSA, müvekkillerinin sağlıkları ile genel durumlarını
öğrenmek ve uygun durumlarda gerekli yasal işlemleri görüşmek için müvekkillerine düzenli
olarak cezaevi ziyaretleri yapmaktayken, 2021’de gerçekleştirilen cezaevi ziyaretlerinin
çoğunluğu müvekkil olmayan kişilerle gerçekleşmiştir. MLSA bu ziyaretleri COVID 19 pandemi
sürecinde mahpusların sağlık hizmetlerine ve adalete erişimlerini de tespit etmek amacıyla
yapmış ve elde edilen bulgular, cezaevlerinde büyük eksiklikler olduğuna dikkat çeken bir
araştırma raporunda yayınlanmıştır. (bkz. sayfa 33).

13 ilde
Edirne

10 beraat

İstanbul
Kocaeli

5 hüküm

Balıkesir
Erzurum

Ankara

Diyarbakır

Antalya
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Ağrı

Muş

Manisa
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Van

Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi 2 Nisan
tarihli kararında, 9 Ekim 2020’de
tutuklanan
Mezopotamya
Haber
Ajansı (MA) muhabirleri Adnan Bilen

Hatay
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yalnızca Mumay için değil, uzun bir
aradan sonra iktidara yakın medyanın
bağımsız gazetecilere yönelik saldırılarını
cezalandıran ilk karar olması bakımından
tüm bağımsız gazetecilerin korunması
için önemli bir emsal teşkil etmektedir.
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ve Cemil Uğur (MLSA müvekkili),
Jinnews muhabiri Şehriban Abi
(MLSA müvekkili) ve gazeteci Nazan
Sala’yı (MLSA müvekkili) tahliye etti.
Söz konusu gazeteciler, Ekim 2020’de
Van’da iki kişinin güvenlik görevlilerince
işkenceye maruz kaldığına ilişkin
haberleri nedeniyle “terör örgütü
üyeliği” suçlamasıyla tutuklu yargılandı.
MA muhabiri Zeynep Durgut’un ise
tutuksuz yargılandığı davanın 6 Ocak
2022’de gerçekleşen karar duruşmasında
gazeteciler “terör örgütü üyeliği”
suçlamasından beraat ederken, Nazan
Sala için “terör örgütü propagandası
yapmak” suçundan verilen 1 yıl 3 ay
hapis cezası da ertelenmiştir.
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ACİL DURUM HUKUKİ DESTEĞİ
MLSA hukuk birimi, dava takibi, mahkemeler nezdinde başvuru ve savunmaların hazırlanması,
cezaevi ziyaretleri gibi olağan hukuk çalışmalarının yanı sıra gazetecilerin gözaltına alınması,
sınır dışı edilmesi gibi durumlarda ve gazetecilere yönelik saldırılarda acil hukuki destek de
sağlamaktadır. Örnek vermek gerekirse: .
2 Şubat tarihinde, Prof.
Melih Bulu’nun Boğaziçi
Üniversitesi’ne
rektör
olarak atanmasına karşı
protestolara katıldığı için
gözaltına alınan ve ifadesi
alınan öğrencilere MLSA
hukuk
birimi
İstanbul
Emniyet
Müdürlüğü’ne
giderek hukuki destek
verdi.

27 Eylül tarihinde gazeteci Olaf
Koens ve Pepijn Nagtzaam,
Yunanistan tarafından Türkiye’ye
geri gönderilen mültecilerin
yolculuğunu haber yapmakta
iken askeri bölgeyi ihlal ettikleri
gerekçesiyle Edirne’de gözaltına
alınarak araç ve ekipmanlarına
el konuldu. MLSA, ifadelerini
verirken gazetecilere acil hukuki
destek sağladı. Gazeteciler,
yaklaşık 12 saat gözaltı süresinin
sonunda serbest bırakıldı.

© Bülent Kılıç

26 Haziran tarihinde, Agence France-Presse foto muhabiri Bülent Kılıç, İstanbul’da yetkililer
tarafından 7 yıldır üst üste yasaklanan Onur Yürüyüşü sırasında polisler tarafından şiddetli bir
biçimde gözaltına alındı. O ana ait fotoğraflar, Kılıç’ın nasıl orantısız güçle yere yatırıldığını
ve polislerin dizlerini Kılıç’ın sırtına ve boğazına bastırdığını gözler önüne serdi. Kılıç, gazeteci
olduğunu belirtmesine rağmen “polise direndiği” gerekçesiyle gözaltına alındı. MLSA, ifadesine
destek olmak için Kılıç’ın gözaltında tutulduğu karakola gitti. MLSA, ifadesinin ardından
serbest bırakılan Kılıç adına polisler hakkında şikâyette bulundu ve tazminat davası açtı.
30 Temmuz tarihinde,
MLSA, aralarında Türkiye
Devrimci İşçi Sendikaları
Konfederasyonu (DİSK)
Basın-İş
ve
Türkiye
Gazeteciler Sendikası’nın
(TGS) da bulunduğu çok
sayıda basın ve ifade
özgürlüğü kuruluşu ile
Çağlayan’daki İstanbul
Adliyesi’nde bir araya
gelerek gazeteciler Emre
Orman, Fatoş Erdoğan ve
Yasin Akgül’e uygulanan
polis şiddetine ilişkin suç
duyurusunda bulundu.

29 Eylül tarihinde MLSA, Türkiye’de yaşayan İngiltereli serbest gazeteci L.C.’ye İstanbul
havaalanında hukuki destek sağladı. Türk sınır polisi; Bakü, Azerbaycan’dan gelen uçakla
Türkiye’ye varan L.C.’yi, interpol tarafından hakkında N-99 kısıtlama kodu verildiği gerekçesiyle
Bakü’ye geri göndermek istedi. Sınır dışı edilme kararı önlenemedi ancak, MLSA hukuk birimi
L.C.’nin Azerbaycan yerine İngiltere’ye gönderilmesini sağladı.
MLSA hukuk biriminin 2021 yılına ait temel endişesi, çevrimiçi veya çevrimdışı şekilde ve hem
kolluk kuvvetleri personeli hem de özel kişiler tarafından gerçekleştirilen gazetecilere karşı
şiddet vakaları olmuştur.

© Hacı Bişkin
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1 Ağustos tarihinde, aralarında iki haftada bir yayımlanan Kürt yanlısı Özgür Gelecek gazetesi
muhabiri T.Ö. ve Mezopotamya Ajansı muhabiri E.S.’nin de bulunduğu en az altı gazeteci,
Konya’da ırkçı saldırıya uğrayarak katledilen Kürt aileye ilişkin protestoları takip ederken
kalabalık bir grubun saldırısına uğradı. Saldırganların hiçbiri gözaltına alınmazken, T.Ö. ve E.S.
gözaltına alındı. Her ikisi de polis tarafından karanlık bir odada yumruklarla darp edildiğini
belirtti. MLSA hukuki destek sağlamak amacıyla karakola gitti. Gazeteciler, ifadelerinin
alınmasının ardından yurtdışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.
25 Kasım’da, gazeteci Bilal Meyveci, gazetecilik kapsamında takip ettiği Kadına Yönelik
Şiddete Karşı Mücadele Günü dolayısıyla İstanbul Taksim’de düzenlenen yürüyüşte polisin
orantısız müdahalesi sonucu yaralandı. MLSA, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu
ve ilgili idareye maddi ve manevi tazminat talebiyle başvurdu.
Bu bireysel müdahalelerin yanı sıra MLSA, ekipmanları polis şiddeti sonucu zarar gören
gazeteciler adına üç tazminat davası açtı ve dijital materyallerine el koyulan iki gazeteci için
gerekli yasal adımları attı.
Yıl içinde ayrıca, MLSA gazetecilere yönelik şiddet ve ölüm tehdidinde bulunan sosyal medya
kullanıcılarına karşı üç suç duyurusunda bulundu.

