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Gazeteciler Cemiyeti hakkında
Gazeteciler Cemiyeti, 10 Ocak
1946’da gazeteciler Mekki Sait Esen,
Niyazi Acun, Aka Gündüz, Bilal Akba,
Adil Akba, Sebahattin Sönmez ve Muvaffak Menemencioğlu tarafından kuruldu.
Cemiyetin kuruluş amacı, basın organlarındaki gazetecileri bir araya toplamak,
mesleki ve sosyal hakları geliştirmek,
mesleğin gerekliliği olan hak ve özgürlükleri savunmak olarak belirlendi.
Kurucu başkanlığı üstlenerek 19461956 yılları arasında Gazeteciler Cemiyeti
Başkanlığı’nı yürüten Mekki Sait Esen’in
ardından 1956-1957 döneminde eski
kontenjan senatörlerinden Ecvet Güresin
cemiyet başkanlığını üstlendi.
Kudret gazetesi kurucusu ve sahibi
Gazanfer Kurt’un, 1959 yılına kadar
Gazeteciler Cemiyeti’ne başkanlık yapmasının ardından bu görevi 1960 yılına kadar
Atilla Bartınlıoğlu üstlendi. CHP’nin eski
Milletvekili Altan Öymen, 1960 ve 1961
yıllarında sürdürdüğü Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı görevini 1961 yılında İbrahim Cüceoğlu’na bıraktı. Akis dergisi
yönetici ve yazarı Metin Toker ise, 1957
yılında yedi ay 53 gün hapis yatmasının
ardından 1962 yılında Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı’na getirildi.
Ekspres gazetesi kurucu sahipliğini
yapan Doğan Kasaroğlu, 1963 - 1968
döneminde Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
olarak görevi devralmasından sonra TRT
Genel Müdürlüğüne atandı.
Yenigün, Ulus, Ankara Telgraf, Ankara Ekspres, Dünya gazetelerinde yazı
işleri müdürlüğü, yazarlık, başyazarlık ve
Genel Yayın Yönetmenliği yapan Beyhan
Cenkçi, bu süre içerisinde beş yıl boyunca
Gazeteciler Sendikası başkanı olarak
görev aldı. 1960 yılı öncesi bir buçuk yıl
hapis cezası alarak bazı meslektaşları ile
birlikte cezaevine giren Cenkçi, 1969
yılında Gazeteciler Cemiyeti başkanı
seçildi. 1992 yılına kadar Gazeteciler
Cemiyeti Başkanı olarak görevini sürdür-

dü. Cenkçi, 24 yıllık Başkanlığı sırasında
Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Senatörlüğü de yaptı.
1971 yılında Son Havadis gazetesinde
mesleğe başlayan Nazmi Bilgin, Güneş
gazetesi sahipliği ve Yazı İşleri Müdürlüğü görevini üstlendi, daha sonra Dünya
gazetesinde Haber Müdürü olarak görev
yaptı. Bilgin, Tercüman gazetesinde
Parlamento ve Cumhurbaşkanlığı muhabirliği görevlerini de yürüttü. TRT-2’nin
kuruluşunda yer aldıktan sonra TRT’ye,
beş yıl “Uzman Haberci” ve “Genel Müdür Danışmanı” olarak hizmet verdi.
Bilgin 1992 yılında ittifakla cemiyet
Genel Başkanı seçildi. 1996 yılında kuruculuğunu üstlendiği Türkiye Gazeteciler
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geçişiyle, daha açık bir deyimle, çoğulcu
demokrasi dönemiyle yaşıt ve koşut olan
Gazeteciler Cemiyeti, bir avuç gazeteci
üye ile çıktığı yolu, sevgi ve mesleki
dayanışma ile pekiştirmiş, 2000’i aşkın
üye sayısı ve bağımsız mali gücü ile
bugün, Türkiye’nin en eski, en büyük ve
saygın meslek kuruluşlarından ve sivil
toplum örgütlerinden birisidir.
Cemiyetimiz, 1946 yılındaki kuruluşundan bu yana her zaman cumhuriyet,
çoğulcu demokrasi ile ifade ve basın
özgürlüğü başta olmak üzere özgürlüklerin yılmaz bekçisi oldu. Gazeteciler Cemiyeti üyelerine aşıladığı bu güvenle
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Kapak fotoğrafı: Cosmic Creative
Reklam sektörü için bir prestij olarak kabul
edilen 13’üncü Kırmızı Reklam ödüllerinin
13’üncüsü 26 Mayıs 2016’da gerçekleştirildi.
Kırmızı Jüri Özel Ödülünü Cosmic Creative’in
hazırladığı “Gazeteciler Cemiyeti-Bir gazeteci
neredeyse, aydınlık oradadır” adlı çalışma hak
kazandı.
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Giriş
Mart ayı gündemini dünyada ve Türkiye’de Rusya-Ukrayna savaşı belirledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 24 Şubat’ta Ukrayna topraklarına başlattığı askeri operasyon dünyayı savaşın
eşiğine getirirken, küresel kutuplaşmayı, ötekileştirmeyi ve ekonomik koşulları ağırlaştırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus ve Ukrayna liderlerini barış için müzakere masasında buluşturma
girişimiyle öne çıktı. Savaş sürerken boğazların anahtarı durumundaki Montrö Sözleşmesi’ni hassasiyetle uyguladıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP sözcülerinin bu açıklamalarına karşın
sözleşmeyi savunan emekli amirallerin durumu da gündemdeydi. 4 Nisan 2021’de Montrö Sözleşmesi’nden vazgeçilmemesi yönündeki görüşlerini kamuoyuyla paylaşan amiraller, “anayasal düzeni bozmakla” suçlanmışlardı. Mart’ın son haftasında hakim karşısına çıkan amiraller, “Ukrayna savaşıyla haklı çıktıkları” savunması yaptılar ancak mahkeme 103 emekli amiral hakkında beraat talep edilmesine
karşın adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağını kaldırarak davayı erteledi.
Türkiye’de Mart’ın ana gündemini artan ekonomik sıkıntılar oluşturdu. Gıda ürünlerinde olağanüstü fiyat artışları sürerken, Erdoğan, görevinden istifa ettiği açıklanan Tarım ve Orman Bakanı Bekir
Pakdemirli’nin yerine AKP’li eski vekil Vahit Kirişçi’yi atadı. Stokları gerileyen, fiyatı artan ayçiçek
yağı gündemdeydi. Rusya’dan yağ getiren bir geminin 16 Mart’ta Mersin limanına gelmesi haber kanallarında canlı yayınlarla aktarıldı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin,
haber bültenleri ve yorum programlarında gıda fiyatları yerine kurumlarca yapılan resmi açıklamaların
yayınlanmasını istedi. RTÜK’ün AKP ve MHP’li üyelerinin oy çokluğuyla hükümete yakın olmayan
medya kuruluşlarına yönelik cezalandırıcı yaklaşımı devam ederken, Sayıştay RTÜK üyelerinin yurt
dışındaki 230 Euro’luk harcırahının “kamu zararına yol açtığı”na karar verdi.