STRATEJİK HUKUKİ ÇALIŞMALAR
27 Nisan tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü bir genelge ile kolluk kuvvetlerine, vatandaşların
ve gazetecilerin sokak eylemleri sırasında görsel ve işitsel kayıt almasını yasaklama yetkisi
verdi. MLSA, bu genelgeye karşı 5 Mayıs tarihinde Danıştay’da dava açarak yasal bir dayanağı
bulunmadığı gerekçesiyle genelgenin iptalini istedi.
Dilekçede, genelgenin ifade ve basın özgürlüğüne karşı bir darbe olduğu ifade edilirken,
gazetecilerin ve kamuoyunun anayasada güvence altına alınmış olan haber alma hakkını
sansürlemeyi amaçladığı belirtildi. MLSA avukatları, temel hak ve özgürlüklerin ancak
öngörülebilir ve uygun hukuki yollarla sınırlandırılabileceğine dikkat çekti. Danıştay, 15
Aralık’ta verdiği karar ile genelgenin haber alma ve basın özgürlüğüne sınırlamalar getirdiğini
hüküm altına aldı ve temel hak ve özgürlükler üzerindeki sınırlamaların ancak kanunla
öngörüldüğü hallerde ve yasama organı tarafından yapılabileceğini belirtti. Sonuç olarak
mahkeme, genelgenin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 7. ve 13. maddelerini ihlal ettiği
gerekçesiyle yürütmesinin durdurulmasına hükmetti.
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ETKİNLİKLER
HABER ATÖLYESİ: TERS PİRAMİT, ÖTEKIDEN YANA OLMA SORUMLULUĞU
VE YARATICILIK
Ocak ayında, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı’nın desteğiyle, üç oturumlu
gazeteciler için kapsamlı bir rehberlik programı olan “Haber Atölyesi”ni yürüttük. Bu programı
tasarlarken temel amacımız, haber merkezi deneyiminin gazeteciler için giderek daha zor
erişilir hale geldiği bu dönemde, kariyerinin başında olan genç gazetecilere, usta gazetecilerle
iletişim içinde, birlikte çalışacağı bir platform sağlamaktı. Sayılı bağımsız haber kaynağının
kaldığı, gazeteciler arasındaki işsizlik oranının yüksek olduğu ve haberciliğin giderek daha
fazla çevrimiçi hale geldiği bir dönemde, gerçek hayattaki haber merkezi deneyimini kişinin
kariyeri boyunca edinmesi giderek zorlaşmaktadır. Program, bu duruma bir çare bulmak
amacıyla gazetecilere pratik deneyim kazandırma ve ortak bir gazetede birlikte çalışma fırsatı
sunmaktadır.
Açık çağrı ve titiz bir değerlendirme sürecinin ardından seçilen katılımcılar, 17 Şubat günü
ekibimizle çevrimiçi buluşmada bir araya geldi.
20-21 Mart’ta Zoom’da gerçekleşen ilk atölyede deneyimli gazeteciler Gökçer Tahincioğlu,
Banu Tuna, Ömür Ünver, Tolga Şardan, Fikret Bila ve Serpil Çevikcan, katılımcılara haber
yazımında dil ve terminoloji, yerel gazetecilik teknikleri, istihbarat ve politika muhabirliği gibi
birçok konuda çalıştay düzenledi.

İlk çalıştayın ardından, proje çalışanları
ve Program Koordinatörleri Gökçer
Tahincioğlu
ile
Banu
Tuna’nın
moderatörlüğünde, ortak bir gazetenin
hazırlanması için çeşitli editoryal toplantılar
gerçekleştirildi. Özgün haber fikirlerinin
ortaya atılıp tartışıldığı, taslak makalelerin
değerlendirildiği bu toplantı, çoğu daha
önce bir haber merkezinde çalışmamış olan
katılımcılar açısından kıymetli ve geliştirici
bir deneyim oldu. Bu editoryal toplantıların
nihai sonucu, 17 genç gazeteci tarafından
kaleme alınan kaliteli haberlerin yer aldığı
gazeteMLSA’nın ilk sayısının yayınlanması
oldu. Türkiye’nin dört bir yanından haberlere
yer veren gazetede, çevre kirliliği, değişen
çalışma
modelleri,
kentsel ve demografik
değişiklikler,
sporda
ayrımcılık,
azınlık,
cinsiyet ayrımcılığı ve
işçi hakları gibi çeşitli
konular yer aldı.
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Gerekli önlemleri alarak fiziksel olarak gerçekleştirdiğimiz ikinci atölye 17-19 Eylül arasında
Kilyos’ta gerçekleşti. Bu atölye süresince katılımcılara, gazeteciler Gökçer Tahincioğlu, Banu
Tuna, Tuğrul Eryılmaz, Caner Eler, Sedat Yılmaz ve Elif İnce tarafından, spor, yargı, insan
hakları ve gazetecilik odaklı tematik ve teknik atölyeler düzenlendi.

16 genç gazeteci tarafından kaleme alınan haberlerden oluşan
gazeteMLSA’nın ikinci sayısı yayımlandı. Türkiye’nin dört bir yanından
derlenen makalelerin çoğu temel hak ve özgürlüklere değinen azınlıkların
barınma ve dil haklarına ilişkin deneyimleri, özel hayatın gizliliği ve veri
koruma hakkı, ifade ve basın özgürlüğüne ilişkin çıkarımlar, LGBTİ+’ya
yönelik tehditler, cinsiyete dayalı ayrımcılık, şiddet ve hayvan hakları
konularından oluştu.

AİHM ÇALIŞTAY SERİSİ
Türkiye’de sivil toplumun bir parçası olarak önceliklerimizden biri, ulusal mahkemelerce telafi
edilemeyen hak ihlallerinin uluslararası mekanizmalara, özellikle de Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’ne (AİHM) taşınmasıdır. Bu doğrultuda MLSA, Freedom House’un desteği ile her
yıl AİHM’e bireysel başvuru konusunda avukat çalıştayları düzenlemektedir. Bu sene Mart,
Haziran ve Kasım aylarında, 200’den fazla avukatın katılımlarıyla üç çalıştay düzenledik.

Üçüncü ve son atölyemiz ise 11-14 Kasım arasında, Friedrich Naumann Vakfı (FNF) Türkiye
Ofisi desteğiyle Bolu’da gerçekleşti. gazeteMLSA’nın ikinci sayısının yazı işleri toplantısı ile
kapatılan bu nihai buluşmadaki oturumlarda katılımcılar, Banu Tuna, Gökçer Tahincioğlu,
Şebnem Turhan, Can Ertuna ve Veysel Ok’un oturumları ile hukuki okuryazarlık ve dijital
hikaye anlatıcılığının yanı sıra yargı, ekonomi ve saha gazeteciliği hakkında bilgi edinme ve
program süresince öğrendiklerini pratiğe dökme fırsatı buldu. Oturumlar sırasında birkaç kısa
haber yazımının yanı sıra, katılımcılar gruplar halinde haber yazma yarışmasında rekabet etti.

Çalıştaylarda kabul edilebilirlik kriterleri, 47.
maddeye uygun başvuru yapma koşulları,
AİHM’in yargı yetkisi, iç hukuk yollarının
tüketilmesi ile açıkça dayanaktan yoksunluk
ve kararların icrası gibi konular ele alınıyor.
Bu sene boyunca gerçekleşen oturumlar,
AİHM avukatı Levent Yalçın, eski AİHM yargıcı
Vincent Berger, AİHM avukatı Şerif Yılmaz, La
Réunion Üniversitesi’nden Hukuk Profesörü Mehmet Rıfat Tınç, avukat Zelal Pelin Doğan
ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) üzerine çalışan hukukçu Ümit Kılınç tarafından
yürütüldü.

TÜRKİYE’DE HUKUK DEVLETİNİN ÇÖKÜŞÜ: ABD VE AB İÇİN
ZORLUKLAR, FİKİRLER
Türkiye’de 2015 yılından beri insan hakları ve demokrasi çöküşte; 2016’da gerçekleşen darbe
girişimi durumun vehametini artırdı. Akademisyen, gazeteci, avukat ve sivil toplum üyelerine
yönelik uzun zamandır süren baskının zirve yaptığı ve yargı bağımsızlığının giderek aşındığı
bu dönem, bizleri Türkiye’nin demokratik çöküşünü ele almaya ve güncel durumu uzmanlarla
tartışmaya teşvik etti. Freedom House ve Heinrich Böll Vakfı ile birlikte düzenlediğimiz panelde
bir araya gelen uzmanlar, Türkiye’nin rotasını demokratikleşme yönünde yeniden çizebilmek
için Avrupa Birliği (AB) ve ABD’nin kullanabileceği mekanizmaları tartıştı. Türkiye, uluslararası
toplum tarafından kullanılan yasal araçları (örneğin AİHM kararları) görmezden geldiği için,
konuşmacılar yasal araçların güçlü siyasi politikalarla kullanılması gerektiğini vurguladılar.
Uluslararası kurumları, Türkiye’de bulunan sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkilerini güçlendirmesi
çağrısında bulundular. Panelistler ayrıca ABD hükümetinin yaklaşımının önemini vurguladılar.
29 Nisan tarihinde Chatham House kurallarına göre gerçekleşen panel, Zoom üzerinden canlı
olarak yayınlandı.
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DÜNYA BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ GÜNÜ PANELİ
Her yıl 3 Mayıs’ta düzenlediğimiz Dünya Basın Özgürlüğü Günü paneli, bu yıl da Almanya
Başkonsolosluğu’nun desteğiyle çevrimiçi olarak gerçekleşti. Panelin moderasyonunu
gazeteci Banu Güven üstlenirken, panelin açılışı Almanya İstanbul Başkonsolosu Johannes
Regenbrecht ve MLSA Eş Direktörü
Veysel Ok tarafından yapıldı. Die
Welt gazetesi Kıdemli Dış Politika
Editörü Daniel-Dylan Böhmer’in
giriş
konuşmasının
ardından
panelistler The Economist Türkiye
temsilcisi Piotr Zalewski, Duvar
English Genel Yayın Yönetmeni
Cansu Çamlıbel ve Deutsche
Welle Türkiye temsilcisi Julia
Hahn aşınan demokrasiler çağında
gazetecilerin önündeki zorlukları
karşılaştırmalı olarak ele aldı.

ile diğer özgürlüklerin iç içeliğinin vurgulandığı “Akademik özgürlüğün ötesinde: Müdahale
ve mücadele alanı olarak üniversiteler” başlıklı oturum ile başlayan program, mimar Gül
Köksal’ın “Hegemonyadan direnişe: Teori ve praksiste kent hakkı” başlıklı oturumu ile devam
etti. Köksal, kentteki toplumsal eşitsizliklere ve kent dokusunun nasıl tahrip edildiğine
değinmesinin yanı sıra, bilgi üreten, kurucu ve dönüştürücü kent aktivizmi örneklerini de
paylaştı.

Yayını izleyin

HARİCİ AKADEMİ
Pandemi hayatlarımızı derinden etkiledi. Akademik hayatın kampüsten dijital alana geçişi
ile gençler, pandemiden en çok etkilenen gruplardan biri oldu. Bu geçiş, tesadüfi fiziksel
karşılaşmaların sağladığı ilhamdan mahrum kalmanın temel sebebi olsa bile, verimli
teorik ve siyasi tartışmaların yürüyebileceği bir zeminin inşası için pekala kullanılabilirdi.
Dahası, akademik özgürlüklere yönelik saldırı, Cumhurbaşkanı’nın Melih Bulu’yu Boğaziçi
Üniversitesi’ne rektör olarak atamasının ardından giderek ağırlaşmış, 2021 yılının ilk aylarında
ülkedeki en acil meselelerden biri olarak gündeme oturmuştu.
Bu çerçevede, National Endowment for Democracy (NED) desteği ile Harici Akademi programını
başlattık. Program ile, toplumsal mücadelelerin hakikati dile getirme ve bir araya gelme
çabalarının engellendiği bu ortamda, mücadeleler ve mevcut baskı politikalarından nasibini
almış akademik çevreler arasında bir bağ kurmayı, bilgi üretimini tek elde toplama girişimleri
karşısında sivil toplumu güçlendirmeyi, katılımcılara kendilerini rahatça ifade edebilecekleri
ve farklı disiplinlerden gelen kişilerle temas edebilecekleri bir tartışma zemini sağlamayı
amaç edindik.

Yayını izleyin

Feminist sosyolog Demet Bolat, “Toplumsal cinsiyet karşıtlığı akademiye nasıl yansıyor?”
başlıklı derste, bilim ve toplumsal cinsiyet arasındaki dinamik ilişkiyi inceledi; barış hakkı ve
hukuk ile toplumsal cinsiyet ve edebiyat arasındaki ilişki gibi konularda çalışmış olan Kıvılcım
Turanlı ise “Normun ötesinde insan hakları: Mücadeleler, imkânlar” başlıklı dersi yürüttü.

Yayını izleyin

Altı oturumdan oluşan
ve her biri tartışma ile
sonlandırılan dersler,
30 Mayıs ve 4 Temmuz
tarihleri arasında,
pandemi sebebiyle
uygulanan hafta sonu
kapanmaları boyunca
Pazar günleri Zoom’da
gerçekleşti.

Yayını izleyin

Noémi
LévyAksu’nun yürüttüğü
ve akademik özgürlük
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İktisatçı Özgür Müftüoğlu’nun “Fırsata çevrilen pandemi ve “yeni nesil” çalışma rejimi:
Mücadeleye hazır mıyız?” başlıklı dersinde, pandemi bahanesiyle dayatılan despot, esnek
ve güvencesiz çalışma biçimleri ortaya konarak, mücadele imkânları tartışıldı. “Sanat:
Öğrenmeye devam ediyor muyuz?” başlıklı son derste ise sanatçı ve çevirmen Nazım Dikbaş,
sanat çalıştayı, üretimi ve sunumunun tehdit altında olduğu bu ortamı yaratan koşulları,
halihazırda benimsenen konumları ve nelerin değişebileceğini anlattı.