Seçim mevzuatı değişiklikleri TBMM’de AKP-MHP’nin oy çokluğuyla yasalaştı. Muhalefet
cephesinde CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ile Gelecek Partisi’nin “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutakabatı”na imza atarak altılı ittifak oluşturma yolundaki çabaları
sonrasında iktidarın seçim mevzuatında değişiklikleri gündeme getirmesi göze çarptı. TBMM’de temsil
edilecek siyasi partiler açısından seçimde ülke barajı yüzde 10’dan yüzde yediye düşürülmesiyle olumlu
karşılanan düzenleme, partilerce kurulacak ittifak yapısıyla oynaması ve seçimlere katılma yeterliliği
şartlarından birisi olan “TBMM’de grubu olmak” şartını kaldırması nedeniyle eleştirildi. İl ve ilçe Seçim Kurulu başkanlarının kura ile belirlenecek olmasının da seçim güvenliği yönünden sakıncalı olduğuna dikkat çekildi.
RTÜK, Basın İlan Kurumu (BİK), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) eliyle basına
yönelik cezalandırma ve yasaklama politikaları devam ederken, AKP iktidarınca Cumhur İttifakı ortağı
MHP’nin de desteğiyle basın ve ifade özgürlüklerini daha da sınırlama yönünde yasal düzenleme hazırlıkları yapıldığı görüldü. Bu kapsamda, “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti
Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin TBMM’de yasalaşmasıyla BTK ve yargı
yanı sıra internet sitelerine erişim engeli getirilmesi yetkisine Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu
da dahil edildi. Ayın son haftasında TBMM’ye sunulan torba yasa teklifinde ise, finans sektöründeki
şirketler ile ilgili haberler için “şirket itibarına zarar verilmesi” iddiasının varlığı halinde gazeteciler
aleyhine hapis cezası öngörülmesi dikkat çekti. Öte yandan Anayasa Mahkemesi’nin BİK’in ilan kesme
cezalarına karşı hak ihlali kararları vermesi olumlu gelişmeler olarak not edildi.
Gazeteci Aydın Engin’in sürekli basın kartının Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nca iptal
edilmesine karşı yürüttüğü hukuk mücadelesi 24 Mart’ta 82 yaşında hayatını kaybetmesinden dört gün
sonra olumlu sonuçlandı. Engin’in sürekli basın kartı taşıma hakkına sahip olduğu yargı kararıyla onaylandı.
Tutuklu gazeteciler sorununda Mart ayı sonunda hapishanelerde 17’si hükümlü ve 21’i tutuklu
olarak toplam 38 gazeteci oluşu itibariyle bir azalma gözlenmesine rağmen basın ve ifade özgürlüğü
aleyhine yargı süreçleri yoğunluğunu korudu. “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlaması ile terör gerekçeli
suçlamalar kaynaklı gazeteciler hakkında hapis cezalarına hükmedildi. Hakkında Erdoğan’a hakaret
ettiği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan gazeteci Sedef Kabaş, tahliyesi ardından Gazeteciler Cemiyeti’nin M4D Projesi kapsamında düzenlediği medya konferansında yaşadığı süreci paylaştı. Kabaş’ın
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tahliyesi sonrasında paylaştığı “geçmiş olsun” mesajında Çerkes atasözüne yer veren emekli yurttaş Ali
Yılmaz hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine konuldu.
“Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlaması nedeniyle Evrensel eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Cem Şimşek’e verilen hapis cezası istinafta onandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ın Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu T3 Vakfı lehine yerel mahkeme kararıyla tazminat ödemeye
mahkum edilen gazeteci Çiğdem Toker’e “müfteri” demesi tepkiyle karşılandı. İnternet sitelerine ve
haber içeriklerine yönelik erişim engelleme kararları da hız kesmedi. Bu arada Twitter’ın da bazı haber
içerikleri gerekçesiyle medya kuruluşları hesaplarına yönelik engellemeler yaptığı kayda geçti.
İfade özgürlüğü açısından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliklerine yönelik yasaklayıcı tutum ve sert polis müdahaleleri söz konusu oldu. 21 Mart’ta Nevruz etkinlikleriyle ilgili tartışmalı
gelişmeler yaşandı.

İletişim Araçlarına ve İletişimcilere Baskı
1 Mart 2022
• Balıkesir 3. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Mete Cem Bahtiyar’ın “örgüt propagandası” suçlamasıyla yargılanmasında yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verdi. Mahkeme, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için davayı 2 Haziran’a erteledi.1 Bahtiyar, sosyal medya paylaşımları ve BirGün’de yaptığı haberler nedeniyle 7 Şubat 2018’de tutuklanmış, 20 Mart 2018’de ise tahliye edilmişti.2
2 Mart 2022
• Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği, etha33.com ve3 kizilbayrak63.net haber sitelerine erişimi
“milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle engelledi.4
• Hakkari Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, JinNews muhabiri Rabia Önver hakkında
sosyal medya paylaşımları nedeniyle “terör örgütü propagandası yapmak” gerekçesiyle soruşturma başlattı. Yüksekova TEM Büro Amirliği’nde, Önver’e Paris’te öldürülen üç Kürt kadın siyasetçiyi, Roboski saldırısını ve basın açıklaması sırasında katledilen Diyarbakır Barosu önceki Başkanı Tahir Elçi için
düzenlenen anma toplantısıyla ilgili paylaşımları sorduğu belirtildi. Önver’in avukatı Harika Günay,
hukuka aykırı şekilde delil elde edilmiş olduğunu söyledi.5
• İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, Evrensel eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Cem Şimşek’e “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla verilen hapis cezası kararını 24 Şubat’ta onadı. Şimşek, 2015 yılında yayımlanan “Alman karikatüristler Erdoğan’ı fena çizdi” başlıklı haber nedeniyle 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. İstinaf Mahkemesi, Bakırköy 27. Asliye Ceza Mahkemesi’nin kararında “usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı” ifade edildi. Avukat Devrim Avcı, mahkumiyet kararını Yargıtay’a ve gerekirse Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşıyacaklarını belirtti.6
3 Mart 2022
• İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Özgür Gündem Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Aykol,
Zana Kaya, Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya ile birlikte yargılanan siyasetçi Hatip Dicle hakkındaki
yakalama kararının beklenmesine karar verdi. Dava 16 Haziran’a ertelendi.7
• Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri Ahmet Kanbal’ın “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçlamasıyla bir yıl üç ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti ve cezayı ertelemedi.8 Jandarma Genel Komutanı Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil,
Artı Gerçek muhabiri Yağmur Kaya’nın İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Eren Keskin ile
Batman’da İpek Er’e tecavüz ederek intiharına neden olan Musa Orhan hakkında yaptığı bir söyleşiyi Twitter’da paylaştığı Kanbal’ın kendisini hedef gösterdiğini savunmuş ve hakkında dava açmıştı.