HERKES İÇIN HUKUK
Pandeminin ‘kalıntı’larından biri sayılabilecek “Herkes İçin Hukuk” programı, kariyerinin
başındaki avukatları, hukuk öğrencilerini, sivil toplum çalışanlarını ve gazetecileri insan
hakları mevzuatı konusunda bilgilendirmek için tasarlandı. Tüm ülke çapında daha geniş bir
katılımcı kitlesine ulaşmamızı mümkün kıldığı için bu sene de programı 5 Temmuz ve 10
Ağustos tarihleri arasında çevrimiçi ortamda gerçekleştirdik.
Program, eski AİHM avukatı
Rıza Türmen’in “Uluslararası
insan
hakları
hukuku
ve
koruma mekanizmaları” başlıklı
oturumu ile başladı. Türmen
katılımcılara uluslararası insan
hakları sözleşmeleri ve icrasını
denetleyen mekanizmaları tanıttı.
“Temel hak ve özgürlüklerin
anayasal düzeyde korunması”
başlıklı ikinci oturum, İstanbul
Üniversitesi Anayasa Hukuku
kürsüsünden
Volkan
Aslan
tarafından yürütüldü.

Yayını izleyin

Yayını izleyin

RIGHTSCON PANELİMİZ:
“OTOKRATİK TAKLİTÇILER? RUSYA VE TÜRKİYE SOSYAL MEDYAYI BASKILIYOR”
2019’dan bu yana çalışmalarımızın odaklandığı temel alanlardan biri internet özgürlükleri ve
sansür oldu. 11 Haziran’da RightsCon kapsamında, FNF ile birlikte bir panel düzenledik; panelin
açılışını FNF İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü Temaları Direktörü Michaela Lissowsky
yaptı ve moderasyonunu Eş Direktörümüz Barış Altıntaş üstlendi.
Freedom House Teknoloji ve
Demokrasi Direktörü Adrian
Shahbaz, çalışmaları Rusya’daki
yaygın
elektronik
dinleme
ve
gözetim
uygulamalarını
açığa çıkaran Rus araştırmacı
gazeteciler Andrei Soldatov ve
Irina Borogan ve ifade özgürlüğü
avukatı Zelal Pelin Doğan’ın
katıldığı panelde konuşmacılar,
Türkiye ve Rusya’da yakın
zamanda kabul edilen kısıtlayıcı
sosyal
medya
yasalarının
etkilerini aktarmanın yanı sıra,
sosyal medya kullanıcılarının kendilerini koruyup kitlelerine ulaşmaya devam etmelerini
mümkün kılacak birtakım tedbirleri tartıştılar.
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İnsan hakları hukukçusu Benan Molu’nun “İnsan hakları yargısında AİHM ve AYM’nin rolü”
başlıklı oturumda katılımcılar, mahkemelerin işleyişine ilişkin örnekler aracılığıyla bilgi sahibi
olduktan sonra uygulama usullerini tartıştılar.
İstanbul Bilgi Üniversitesi
İnsan
Hakları
Araştırma
Merkezi’nden Ulaş Karan’ın
yürüttüğü dördüncü oturumun
başlığı ise “Sivil toplum ve
insan hakları savunucularının
örgütlenme özgürlüğü” idi.
Okan Üniversitesi’nde feminist hukuk teorisi alanında araştırmacı olan Ceren Akçabay, “Kadın
ve LGBTİ+ haklarının ulusal ve uluslararası düzeyde korunması” başlıklı oturumda katılımcıları
konuyla ilgili uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuat konusunda bilgilendirerek bunların
icrasını tartıştı.
Avukat
Tuğçe
Duygu
Köksal ise “Mülteci hukuku
ve
sığınmacılar”
başlıklı
oturumda,
konuyla
ilgili
uluslararası
prensipleri
detaylı bir şekilde inceledi.
Ayrımcılık konusunda çalışan
İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi İdil Işıl Gül, “Engelli hakları” başlıklı
oturumda mevcut mevzuatı anlattı.
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TRIAL MONITORING

Türk-Alman Üniversitesi’nden
Engin Arıkan ise “Hayvan
hakları” konulu oturumda
hayvan
sahibi
olmak
h a k k ı n d a i s t at i s t i kle r
paylaşarak katılımcılar
ile önemli etik sorulara
cevaplar aradı.
Bahçeşehir Üniversitesi’nden Serkan Köybaşı, “Çevre hukuku” başlıklı oturumda katılımcılara
çevreci anayasacılık ile ekoloji ve hukuk alanlarındaki temel kavramlardan bahsetti.
Son olarak Eş Direktörümüz Veysel Ok, “Sosyal medya ve yurttaş gazeteciliğinde ifade
özgürlüğü” başlıklı oturumda sosyal medya kullanıcıları ve gazetecilere açılan ifade özgürlüğü
davalarından bahsederek, katılımcıları çevrimiçi platformlardaki hakları ve bu hakların ihlali
durumunda gidilecek mekanizmalar konusunda bilgilendirdi.

FAİLİ MEÇHUL IV: “HAKİKATİ UNUTTURMAMA SORUMLULUĞUNU
HAKKIYLA ÜSTLENMELİYİZ”
Bu yıl dördüncüsü düzenlenen “Faili meçhul: Cezasızlıkla mücadele” panelinde, Sebla Arcan,
Katerina Sergatskova, Ayşe Tepe Doğan, Rumet Serhat ve Ferhat Parlak, cezasızlığa dikkat
çekmek ve bu suçları işleyenlerin adalete teslim edilmesi için neler yapılabileceği konusunda
farkındalık yaratmak için 13 Aralık günü İstanbul Beyoğlu’ndaki Yesayan Salonu’nda bir araya
geldi. Burcu Bingöllü’nün modere ettiği panelin davetlileri arasında geçtiğimiz yıllardaki
panellere konuşmacı olarak katılan Alaz Erdost, Dicle Anter ve Matthew Caruana Galizia
yer alıyordu.

2018 yılından bu yana Türkiye’nin en kapsamlı dava izleme programını yürütüyoruz. 2018-2021
yılları arasında 19 ilde 28 dava gözetmeni ile 276 ifade özgürlüğü davasının 947 duruşmasını
izledik. En az 523 duruşmada, duruşmayı sadece mahkeme gözlemcilerimiz izledi.
2021’de 18 ilde 19 dava gözetmeni ile 165 davanın 308 duruşmasını izledik. En az 154
duruşmada, duruşmayı sadece dava gözlemcilerimiz izledi. Bu duruşmaların çoğunluğu
İstanbul ve Ankara dışındaki şehirlerde yapılan duruşmalardı.
Sosyal medya duyuruları ve güncellemelerinin yanı sıra, ifade özgürlüğünü kullandıkları
için yargılandıkları bu duruşmaları internet sitemizde yayınladığımız gözlem raporlarıyla
kamuoyuna duyurduk. 2021 yılında, duruşmanın yapıldığı gün 283 duruşma raporu yayınlandı.
Dava izleme programımız, bu yılın Temmuz ayından beri Norveç Kraliyeti Dışişleri Bakanlığı
tarafından destekleniyor. Yeni proje döneminin başlamasıyla birlikte, her geçen gün artan
ifade özgürlüğü kısıtlamalarına adapte olduk. İfade özgürlüğü davalarının yanı sıra, toplanma
özgürlüğü ile ilgili davalar da izlemeye başladık. Bu kapsamda yeni adli yıl başlangıcı ile
birlikte Eylül ayında, program kapsamında topladığımız tanımlayıcı verileri içeren aylık
raporlar hazırlamaya başladık.
İlk aylık raporumuz Ekim’de yayınlandı; bu rapor Eylül ayında görülen, yüzde 52’si gazeteci
olan toplam 212 sanığın yargılandığı 36 davanın duruşmasından elde edilen verileri içeriyordu.
Eylül ayında izlediğimiz davalarda, sanıklara toplamda 51 farklı suçlama yöneltildi, bu
suçlamaların yüzde 27’sini “örgüt propagandası yapmak,” yüzde 25’ini ise “örgüt üyeliği”
oluşturuyordu.
Bu dava dosyaları kapsamında 62 suç delili bulunurken bu delillerin yüzde 27’si sanıkların
yazdığı haberler, makaleler, çektiği fotoğraflar ve/veya yayınlarından oluşuyordu.
Tüm aylık raporlarımıza buradan ulaşabilirsiniz:

© Mevlüt Oğuz
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FREE WEB TURKEY

Here are the rest of our monthly reports:

September 2021

November 2021

October 2021

December 2021

Free Web Turkey projesini 2019 yılının sonlarında, sansür ve çevrimiçi içeriklere ilişkin giderek artan erişim engeli kararları ile mücadele etmek amacıyla başlattık. Proje kapsamında, açık kaynak araştırması yaparak çevrimiçi sansüre ilişkin izleme ve raporlama faaliyeti
yürütüyoruz.
İnternet sitemizde hem Türkiye’de hem de dünyada alınan erişim engeli kararları ile küresel dijital
gelişmeler üzerine her hafta iki farklı bülten yayınlıyoruz; sayısı 60’ın üzerinde olan bu bültenleri
freewebturkey.com sitemizden okuyabilirsiniz.

İfade ve basın özgürlüğü ile adil yargılanma hakkının korunması ve yargı organlarını
uluslararası hukuki standartlar ile uyumlu hale getirmek amacıyla sürdürdüğümüz dava
izleme programımız kapsamında daha detaylı analizler ve Hukuk Birimimizin kaleme aldığı
değerlendirmeler içeren raporlar yayınlamaya devam edeceğiz.

20 Ocak tarihinde Free Web Turkey projesi kapsamında “Haberin Sonu: Türkiye’de İnternet
Sansürü” yıllık raporumuzu tanıtmak için bir panel düzenledik. Konuşmacı olarak katılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi, avukat Gülşah Deniz Atalar, Avrupa
Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi (ECPMF) bünyesinde Medya Özgürlüğü Acil Müdahale Koordinatörü, gazeteci Gürkan Özturan ve MLSA Eş Başkanı Barış Altıntaş, 2020 izleme dönemi
bulgularını tartıştı.
2021’de Türkiye’deki çevrimiçi sansürle ilgili verileri derlemeye devam ettik. Ana bulguları
özetlemek gerekirse, Free Web Turkey projesi, engelleme kararlarından etkilenen en az 11050
alan adı, haber URL’si ve sosyal medya içeriği engelleme kararlarından etkilenirken, bu kararlarının çoğu haber URL’lerini hedef aldı. Ayrıca, 12 aylık proje süresince 49 haber sitesi, çoğu
birden fazla kez olmak üzere erişime engellendi. Yasaklanan haber sitelerinden 21’i Kürtçe
haber yayını yapan sitelerden oluştu. Engellenen haber sitelerine, Mezopotamya Ajansı’nın
beş kez engellenen web sitesi ve kadın haber ajansı Jinnews’in 11 kez engellenen web sitesi
örnek olarak verilebilir.
Engellenen içeriklere bakılırsa, haber içeriklerinin 838’i hükümete ve yakın çevresine, yani
doğrudan Türkiye Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan, ailesi ve AKP belediye başkanları veya yetkilileri ile ilgili haberler hakkında olduğu
gözlemlendi.
Engellenen haber URL’leri için mahkemeler tarafından en çok kullanılan gerekçe, engellenen
haberin içeriğine göre talepte bulunanların daha çok kendi çıkarları için kullanıldığı gözlemlenen “kişilik hakları ihlali” oldu. Her yıl engellenen içeriklerin gerekçelerine dair Erişim
Sağlayıcıları Birliği (ESB) internet adresi ve engelli sitelerin engellenme nedenlerine göre
yüzdelerini gösteren bir pasta grafik ile açıklıyor. Ancak, “insan hakları ihlali” gerekçesiyle
engellenen içerikler gibi bazı kategoriler bu grafikte yer almıyor. Ayrıca ESB, kaç içeriğin engellendiğine ilişkin mutlak sayıları da paylaşmıyor.

22
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MLSA TV
COVID-19 pandemisi sürecinde dijital alandaki faaliyetimizi artırmak amacıyla kurduğumuz
MLSA TV Youtube kanalımızda, Friedrich Naumann Vakfı’nın (FNF) desteği ile 2021 yılı boyunca
da yayınlarımızı sürdürdük. Deneyimli gazeteci ve program sunucusu Soner Şimşek, aralarında
gazeteciler, avukatlar, aktivistler ve milletvekillerinin de bulunduğu 20’nin üzerinde konuk
ile insan hakları, hukukun üstünlüğü, basın ve ifade özgürlüğü konularındaki gelişmeleri
gündeme aldı.

17 NİSAN:
GECİKMİŞ “ADALET” - GAZETECİ DAVALARINDA AİHM KARARLARI
İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’nden Prof. Dr. Yaman
Akdeniz ve gazeteci Murat
Aksoy, gazetecilerin Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesine
başvurularından beklentileri ve
bu beklentiler ışığında, verilen
son AİHM kararları hakkında
konuştu.

8 MAYIS:
BASKILAR, YASAKLAR VE GENELGELER ARASINDA BASIN VE
İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ
İnsan Hakları avukatı Veysel Ok ve gazeteci Banu Güven, AİHM’nin, Türkiye’nin dört
bakan hakkında Meclis soruşturması başlattığı haberlerine yönelik yasaklamayla
Güven’in ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine karar verdiği AİHM kararını tartıştı.

22 MAYIS:
“LGBTİ+ MÜCADELESI SİVİL TOPLUMU GENİŞLETİYOR, DERİNLEŞTİRİYOR”

24 NİSAN:
“TÜRKİYE’NİN AB ‘ADAY ÜLKE’ STATÜSÜ FİİLEN SONA ERDİ”
Siyaset bilimci Prof. Dr. Cengiz Aktar, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) ve konsey ile
ilişkilerini değerlendirdi. Aktar, AB üye ülkelerinin Türkiye’de yaşanan gelişmelere
ilgi göstermediğini vurgulayarak, bu bağlamda bir ‘batısızlaşma’ sürecinden bahsetti.

Onur ayı arifesinde MLSA TV’ye
konuk olan gazeteci ve LGBTİ+
aktivisti Yıldız Tar, sivil toplum
ve medya alanındaki homofobi
ve transfobiyi ele aldı. Tar, 2020
medya izleme raporundan bazı
şaşırtıcı bulguları paylaşarak,
muhalif medya kuruluşlarını
LGBTİ+ konularında yeterince
haber yapmamasını eleştirdi.