Kanbal söz konusu paylaşımda “Bu tavrı korumacılığı anlamak için Eren Keskin'in işaret ettiği yere

https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-cem-bahtiyarin-yargilandigi-dava-hazirana-ertelendi/
http://pressinarrest.com/gazeteciler/mete-cem-bahtiyar/
https://ifade.org.tr/engelliweb/etkin-haber-kizil-bayrak-pir-haber-ajansi-siyasi-haber-ve-yeni-yasam-gazetesi/
4 https://ifade.org.tr/engelliweb/etkin-haber-kizil-bayrak-pir-haber-ajansi-siyasi-haber-ve-yeni-yasam-gazetesi/
5 http://jinnews39.xyz/TUM-HABERLER/content/view/183337
6 https://www.evrensel.net/haber/456232/7-yildir-suren-rezalet-istinaf-mahkemesi-evrensel-haber-muduru-cem-simsekin-itirazini-reddetti
7 https://www.evrensel.net/haber/456302/ozgur-gundem-davasi-ertelendi-2
8 https://www.mlsaturkey.com/tr/musa-citilin-sikayeti-ile-yargilanan-gazeteci-ahmet-kanbala-1-yil-3-ay-hapis-cezasi/
1
2
3
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bakılmalı: “Yıllar önce M.O.’dan önce bir Musa Çitil vardı. 90'lı yıllarda Mardin'de komutandı. Ş. E.’ye
cinsel saldırıdan, tutuksuz yargılandı, beraat etti. Yıllar sonra Diyarbakır Sur’da komutandı” demişti.9
4 Mart 2022
• İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, kapatılan Taraf’ın eski çalışanları Mehmet Baransu, Yasemin Çongar, Ahmet Altan, Yıldıray Oğur ve firari sanık Tuncay Opçin’in yargılandığı davada, tek
tutuklu sanık Baransu’nun “devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme” ve “devletin güvenliğine
ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama” suçlamasıyla 13 yıl hapis cezasına karar verdi. Mahkeme, Çongar, Altan ve Oğur’un ise “devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme” suçundan üç yıl
dört ay hapis cezasına hükmetti. Firari sanık Tuncay Opçin’in dosyası ise ayrıldı.10
8 Mart 2022
• İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi, aralarında gazeteci Şehriban Alkış’ın da bulunduğu yedi
kadın ve LGBTİ+’nın, 7 Temmuz 2020’de polis tarafından darp edilerek gözaltına alındıkları eylemde
“2911 sayılı kanuna muhalefet etmek” ve “görevi yaptırmamak için direnmek”, “kamu kurumunun faaliyetlerinin engellemek” ve “kamu malına zarar vermek” suçlamalarıyla yargılandıkları davada, savunması alınan sanıkların adli kontrol tedbirlerini kaldırdı. Dava 9 Haziran’a ertelendi.11
• Hatay 1. Sulh Ceza Hakimliği, siyasihaber6.org, PİRHA’nın sitesi pirha.net12 ve Yeni Yaşam’ın yeniyasamgazetesi2.com13 haber sitelerine erişimi “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle14 engelledi.15
9 Mart 2022
• Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, İfade Özgürlüğü Derneği’nin, emekli askeri hakim Zeki
Üçok’un, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yardımcılarından Muhsin Dere‘nin ByLock kullanıcısı,
Yunus Emre Karaosmanoğlu’nun ise ABD’yle ilişkili olduğunu iddia ettiği açıklamalarıyla ilgili haberlerin erişime engellendiğini duyurduğu içeriği de “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.16
11 Mart 2022
• YouTube, devlet tarafından finanse edilen Rus medya kuruluşlarını engelleyeceğini duyurması
ardından Sputnik’in hesaplarını askıya aldı. Sputnik Türkiye’nin YouTube hesabına erişim kesildi. Sitede
“Bu kanal ülkenizde kullanılamıyor” uyarısı çıktı.17
• İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla tutuklu yargılanan gazeteci Sedef Kabaş hakkında iki yıl dört ay hapis cezasına karar vererek, tahliyesine hükmetti.
Mahkeme, Kaba hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na hakaret suçundan ise beraat kararı verdi. 18 Kabaş, TELE1’de katıldığı programda “Meşhur bir söz vardır; ‘Taçlanan baş akıllanır’ diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz
vardır. Hadi onu söylemeyeyim, büyükbaş hayvan diyeyim. ‘Büyükbaş bir hayvan bir saraya girdiği
zaman o kral olmaz, o saray ahır olur’ denir” sözleri nedeniyle ceza aldı. Erdoğan ve Soylu’nun davaya
katılma talebini kabul edilmişti.19
15 Mart 2022
• İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci-yazar Zekine Türkeri hakkında “örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla bir yıl altı ay 22 gün hapis cezasına karar verdi ve hükmün açıklanmasını da
geriye bırakmadı.20
• Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, Kayseri OSB (Organize Sanayi Bölgesi) Başkanı Tahir
Nursaçan ile altı eski yönetim kurulu üyelerinin “zimmet” ve “kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği” iddialarıyla yargılandıkları davaya21 gazeteciler alınmadı.22
• İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhuriyet’te yayımlanan “Gaziantep Valiliği
hakkında suç duyurusu: Yolsuzluk ve rüşvet ağı ortaya çıktı” haberine erişimi “kişilik hakları ihlali”
https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/248285-gazeteci-sosyal-medyada-haber-paylasti-musa-citil-dava-etti
https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/balyoz-plani-davasinda-yeni-karar-6989054/
11 https://www.mlsaturkey.com/tr/vazo-davasi-hazirana-ertelendi/
12 https://ifade.org.tr/engelliweb/etkin-haber-kizil-bayrak-pir-haber-ajansi-siyasi-haber-ve-yeni-yasam-gazetesi/
13 https://ifade.org.tr/engelliweb/etkin-haber-kizil-bayrak-pir-haber-ajansi-siyasi-haber-ve-yeni-yasam-gazetesi/