29 MAYIS:
ESKİ GELENEKLER, YENİ HESAPLAR: DEVLET, MAFYA VE SİYASET

1 MAYIS:
“GAZETECİLİK BİR MESLEK OLARAK ARTIK İNSANİ BİR YAŞAM
SUNMUYOR”
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
vesilesiyle MLSA TV’ye konuk olan
Türkiye Gazeteciler Sendikası
(TGS) İstanbul Şube Başkanı
Banu Tuna, güvencesiz ekonomik
koşullar üzerinden gazetecilik
çalışmalarını engelleyen yeni
düzenlemelerden
pandeminin
etkilerine kadar, Türkiye’deki
gazetecilerin
karşılaştığı
zorlukları anlattı.
24
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Gazeteci İrfan Aktan, organize
suç örgütü lideri Sedat Peker’in
‘itiraflarından’ yola çıkarak,
ortaya
çıkan
skandalların
olası etkilerini anlattı ve
Türkiye’de
demokratikleşme
perspektiflerini tartıştı.
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6 HAZİRAN:

30 TEMMUZ:

“KAYIP ADALET”: CEZASIZLIK VE KORUNAN FAİLLER

“AİHM, BARIŞ İÇİN İHRAÇ EDİLEN AKADEMİSYENLER HAKKINDA

Gazeteci Gökçer Tahincioğlu, kamu görevlilerinin eylemlerinden dolayı cezasız
bırakılan seiz davanın yer aldığı “Kayıp Adalet: Cezasızlık ve Korunan Failler” adlı
yeni kitabının tanıtımını yaptı.

13 HAZİRAN:
SİYASET, MAFYA, SERMAYE VE MEDYA:
BAŞKA BİR GAZETECİLİK MÜMKÜN!
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in daha önce gazeteciler tarafından ortaya
çıkarılmayan ifşaatları hakkında Soner Şimşek, Medya Koridoru Genel Yayın
Yönetmeni Canan Kaya ile gazetecilerin sorumluluğunu, medya-siyaset ilişkisini ve
cesur gazetecilerin bağımsız haberciliklerine olan ihtiyacı tartıştı.

TÜRKİYE’DEN SAVUNMA ISTİYOR”
Hak savunucusu ve avukat Ayşe
Bingöl Demir, AİHM’in ihraç
edilen Barış Akademisyenleri için
Türkiye’den istediği savunma
talebini değerlendirdi. Demir,
sürecin sadece akademisyenler
için değil, kanun hükmünde
kararnameler ile işinden edilmiş
binlerce insan için önemine
dikkat çekti.

31 TEMMUZ:
20 HAZİRAN:

FON ALMAK SUÇ MU? HERKESE AÇIK FONLARDAN YARARLANAN

“İKTIDAR KORKUYU YAYMAYI BAŞARAMAYACAK”

ELEŞTİREL MEDYA HEDEF HALİNE GELDİ
Kamu fonlarından yararlanan bağımsız medya kuruluşlarını hedef alan tartışmalar
ışığında gazeteci ve medya ombudsmanı Faruk Bildirici, özellikle ana akım medyanın
çoğunluğunun devlete bağlı olduğu ve bağımsız medya kuruluşlarının baskı altında
olduğu bir ortamda, medya kuruluşlarının fon almasının neden etik dışı olmadığını
özetledi.

18 Haziran günü Halkların
Demokratik Partisi (HDP) İzmir il
binasına yönelik saldırı ve o sırada
binada bulunan parti çalışanı
Deniz Poyraz’ın katledilmesinin
ardından MLSA TV’ye konuk
olan HDP Grup Başkanvekili
Meral Danış Beştaş, katliam ile
başlayan süreci, HDP’ye yönelik
kapatma davasını ve Türkiye’de
muhalefetin
karşı
karşıya
olduğu tehditleri genel olarak
değerlendirdi.

8 AĞUSTOS:
İKLİM KRİZİNİN DERİNLEŞTİĞİ ZAMANLARDA EKOLOJİK GAZETECİLİK

8 TEMMUZ:
HAYVANLARI KORUMA YASASI HAKKINDAKI TARTIŞMALAR
Avukat ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ülkede büyük tartışmalara
neden olan yeni Hayvanları Koruma Kanunu teklifini tartışırken, öneriyi hayvan hakları
savunucularının taleplerinin yeterince dikkate alınmaması nedeniyle eleştirdi.

26
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G a ze t e c i P e li n C e n g i z ,
Türkiye’deki
yıkıcı
orman
yangınlarının arka planında,
afetlerin
kamuoyunda
ne
kadar kolay unutulduğunu
ve iklim krizini inkar eden
komplo
teorilerinin
nasıl
yayıldığını tartıştı. Kamuoyu
bilgisi ve farkındalığı yaratmak
için
ekolojik
gazeteciliği
hızlandırmanın
gerekliliğini
özellikle vurguladı.
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10 AĞUSTOS:

25 EYLÜL:

AFGAN MÜLTECİLERİN UZUN ROTASI: SINIRDAN NOTLAR

1 TWEET, 7.5 YIL HAPİS: İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ DAVASINDA

G az et ec i
R u şen
Ta kva
İran-Türkiye sınırına gelen
mül t ec i l e r l e
ya ş a dı ğ ı
d en ey i m le r i
a nl a ttı .
Mül t ec i l e r i n
g üv e nl i k
kaygılarından, yaşadıkları uzun
ve zorlu yolculuğun gerçeklerini
anlatarak, Türkiye’de yaygın
olan ırkçı söylemi hakkında
eleştirilerini gündeme getirdi.

KARAR BEKLENİYOR
İnsan
hakları
savunucusu
ve avukat Nurcan Kaya, son
duruşmadan iki gün önce,
Dışişleri
Bakanı
Mevlüt
Çavuşoğlu’nu “Barış Pınarı”
harekatına ilişkin açıklamaları
nedeniyle eleştirdiği tek bir
tweet
paylaşımı
nedeniyle
aleyhindeki Kafkaesk davayı
inceledi. Savcı, “ardışık terör
propogandası” suçundan 7.5 yıl
hapis istedi.

19 AĞUSTOS:
POPÜLİST SİYASETTE BİR “ARAÇ” OLARAK MÜLTECİLER
Gazeteci
Kemal
Vural
Tarlan,
Türkiye’nin
göç
politikasını
değerlendirdi.
Muhalefetin birlikte yaşamayı
kolaylaştıracak
söylemlerde
bulunması gerektiğini söyleyen
Tarlan,
mevcut
sistemin,
popülist siyaset tarafından
sömürülen hem göçmenler hem
de Türk vatandaşları için nasıl
sorunlar yarattığını anlattı.

27 EYLÜL:
TÜRKİYE’NİN İNTERNET ÖZGÜRLÜĞÜ REKORU
ECPMF Koordinatörü Gürkan Özturan, Türkiye’nin giderek artan kısıtlayıcı internet ve
sosyal medya mevzuatlarıyla ilgili olarak Türk yetkililer tarafından ‘sosyal medyanın
düşman edildiğini’ anlatarak, içeriklere erişimin engellenmesi, kullanıcıların
paylaşımları nedeniyle soruşturma açılması veya kişisel verilerine ulaşılması gibi
durumlarda kişilere yönelik hak ihlallerinin altını çizdi.

26 AĞUSTOS:
HAPİSHANELERDE SALGIN
MLSA temsilcisi Zelal Pelin Doğan and CISST temsilcisi Berivan Emine Korkut,
COVID-19 pandemisi döneminde cezaevlerindeki durumu aktardı. “Hapishane
yoksulluğu” gibi zorluklara ek olarak, hijyen malzemelerinin eksikliği ve karantina
prosedürlerinin kötüye kullanılması gibi hapishanelerin sağlık ve adalete erişimindeki
eksikliklere dikkat çektiler.