14 https://www.evrensel.net/haber/456776/pirha-ve-yeni-yasama-erisim-engeli
15 https://ifade.org.tr/engelliweb/etkin-haber-kizil-bayrak-pir-haber-ajansi-siyasi-haber-ve-yeni-yasam-gazetesi/
16 https://ifade.org.tr/engelliweb/ifade-ozgurlugu-dernegi-web-sitesindeki-icerik-engellendi-11/
17 https://www.gercekgundem.com/medya/330614/sputnik-turkiyenin-youtube-kanalina-erisim-engeli
18 https://www.amerikaninsesi.com/a/gazeteci-sedef-kabas-cezayla-tahliye-edildi/6480747.html
19 https://haber.sol.org.tr/haber/sedef-kabas-davasinda-yeni-gelisme-erdogan-ve-soylunun-talebi-kabul-edildi-329039
20 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-ve-yazar-zekine-turkeriye-1-yil-6-ay-22-gun-hapis-cezasi-verildi/
21 https://www.haberler.com/3-sayfa/son-dakika-haberleri-osb-davasina-basin-sansuru-14798425-haberi/
22 https://www.konhaber.com/haber-kayseri_osb_baskani_tahir_nursacan_ile_6_eski_yoneticinin_yargilandigi_dava-1730950.html
9
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gerekçesiyle engelledi. Haberde, yaklaşık dört yıl önce Gaziantep Valiliği tarafından verilen bir ihaledeki rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla ilgili aralarında Gaziantep Valisi Davut Gül ve dönemin Vali Yardımcısı Hüseyin Yılmaz’ın da olduğu altı kişi hakkında yapılan suç duyurusu anlatılıyordu.24
19 Mart 2022
• Artvin Şavşat Kaymakamlığı, Halk TV’nin Şavşat Efkar Tepesi’nde gerçekleştireceği “Serhan
Asker ile Görkemli Hatıralar” programının canlı yayınına, tiyatro sanatçısı Orhan Aydın’ın programda
yer alması nedeniyle izin vermedi.25 Aydın, Şavşat Kaymakamı Yusuf Akın hakkında suç duyurusunda
bulunacağını açıkladı. Aydın, “Yasakçı Şavşat Kaymakamı ilgili suç duyurusunda bulacağım. Burası
Anadolu, biz ne gaddarlar, yasakçılar, sansürcüler gördük hepsinin adı tarihin çöplüğünde” dedi.26
• İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Türkiye Gençlik Vakfı’ndaki
(TÜGVA) kadrolaşma, devlet atamaları, usulsüz bina tahsisleri ve kamu kaynaklarının vakfa aktarılmasına dair belgeleri ortaya koyan gazeteci Metin Cihan ile tutuklu Ramazan Aydoğdu’nun hapisle cezalandırılması istendi.27 Cihan’a zincirleme şekilde “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek
veya yaymakla” suçlaması yöneltilirken, Aydoğdu’nun, TÜGVA’ya ait bilgisayarlardan elde ettiği değerlendirilen vakıf dosyalarına “rıza dışında ve hakkı olmaksızın erişim sağladığı” belirtildi.28 Cihan,
davaya ilişkin “kesinlikle sürpriz değil, hiç şaşırmadık ama yine de saçma bir dava görülüyor. Bir numaralı sanık olarak beni yazmışlar. TÜGVA belgelerini sizlerle paylaştığım için” mesajını paylaştı.29
17 Mart 2022
• Edirne 5. Asliye Ceza Mahkemesi, RTL Nieuws çalışanları Olaf Koens ve Pepijn Nagtzaam’ın
“2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’na muhalefet etmek” suçlamasıyla
yargılanmasında, haklarında yakalama tutanağını tutan kolluk kuvveti memurlarının tanık olarak dinlenmesi için gelecek celsede hazır edilmelerine, söz konusu bölgenin askeri yasak bölge olup olmadığının, statüsünün ve ne şekilde askeri yasak bölge ilan edildiğinin tespit edilebilmesi için bilirkişi raporu
istenmesine karar verdi. Dava 12 Mayıs’a ertelendi. Geçtiğimiz Eylül ayında Yunanistan’dan Türkiye’ye itilen mülteciler hakkında haber yapmak için Edirne’ye gitmelerinin ardından gazeteciler suçlanmıştı.30
20 Mart 2022
• Gazeteci Hayri Tunç, İstanbul Yenikapı’da düzenlenen Nevruz kutlamasını izlerken gözaltına
alındığını duyurdu ve sonrasında nöbetçi mahkemece hakkındaki suçlamalar düşürülerek serbest bırakıldı.31 Tunç’un gözaltına alınma gerekçesinin sosyal medya paylaşımları olduğu öğrenildi. Tunç hakkında terör suçlarına bakan savcılık tarafından 2015 yılında Gazi Mahallesi’nde yaptığı gazetecilik faaliyetleri ile ilgili başka bir soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi. Tunç, 32 Tunç’a soruşturma konusu olan
“Önüne gelene silah verip, sen kralsın, gecenin kartalısın, şöyle büyüksün dersen o da bir insanı katletmeyi çok rahat yapabilir,” “Xaney Ana… #Maraşkatliamı sırasında oğlu Hasan Yüzüak faşist katiller
tarafından katledildi. Oğlundan geriye bir fotoğraf bile kalmadı yanında. Ömrünün son demlerini, Elbistan’da bir parkta, gizli gizli ağıt yakarak geçirdi…. Unutulmasın…” ifadesindeki paylaşımlarıydı.33
Daha önce Tunç’un 2015-2016 yılları arasında çektiği haber fotoğrafları üzerinden yargılandığı davada
Ekim 2020’de iki yıl hapis cezası verilmişti.34
• Dicle Haber Ajansı eski muhabiri Ertuş Bozkurt ve gazeteci Mikail Barut35, Diyarbakır’da yapılan operasyonla isimsiz ihbarlar doğrultusunda gözaltına alındı.36
21 Mart 2022
• Yeni Yaşam çalışanı Serhat Sezgin, Adana’da Mimar Sinan Açık hava Tiyatrosu’nda kutlanan
Nevruz etkinliğinde gözaltına alındı. Sezgin, Nevruz alanına Yeni Yaşam gazetesiyle girmek istediği

https://medyagozlemveritabani.org/cumhuriyet-gazetesi-haberine-erisim-engeli-2/
https://www.dusun-think.net/haberler/cumhuriyet-gazetesi-haberine-erisim-engeli-3/
25 https://haber.sol.org.tr/haber/savsat-kaymakamligi-sanatci-orhan-aydini-gerekce-gostererek-canli-yayina-izin-vermedi-329879