28
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SAVUNUCULUK VE DAYANIŞMA
BİRBİRİMİZDEN GÜÇ ALMAK VE ÖĞRENMEK:
İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARI DAYANIŞMASI AĞI
İnsan Hakları Savunucuları Dayanışması Ağı (İHSDA), insan hakları savunucularının korunmasına dair düzenli faaliyet gösterilmesi gerekliliğinin ortaya çıkması üzerine, bir grup insan hakları örgütünün bir araya gelmesiyle 27 Şubat 2019’da düzenlenen basın toplantısı ile
kuruldu. 25 güncel üyesi bulunan Ağ’ın kurucu üyelerinden biri olarak, dört örgüt ile birlikte
(Hakikat Adalet Hafıza Merkezi, Yurttaşlık Derneği, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, Türkiye
Araştırmaları Enstitüsü) Ocak ayında oluşturulan Yürütücü Kurul’a dahil olduk. Tüm Ağ faaliyetleri bu rapora dahil edilmese de, bazı önemli noktalara değinmek istiyoruz.

Türkiye’nin, AİHM’in Kavala kararını
uygulama
başarısızlığına
karşı
alınabilecek tedbirlerin gündemde
olduğu Avrupa Konseyi Bakanlar
Komitesi’nin 14-16 Eylül tarihlerindeki
toplantısı
öncesinde,
bizim
de
aralarında bulunduğumuz Ağ üyesi
10 dernek 13 Eylül’de ortak bir bildiri
yayınladı. Bildiriyi imzalayan dernekler,
AİHM kararının uygulamasını ve Osman
Kavala’nın derhal serbest bırakılmasını
talep ederek, aksi takdirde Bakanlar
Komitesi’ni kararın uygulanmasını
sağlamak için gerekli tüm önlemleri
almaya çağırdılar.

Yılın ilk günleri, insan hakları savunucularını hedef alan tehditlerin
katlanarak arttığı bir dönem oldu. İnsan Hakları Derneği (İHD),
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sözlü saldırılarına, öne çıkan
hak savunucuları ise yargı tacizine maruz kalırken, hak ihlallerini
meclis gündemine taşıyan milletvekilleri de hedefe konuldu.
Ağ, bu gelişmeler ışığında insan hakları savunucularına yönelik
baskılayıcı, kriminalize edici ve ayrımcı söylemlere derhal son
verilmesi için çağrı yaptı.

30

Sivil toplum örgütlerine (STÖ) yönelik baskının endişe verici boyutlara
ulaşmasının ardından Mart ayının 22’sinde, Ağ’ın web sitesinde
“Sivil Toplumu İlgilendiren Son Gelişmelere Dair Bilgi Notu” başlıklı
bir metin yayınlandı. Bu bilgi notunda, 31
Aralık 2020’de yürürlüğe giren, “Kitle İmha
Silahlarının Finansmanının Yayılmasının
Önlenmesi Kanunu” ile getirilen koşullar
ve kanunun etkileri paylaşıldı. Kanunun
sebep olduğu belirsizliklere dikkat çeken
ve metinde ayrıca STÖ’lerin maruz kaldığı
şeffaflıktan uzak denetimlere de değinildi;
sivil toplum aktivitelerini kısıtlayıcı uygulamalara son verilmesi,
STÖ’lerin yargının hedefi haline getirilmek yerine korunması ve
kendilerini etkileyen tüm karar alma süreçlerine dahil edilmesi için
hükümete çağrı yapıldı.

Buna ek olarak Ağ, Komite üyesi sekiz
insan hakları elçisine 6 Eylül’de aynı
talebi içeren bir mektup gönderdi.
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Ağ, 8 Kasım’da özel bir panel ve toplantı düzenledi. Eş direktörümüz Barış Altıntaş
moderatörlüğünde, farklı STÖ’lerden dört temsilci, Aralık 2020’den itibaren STÖ yasasının etkileri
ve son zamanlarda sivil toplum çalışmaları üzerindeki artan baskılarla ilgili deneyimlerini
anlattı. Uzmanlar, STÖ yönetiminde dikkat edilmesi gereken noktalara ve yasal değişikliklere
ışık tuttu. Panelistler ve katılımcılar, günlük idari ve yönetim işlerindeki baskılarla başa çıkmak
için bilgi ve strateji alışverişinde bulundular.
10 Aralık’ta Yürütücü Kurul, Türkiye’de mültecilere karşı artan kutuplaşma ve ırkçılıktan
kaynaklanan STÖ’lerin göç alanındaki çalışmalarının önünde bulunan zorluklar hakkına yeni
bir araştırma projesi başlatmak üzere toplandı. Hakikat Adalet Hafıza Merkezi, Eşit Hakları
İzleme Derneği, AĞ-DA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dayanışma Ağı ve MLSA, Dayanışma Ağı
çatısı altında bu projeyi birlikte yürütecek.

MADDE 9.2 BİLDİRİMİ
Avrupa Konseyi Bakanlar Komites’inin 1406’ncı toplantısında sunulmak üzere, 28 Nisan’da
Öner ve Türk, Nedim Şener, Altuğ Taner Akçam, Artun ve Güvener dava gruplarına ilişkin bir Kural
9.2 bildirimi yaptık. Kural 9.2 bildirimleri aracılığıyla STÖ’ler, Bakanlar Komitesine bilgi sunabilir
ve böylece Bakanlar Komitesi ile davalı devlet arasındaki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
kararlarının uygulanmasına ilişkin diyaloğa katkıda bulunabilir. Bildirim sunmuş olduğumuz ve
yukarıda belirtilen dava grupları, ifade özgürlüğüne haksız müdahale, gazetecilerin delilsiz ve
haksız biçimde tutuklu yargılanmaları ve hukuki gereksinimleri karşılamayan diğer davalarla
ilgilidir.
Türk makamları, Bakanlar Komitesini davaları sonlandırmaya davet ederken, Türkiye’nin insan
haklarına saygı gösterme yükümlülüklerini yerine getirmediğini, hak ihlallerine karşı etkili
bir çözüm yolunun bulunmadığını ve AİHM kararlarını uygulama taahhüdü göstermediğini
ayrıntılı olarak vurguladık. Sonuç olarak Bakanlar Komitesine, davaların kararlarının infazına
ilişkin denetimi sürdürmesi çağrısında bulunduk.
Türkiyeli yetkililer bildirimimize verdikleri 20 Mayıs tarihli cevapta, ülkedeki yasal koşulların
özgürlüğün teminatı olduğunu savunarak, bildirimimizin “denetim sürecine tabi olmayan bazı
hususlara ilişkin spekülasyonlar” içerdiğini iddia etti. Bu iddiaya karşılık olarak, dava izleme
programı kapsamında izlediğimiz 319 duruşmada, dava gözlemcileri tarafından edindiğimiz
güvenilir ve şeffaf verilerden oluşan bulguları bildirime ek olarak sunduk.
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European Implementation Network’ün (EIN) daveti üzerine 25
Mayıs’taki Avrupa Konseyi Daimi Temsilcilikleri (COE) delegelerine
yönelik bilgilendirme toplantısında, söz konusu dava gruplarına
ilişkin görüşümüzü sunduk.
Bakanlar Komitesi, 9 Haziran’daki insan hakları toplantısında aldığı
geçici çözüm kararı ile ülke yetkililerini; AİHM kararlarının ilgili
dava gruplarında uygulanmasını ve Türkiye’de ifade özgürlüğünün
korunmasını sağlamak için çeşitli önlemler almaya çağırarak,
belirtilen davaların denetimine devam etmeye karar verdi.