26 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/savsat-kaymakamligindan-orhan-aydina-ret-halk-tv-canli-yayinina-izin-verilmedi-1917436
27 https://www.evrensel.net/haber/457368/tugva-belgelerinin-sizdirilmasi-sorusturmasinda-gazeteci-metin-cihana-6-yil-ramazan-aydogduya-10-5-yil-hapis-istendi
28 https://m.bianet.org/bianet/hukuk/259292-tugva-sizintilari-metin-cihan-in-6-yil-hapsi-isteniyor
29 https://www.mlsaturkey.com/tr/tugva-belgeleri-davasi-gazeteci-metin-cihanin-6-yil-hapsi-isteniyor/
30 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteciler-koens-ve-nagtzaamin-yargilandigi-dava-mayisa-ertelendi/
31 https://www.t24.com.tr/haber/gazeteci-hayri-tunc-gozaltina-alindi,1022166
32 https://www.gazetefersude.net/haber-yenikapi-newroz-alaninda-gozaltina-alinan-gazeteci-hayri-tunc-serbest-birakildi-47857.html
33 https://www.gazetefersude.net/haber-gazeteci-tunc-un-gozaltina-alinma-gerekcesi-gazetecilik-faaliyetleri-47851.html
34 https://www.birgun.net/haber/gazeteci-hayri-tunc-gozaltina-alindi-381171
35 https://www.evrensel.net/haber/457465/diyarbakirda-gazeteciler-ertus-bozkurt-ve-mikail-barut-gozaltina-alindi
36 https://www.gazeteduvar.com.tr/diyarbakirda-iki-gazeteci-gozaltina-alindi-haber-1557359
23
24

8

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü Mart 2022 Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

için, beraberindeki diğer kişiler ise sarı, kırmızı ve yeşil flamalar taşıdıkları ve slogan attıkları için gözaltına alındı. Sezgin, ifade işlemleri ardından serbest bırakıldı.37
22 Mart 2022
• Diyarbakır’da, isimsiz ihbarla gözaltına alınan gazeteciler Ertuş Bozkurt ve Mikail Barut’un,
“Nevruz günü olay çıkaracakları” iddiasıyla gözaltına alındığı öne sürüldü. Üç günlük gözaltı süresinin
ardından gazeteciler savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.38
23 Mart 2022
• Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3.Ceza Dairesi, Azadiya Welat’ın eski Yazı İşleri Müdürü
İsmail Çoban’ın “zincirleme şekilde örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla 4 yıl altı ay verilen hapis
cezasını onadı. Mahkeme, ayrıca açıkladığı gerekçeli kararda Kürtçe savunma yapması dolayısıyla görevlendirilen tercümana ve bilirkişiye ödenen 1.005,50 TL’lik yargılama giderinin de Çoban’dan tahsil
edilmesine hükmetmişti.39
• Diken ve Özgürüz Radyo muharibi Altan Sancar, Diyarbakır’ın Eğil ilçesine giderken plakasız
bir araç tarafından yolunun kesildiğini ve silah doğrultularak, “Ayağını çok uzattın, akıllı ol” sözleriyle
tehdit edildiğini duyurdu. Sancar, Eğil Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.40
• Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) 2022-2026 yıllarını kapsayan stratejik planın dış çevre tehditleri bölümünde, “Medyada Kurul’a yönelik asılsız ve yıpratıcı haberlerin olması, yazılı, görsel
ve sosyal medyanın yargı bağımsızlığı üzerinde giderek daha fazla baskı unsuru olarak kullanılması ile
yargının kamuoyunda gereğinden fazla gündem olması, farklı çıkar gruplarının kurulun itibarını sarsmaya yönelik ulusal ve uluslararası eylemlerinin olması, yargıya olan güveni azaltıcı etkenlerin bulunması” ifadelerine yer verildi. Raporda, ayrıca “Hak arama bilincinin artıyor olması” tespiti yapılarak,
bunun yargıya güvenin artırılması için bir fırsat olarak değerlendirildiği ancak artan iş yükü ve dosya
sayısı da buna bağlı bir tehdit olarak kayda geçti.41
24 Mart 2022
• Cumhuriyet TV muhabiri Sinem Nazlı Demir ve kameraman İsmail Bayraktar, İstanbul Şirinevler’de bir grubun sözlü saldırısına uğradı. Bayraktar tarafından kayıt altına alınan görüntülerde, kiminin esnaf olduğu iddia edilen grubun Cumhuriyet TV'nin çekim yapmasına engel olduğu görüldü.
Bazı kişilerce “Milleti galeyana getiriyorsunuz. Röportajı ileride yapmanız sizin için daha iyi olur” denildiği kaydedildi.42
• Rize Sulh Ceza Hakimliği’nin, Tamga Türk’ün 22 Haziran 2021’de yayımladığı “Taciz ve
Mobbingle Suçlanan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Spor Yüksek Okulu Bölüm Başkanı Görevinden Alındı” haberine getirdiği erişim engelinin duyurulduğu habere de erişim engeli getirildi. Haberde,
hakkında taciz ve mobbing iddiaları bulunan Spor Yüksek Okulu Bölüm Başkanı Doç. Dr. Serkan Hacıcaferoğlu’nun görevden alındığı bildiriliyordu.43
• TBMM Genel Kurulu’nda “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Kat Mülkiyeti Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin AKP ve MHP oylarıyla kabul edilmesiyle44
BTK ve yargı görev alanında olan internet sitelerine erişimin engellenmesi yetkisine, Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu da dahil edildi.45 Söz konusu 7392 sayılı yasanın46 15. maddesine göre; Reklam Kurulu’na, internet ortamında yayınlanan ticari reklamlarla ilgili yükümlülüklere aykırı reklamlara,
erişimin engellenme yetkisi getirilecek. Reklam Kurulu, teknik olarak reklamı engelleyememesi durumunda, internet sitesinin tamamını erişime engelleme hakkına kavuşacak. Böylece, yargı kararına ihtiyaç duyulmadan, internet sitelerine sansür uygulanabilecek. Düzenleme ile ayrıca daha önce valiliklerin