ARAŞTIRMA: CEZAEVLERİNDE COVID-19 PANDEMİSİNE YÖNELİK ÖNLEMLER
COVID-19 pandemisi sırasında cezaevleri, sosyal mesafenin zorluğu ve sık giriş çıkışlar
nedeniyle yüksek riskli alanlar olmuştur. Bu anlamda hapishaneler, enfeksiyon riskleri
açısından en savunmasız gruplar arasında bulunmaktadır. Pandemi sırasında hapishanelerde
sağlık ve adalet erişimlerine ilişkin ayrıntılı ve şeffaf veriler bulunmadığından, konu hakkında
veri toplamaya karar verdik.
Dışarıdan avukatların yardımıyla, Şubat ve Mart aylarında 25 siyasi tutukluyu beş farklı
cezaevinde ziyaret ettik: Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi, Silivri 5 No’lu L Tipi Kapalı Cezaevi,
Ankara Sincan Kapalı Cezaevi, Diyarbakır Kapalı Cezaevi ve Van Yüksek Güvenlikli T Tipi Kapalı
Cezaevi. Anketin amacı, mahkûmların hapishane hijyen ürünlerine, tıbbi bakıma ve adalete
erişim haklarının yanı sıra, ziyaret ve iletişim haklarının cezaevi genel koşullarına ek olarak
nasıl etkilendiğini öğrenmekti.
Görüşmeciler, 11 kadın ve 14 erkekten oluşuyordu. Cezaevinde pandemi tedbirlerine ve koşullara
ilişkin 62 soruyu cevaplayan tutuklular ile yaptığımız görüşmeler cezaevlerinde ciddi hak
ihlalleri yaşandığını ortaya koydu. Tutukluların yarısından fazlası pandemi süresince temizlik
malzemelerine erişemediklerini ve kültür ve spor aktivitelerine yönelik ciddi kısıtlamalar ile
karşılaştığını ifade etti.
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Araştırma bulgularına göre, tutukluların yüzde 44’ü COVID-19 pandemisi hakkında
bilgilendirilmedi. Yüzde 56’sı ise temizlik ve hijyen malzemelerinden yoksundu. Ayrıca,
tutukluların yüzed 76’sı yetersiz beslendiğini söyledi. Görüşülen 25 kişinin tamamı, en az bir
spor veya kültürel faaliyetin tamamen yasaklandığını belirtti.

AVRUPA PARLAMENTOSU RAPORTÖRÜNÜ GAZETECİLERİN SAHA DENEYİMİ

BASINDA MLSA
20.01.2021 / BİANET
Erişim engeli haberlerinin yüzde 42’si iktidar ve çevresiyle ilgili

HAKKINDA BİLGİLENDİRME
İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün daveti üzerine, Avrupa Parlamentosu üyesi Türkiye raportörü
Nacho Sanchez Amor’un katılımı ile gerçekleşen ve AB-Türkiye gündeminde yer alan güncel
konuların tartışıldığı STÖ platform toplantısında bir sunum yaptık.
Toplantıda, İçişleri Bakanlığı’nın Nisan ayının sonunda yayınladığı toplumsal olaylar sırasında
ses ve görüntü kaydı alınmasını yasaklayan genelge sebebiyle acil bir mesele olarak gündeme
oturan kolluk kuvvetlerinin gazetecilere ve sivillere yönelik saldırıları hakkında bilgilendirmede
bulunduk. Sanchez Amor, sunumun hukuki tartışmalara ek olarak yeni bir perspektif sunarak
yasal düzenlemelerin sahaya etkisini tasvir etmesi açısından değerli olduğunu ifade etti.

09.02.2021 / DEUTSCHE WELLE TÜRKÇE
Avukat Veysel Ok: “TCK 216 Türkiye’de ‘mantık dışı’ uygulanıyor”

TELİFLİ MAKALELER
Web sitemiz mlsaturkey.com’da bağımsız gazetecilere insan
hakları alanında yazdıkları makaleleri yayınlama imkanı sunuyoruz.
Hazırlanan makaleler çoğunlukla basın ve ifade özgürlüğü, dava
veya soruşturma ile karşılaşan gazeteciler, hukukun üstülüğü
ve bilgi edinme hakkı konularına ışık tuttu. 2021 yılında yazar
havuzunu genişleten MLSA, LGBTİ+ hakları, kadın hakları, cezasızlık
sorunu, işkence gibi ciddi insan hakları konularına değinen pek
çok yazarın katkıları sayesinde, yayınladığı makalelerin konuların
kapsamını genişletme imkanı buldu.
MLSA’nın editoryal çalışmaları, haklar alanında kamuoyunu ilgilendiren konularda bilgi
aktarmanın yanı sıra, gazeteciler arasında işsizliğin ve oto-sansürün arttığı bir dönemde,
gazetecilere yayın platformu sunarak meslek alanında kalmalarını da teşvik etmektedir. 2021
yılında 31 farklı gazeteci MLSA’nın internet sitesinde 125 makale yayınladı.
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21.03.2021 / SÜDDEUTSCHE ZEITUNG
Türkiye’nin
İstanbul
Sözleşmesinden
çekilmesi
konusunda Veysel
Ok
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30.03.2021 / FRIEDRICH NAUMANN FOUNDATION FOR FREEDOM
“Karanlık önseziler
zamanı” - Erdoğan’ın
iddia ile gerçek
arasındaki insan
hakları gündemi

MLSA Eş Direktörü
Barış Altıntaş ile Röportaj

15.04.2021 / FINANCIAL TIMES

14.05.2021 / FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG
Deniz Yücel’e
yeni dava

Gazeteci ve yazar
Ahmet Altan’ın serbest
bırakılması üzerine
Veysel Ok

30.04.2021 / ARTI GERÇEK GAZETE

17.06.2021 / INDEPENDENT TÜRKÇE

Emniyet Genel
Müdürlüğü,
görüntü ve ses
kaydı alınmasını
yasakladı
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30.04.2021 / MEDIA4DEMOCRACY

MLSA’dan
Zelal Pelin Doğan:
Karar, kamusal
alanda Kürtçenin
kullanımına yönelik
bir müdahaledir
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28.06.2021 / WELT

15.07.2021 / VOICE OF AMERICA

Erdoğan’ın Adalet
Bakanı Yardımcısı
kendini Deniz Yücel’in
kurbanı olarak
görüyor

Kuşatma Altında: Başarısız Darbe türk Medyasının Çöküşüne
Nasıl Yol Açtı?

05.07.2021 / BİANET

30.07.2021 / GAZETE DUVAR

Rapor: Mahkûmlar temizlik malzemelerine erişmekte zorlanıyor

Polisin darp ettiği
gazetecilerden suç
duyurusu

07.07.2021 / FRIEDRICH NAUMANN FOUNDATION

24.09.2021 / T24
Kilyos’ta bir atölye

MLSA Eş Direktörü Veysel Ok ile
‘Yansıtılacak Bir An: Getiren
Avrupa-Akdeniz Tahvilleri Yaratmak’
raporu üzerine röportaj
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06.10.2021 / GAZETE DUVAR

17.11.2021 / BİANET

MLSA: Uluslararası
hukuki standartlara
bağlılık giderek
zayıflıyor

Gazeteci Dindar Karataş’a ‘örgüt üyeliğinden’ beraat

07.10.2021 / PEN NORWAY
PEN Norveç, MLSA Eş
Direktörü Veysel Ok’un
mahkûm edilmesine yol açan
iddianameyi inceliyor

03.11.2021 / COMMITTEE TO PROTECT JOURNALISTS
CPJ ve diğer gruplar Türkiye’yi
tutuklu gazeteci Nedim
Türfent’i serbest bırakmaya
çağırdı
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