sorumluluğunda olan bazı yaptırım yetkileri de Ticaret Bakanlığı’na devredilecek. Yasayla ayrıca tüketicilerce yargı yoluna başvuru şartı getirilerek, şirketler lehine 30.000 TL’lik sınır belirlendi.47 CHP
Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, 2022 yılı itibariyle Türkiye’de 510 bin web sitesine ve internet
http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/165566?page=2
https://gazetekarinca.com/diyarbakirda-gozaltina-alinan-2-gazeteci-serbest/
http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/165747
40 https://bianet.org/bianet/insan-haklari/259472-gazeteci-altan-sancar-a-silahli-tehdit
41https://haber.vehaber.org/hsk-medyanin-yargi-bagimsizligi-uzerinde-baski-unsuru-olarak-kullanildigini-savundu-dis-tehdit-olarak-degerlendirdi-haber,53385
42 https://www.birgun.net/haber/sirinevler-de-cumhuriyet-tv-muhabiri-ve-kameramanina-saldiri-381668
43 https://www.tamgaturk.com/tamgaturk-un-erisim-engeli-haberine-erisim-engeli-getirildi/45847/
44 https://www.aa.com.tr/tr/politika/tuketicilerin-korunmasina-yonelik-tedbirleri-iceren-kanun-teklifi-tbmm-genel-kurulunda-kabul-edildi/2545030
45 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/akp-tuketiciyi-koruma-bahanesiyle-web-sitelerine-sansur-yetkisi-cikardi-7033764/
46 https://www5.tbmm.gov.tr/kanunlar/k7392.html
47 https://www.birgun.net/haber/tuketiciyi-koruma-bahanesiyle-sansur-380080
37
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sayfasına erişim engeli getirildiğini açıklayarak , “Türkiye’de gazetecilerin saldırıya uğraması, yargılanması, hapsedilmesi ne kadar basın özgürlüğünü ortadan kaldırıyorsa, haber kuruluşlarının sitelerine,
haberlere getirilen erişim engelleri de aynı ölçüde ifade ve basın özgürlüğünü, halkın haber alma hakkını yok etmekte. Wikipedia, resim paylaşım sitesi Imgur, Sendika.Org yıllarca erişime engellendi. Erişimin hala yasak olduğu OdaTV ve Independent Türkçe’ye ancak başka isimlerle girmek mümkün” dedi.49
25 Mart 2022
• AKP’nin TBMM Başkanlığı’na sunduğu 36 maddelik torba yasa teklifinde50 finans sektöründeki şirketler ile ilgili haberlere yönelik “şirket itibarına zarar verilmesi” durumu oluştuğu iddia edilirse
gazeteciler aleyhine hapis cezası öngörüldü.51 Teklifteki hükme göre 6361 sayılı Finansal Kiralama,
Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu’na tabi şirketler hakkında; basın yoluyla şirket itibarını kırabilecek, şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olan ya
da bu yolla asılsız haber yapana 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve bin günden iki bin güne kadar adli
para cezası verilecek. Bu durum özel veya kamusal zarar doğurursa verilecek cezada 1/6 oranında artırım da yapılacak.52
26 Mart 2022
• Twitter, Esenler’de bir tarikata ait özel erkek yurdunda çocuklara yapılan şiddetin haberini yapan Sendika.org, Mezopotamya Ajansı ve Yeni Yaşam’ın Twitter hesaplarını askıya aldı. Haberde tarikat
yurdunda görevli A.E.’nin, masanın etrafında ders çalışan öğrencileri dövdüğü görüntüler ortaya çıkınca
gözaltına alınmıştı. Görevli A.E., emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi’ne sevk edilmişti.53
27 Mart 2022
• Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “Bêrîtan Sarya”
isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşımları nedeniyle Jinnews muhabiri Beritan Canözer hakkında “basın ve yayın yoluyla örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla hazırladığı iddianameyi kabul
etti. Dava 31 Mart’a ertelendi. İddianamede, Canözer’in kendi adına kayıtlı Twitter hesabında 2014 ve
2015 yılları arasında yaptığı iddia edilen sekiz ayrı paylaşım ile birlikte kendisine ait olmadığını beyan
ettiği “Bêrîtan Sarya” isimli hesaptan 2020 ve 2021 yılları arasında yapılan paylaşımlarla PKK’nın “eylem ve faaliyetlerini meşru gördüğü, benimsediği” ileri sürüldü.54
29 Mart 2022
• Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı devlet okullarında diken.com.tr’ye erişim engeli getirildiği iddia edildi. Devlet okullarında görev yapan öğretmenler, MEB’e bağlı internet üzerinden Diken’e erişmek istediğinde “Erişmeye çalıştığınız sayfa MEB erişim politikaları gereğince engellenmiştir” yazısının çıktığını belirtti.55
• Niğde 2. Asliye Ceza Mahkemesi, “kişisel verileri ele geçirmek ve yaymak” iddiasıyla yargıladığı gazeteci İsmail Saymaz’ın Kayseri Acıbadem Hastanesi’ndeki olayla ilgili kamera kayıtlarının
izlenmesi talebini56 reddederek, davayı 28 Haziran’a erteledi. Saymaz hakkında savcı İlker Vural’ın
Kayseri’de hastane basmasını haberleştirdiği gerekçesiyle dokuz yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.57
• Konya Ereğli Haberleri internet sitesinin sahibi gazeteci Umut Yaygır ve Özcan Saraç ilçe
merkezinde bulunan bir lokantada yemek yerken ülkücü oldukları iddia edilen 10-15 kişilik bir grubun
saldırısına uğradı. Gazetecilerin, saldırganlar arasında Ülkü Ocakları Başkanı ve Başkan Yardımcısının
da bulunduğunu ve saldırıyı MHP’li Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu’nun yaptırdığını öne
sürdüğü belirtildi. Yaygır, “Saldırının failleri belli. Ülkü Ocakları tarafından saldırıya uğradık. Burada
bulunmamızın nedeni, Ereğli halkının menfaatlerinin korunması adına yapmış olduğumuz haberler.
Herkes şunu bilsin ki Ereğli halkının savunması adına gerekirse canımızı veririz ama bu yoldan dönmehttps://sendika.org/2022/03/reklam-kuruluna-tuketiciyi-koruma-bahanesiyle-sansur-yetkisi-650877/
https://sendika.org/2022/03/reklam-kuruluna-tuketiciyi-koruma-bahanesiyle-sansur-yetkisi-650877/
https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-4336.pdf
51 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/akpden-skandal-bir-kanun-teklifi-daha-1919455
52 https://www.gazeteduvar.com.tr/yeni-torba-kanun-teklifi-sirket-itibarini-sarsan-habere-3-yil-hapis-vergi-sucuna-etkin-pismanlik-haber-1558078
53 https://sendika.org/2022/03/cemaat-yurdundaki-siddeti-haber-yapan-sendika-orgun-twitter-hesabi-askiya-alindi-650954/
54 https://gazetekarinca.com/gazeteci-beritan-canozer-hakinda-5-yil-ceza-istemi/
55 https://www.diken.com.tr/mebden-dikene-erisim-engeli/
56 https://twitter.com/RSF_tr/status/1508721546914902023
57 https://www.medyaradar.com/ismail-saymaz-hakim-karsisina-cikti-dava-ertelendi-haberi-2080756
48
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yiz” dedi. Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Temsilcisi Erol Önderoğlu da, “Konya’da gazeteciler
Yaygır ve Saraç’a kendilerine ‘ülkücü’ diyenlerce saldırılmasını kınıyoruz. Seçimler öncesi 2019 benzeri bir politik fanatizmin yaygınlaşarak habercileri yine şiddet yoluyla susturmaya yeltenmesinden endişe
ediyoruz” dedi.59
30 Mart 2022
• İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında beş ilde düzenlenen operasyon kapsamında gazeteci Emre Orman gözaltına alındı. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları
Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Basın İş Sendikası, “Orman, bu sabah Ataşehir’deki evinden polis
baskınıyla gözaltına alındı. Orman gazetecidir, gazetecilik suç değildir! Arkadaşımızı derhal serbest
bırakın!” açıklaması yaptı.60
31 Mart 2022
• İstanbul Küçükçekmece 10. Asliye Hukuk Mahkemesi, gazeteci Çiğdem Toker’i 28 Ocak
2019’da Sözcü’de yayımlanan “İBB’den Vakıflara Hizmet Raporu” yazısıyla “belgeye ve somut delile
dayalı olmaksızın vakfın onur ve haysiyetini kırıcı ifadeler kullanıldığı” iddiasıyla 30.000 lira manevi
tazminata mahkum etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ın yöneticisi olduğu Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Toker’e tazminat davası açmıştı. Davaya konu olan yazıda
Toker, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) hazırladığı “Sivil Toplum Kuruluşları-Okul-Yurt Faaliyet Raporu” başlıklı raporun ayrıntılarını paylaştı. Toker, “2018 ve öncesinde TÜGVA’ya 74,3 milyon
TL, TÜRGEV’e 51.6 milyon TL, T3 Vakfı’na 41.4 milyon TL, Ensar Vakfı’na ise 29.8 milyon TL,
Okçular Vakfı’na 16.6 milyon TL tutarında destek verildiğini” yazmıştı.61 Karar sonrası açıklama yapan
T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar, Çiğdem
Toker’i “müfteri” ilan etti.62 Bayraktar, “Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Bu, 2019 yerel seçim
döneminde vakfımız aleyhine başlatılan kirli kampanyayı ve İBB’den para aldığı yalanını ilk yayan
gazeteci müsveddesi. Gazetecilik, yalancılık, sahtekarlık, yüzsüzlük, arsızlık da değildir!” dedi.63

İfade ve Basın Özgürlüğünü Kullanmak İsteyenlere Müdahale
2 Mart 2022
• Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, CHP Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Mahmut Aziz
Uysal hakkında, 2018 yılında Instagram hesabında paylaşmış olduğu bir karikatürden dolayı “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamalı iddianamesi kabul edildi. Uysal, 2018 yılında sosyal medya hesabında
“Tarihe geçmiş dünyaca en güçlü üç bıyıklı, milyonları güldürdü, milyonları öldürdü, milyonları götürdü” paylaşımı yapmıştı. Uysal, “2018 yılında paylaştığım bir karikatür için 2021 yılında hakkımda soruşturma açılmış ve bugün de ilk duruşması var. Paylaşımın gülümsetme maksadı dışında değerlendirilmesi iktidarın, yıpratma ve korkutma politikasından öte değildir” dedi.64
4 Mart 2022
• İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Gezi Parkı davasında, savcı, Osman Kavala ve
Ayşe Mücella Yapıcı’nın “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs” gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmalarını istedi. Savcı, diğer
sanıklar Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi hakkında da “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini
ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme” gerekçesiyle 15 yıldan 20’şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep etti.65
• Hakkari Valiliği, kent genelinde oturma eylemleri, gösteri yürüyüşleri ve basın açıklamaları
gibi etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.66
• AYM, Gezi Parkı eylemleri sırasında Ankara’da Ethem Sarısülük’ün öldürülmesine ilişkin polis memuruna verilen 15.200 lira para cezasının “orantılı” ve soruşturmanın “etkili” olduğunu kabul

https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/konyada-gazetecilere-saldiri-7039718/
https://twitter.com/RSF_tr/status/1508810882905743362
https://t24.com.tr/haber/gazeteci-emre-orman-gozaltina-alindi,1024446
61 https://www.gazeteduvar.com.tr/cigdem-toker-selcuk-bayraktarin-vakfina-tazminat-odeyecek-haber-1558824
62 T3 Vakfı, mahkemeye sunduğu dilekçe ile Toker ve Sözcü Gazetesi’nin yayıncı şirketinden 80 bin TL manevi tazminat talep etti.
63 https://www.internethaber.com/cigdem-toker-t3-vakfina-tazminat-odeyecek-selcuk-bayraktar-gazeteci-musveddesi-2244704h.htm
64 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/karikatur-paylasti-cumhurbaskanina-hakaretten-dava-acildi-6983842/
65 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-60623800
66 https://t24.com.tr/haber/hakkari-de-gosteri-ve-yuruyus-yasagi-uzatildi,1018908
58
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ederek “yaşam hakkının usul yönünden ihlal edilmediğine” karar verdi. Mahkeme Başkanı Zühtü Arslan, başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan ve üyeler Engin Yıldırım, Celal Mümtaz Akıncı, Emin Kuz ve
Yusuf Şevki Hakyemez’in karşı oylarıyla verilen kararda, Şahbaz’ın “içinde bulunduğu korku haliyle
omuz hizasından yukarıda bulunan kolunun duruşunun bir anlık değişmesi sonucu olayın meydana geldiği” ve “hedef gözeterek ateş etmediği yönündeki kabulden ayrılmayı gerektirecek bir noktanın tespit
edilemediği” belirtildi. Yaşam hakkının usul yönünden ihlal edildiğine dair karşı oylarda ise davanın
naklinin gerekçelendirilmemesi, cezasızlığa yol açması, altı yıla yakın yargılama süresinin makul olmaması, cezanın caydırıcılık kriterinden uzak olması belirtildi. 68
5 Mart 2022
• Gazeteci Candaş Tolga Işık, Adana Kozan’da yapılması planlanan “Bergen” filminin galasının
Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan tarafından engellendiğini duyurdu. Işık, “Bergen’i öldüren Halis
Serbest’in yaşadığı Kozan’da belediye sineması bugün aniden Bergen filmini yayınlamaktan vazgeçti.
Filmin İstanbul’daki galasına çevik kuvvet geldi. Ölüm tehditleri alan yapımcıları ise korumalarla yaşıyor” dedi.69 Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ile görüştüğünü belirten Işık, “Az önce Özgan’ı
aradım ve ‘Bir ay önce rezervasyonu yapılan film neden gösterime girdiği gün bir anda vizyondan kaldırıldı’ diye sordum. ‘Öyle uygun görüldü’ dedi. Sayın Başkan, tüm ısrarlarıma rağmen başka bir yanıt
vermedi” ifadelerini kullandı.70
6 Mart 2022
• Sivil toplum örgütleri çağrısıyla 8 Mart Kadınlar Günü öncesinde “Yoksulluğun pençesinde,
şiddetin gölgesinde yaşamayacağız” sloganıyla Ankara’da Çankaya Belediyesi önünde eylem yapan
kadınlara müdahale edildi ve dokuz kişi gözaltına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle, 18 Şubat 2022’den bugüne değin 46 ilimizde 15
bin 574 kişinin katıldığı 174 etkinlik (açık hava toplantısı, basın açıklaması, bildiri dağıtma, stant açma,
kapalı yer toplantısı, pankart açma ve yürüyüş) düzenlenmiştir. Alınan etkin güvenlik tedbirleri neticesinde söz konusu etkinlikler, huzur ve güven ortamı içerisinde geçmiştir. İki ilimizde kanuna aykırı
eylem yapan marjinal gruplara mensup 12 şahıs (İzmir’de üç şahıs, Ankara’da dokuz şahıs) hakkında
yasal işlem başlatılmıştır” denildi.71
• Emniyet Genel Müdürlüğü, “Yağ fiyatları üzerinden provokatif ve dezenformasyon içeren”
paylaşımlarda bulunan 45 hesap hakkında inceleme başlattığını duyurdu.72
7 Mart 2022
• İstanbul Valiliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Beyoğlu’nda toplantı, yürüyüş veya basın
açıklaması yapılmasına “hak ve özgürlüklerin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla” müsaade edilmeyeceğini açıkladı. Açıklamada, “İstanbul’da vatandaşlarımız için 2911 sayılı Kanun kapsamında daha önceden toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılabileceği ilan edilen yerlerde ve güzergahlarda,
yasal çerçevedeki etkinlikler düzenlenebilecektir. Belirlenen bu yerler dışında kalan alanlarda, kanuna
aykırı şekilde eylem yapılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir. İlimizde düzenlenecek tüm etkinliklerin, yasal zeminde ve belirlenen yerlerde, huzur ve güven ortamı içerisinde yapılması için tüm güvenlik tedbirleri alınmıştır” denildi.73 Bu doğrultuda 7 Mart gününden itibaren Taksim ve çevresinde
yoğun güvenlik önlemleri alındı ve birçok noktaya polis bariyerleri yerleştirildi. Ayrıca Taksim ve Şişhane metro istasyonları, İstiklal Caddesi giriş ve çıkışı ile Taksim-Kabataş füniküler hattı saat 13.00’ten
sonra kullanıma kapatıldı. Kadıköy’de bir grup kadın, eyleme giderken gözaltına alındı. Feminist gruplar ise yasağı tanımadıklarını açıkladı.74
• Şırnak’ta Cizre Kaymakamlığı’nın, İstanbul’da Kürtçe tiyatro yapan Şermola Performansın
daha önce 13 kez sahnelediği “Mem û Zîn” oyununun gösterimini gerekçe göstermeden iptal ettiği duyuruldu. Şermola Performans, Cizre Belediyesi Kültür Merkezi’nde oynanması planlanan “Mem û Zîn”
oyunu için 4 Mart 2022’de salon kirasının belediyenin hesabına yatırıldıktan iki gün sonra oyunun
Kaymakamlık tarafından iptal edildiğini öğrendiklerini açıkladı.75
https://medyascope.tv/2022/03/04/aymden-ethem-sarisuluk-davasinda-ihlal-yok-karari-av-kazim-bayraktar-aymnin-etkin-olmadigi-ortada-aihm-yolu-acildi/
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220304-6.pdf
https://twitter.com/ctisik/status/1499807693766279170
70 https://www.cumhuriyet.com.tr/yasam/bergen-filmine-engel-salona-cevik-kuvvet-geldi-1913082
71 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/8-mart-eylemine-polis-mudahalesi-6993270/
72 https://twitter.com/FreeWebTurkey/status/1500525402695032836
73 https://susma24.com/istanbul-valiligi-8-martta-eyleme-musaade-etmeyecegiz/
74 http://www.istanbul.gov.tr/basin-aciklamasi-2022-17
75 https://t24.com.tr/haber/cizre-kaymakamligi-mem-u-zin-oyununu-gerekce-gostermeden-iptal-etti,1019257
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• Eskişehir 8. Asliye Ceza Mahkemesi, 30 Haziran 2021’de gerçekleştirilmek istenen 1. Eskişehir Onur Yürüyüşü’nde darp edilerek gözaltına alınan 15’i LGBTİ+ hak savunucusu, biri gazeteci olmak üzere 16 kişi hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek”
suçlamasıyla yargılama başladı. Mahkeme, Eskişehir Barosu Ayrımcılıkla Mücadele Komisyonu’nun
davaya müdahil olma talebinin bir sonraki celse değerlendirilmesine karar verdi.76 Dava, 26 Nisan’a
ertelendi.77
8 Mart 2022
• Antalya’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen “Feminist Gece Yürüyüşü”nde bir araya gelen Antalya Kadın Platformu üyeleri ile polisler arasında çıkan arbedede 30 kişi gözaltına alındı.78 Kadınlar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.79
9 Mart 2022
• Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan’ın da
aralarında bulunduğu eski Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyelerinin “kamu görevlisine dini inanç,
düşünce ve kanaatlerini açıklaması nedeniyle görevinden dolayı hakaret” suçlamasıyla yargılamasında,
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın davaya katılma talebi kabul edildi. Ancak Diyanet İşleri Başkanlığı’nın davaya katılma talebi reddedildi. Dava 22 Haziran’a ertelendi.80
10 Mart 2022
• Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, şair-yazar Azad Zal’ın “silahlı örgüt üyesi olmak” suçlamsıyla altı yıl üç ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.81 Mahkeme, Zal’ın belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına da hükmetti.82
11 Mart 2022
• Zamlara karşın ekonomik sıkıntılar çeken ve elektrik faturalarını ödeyemeyeceğini açıklayan
Moda Sahnesi’nin elektriği kesildi. Moda Sahnesi’ne Aralık 2021’de 7.000 TL elektrik faturası gelirken, Ocak ayında bu fatura 20.000 TL ve Şubat’ta ise 19.000 TL olarak geldi. Moda Sahnesi’nden yapılan açıklamada “Gelen tepkiler üzerine elektriğimizi az önce gelip tekrar açtılar. Sesimize ses olan medya kuruluşlarına, muhabir arkadaşlarımıza, seyircilerimize, dostlarımıza teşekkür ederiz...” denildi.83
13 Mart 2022
• ATV’nin yan kanalı a2 TV’de yayınlanan “Kardeş Payı” dizisinde, “Tek bir sözünle doları iki
TL’nin altına bir sen indirebilirsin” sözü sansürlendi. Daha önce ATV’de 2018 yapımı “Ölümlü Dünya”
filminin “dolar olmuş 4” repliği de sansürlenmişti. Filmin ATV’deki yayınını izleyenler Gazanfer (Ahmet Mümtaz Taylan) ile Oktay (Alper Kul) karakterleri arasındaki bir diyalogda geçen “Dolar olmuş
dört lira” repliğinin sansürlendiğini görmüştü. Bu replikle birlikte “Adı ne bu kızın? – Begüm” diyaloğu
da filmden çıkarılmıştı. Aynı filmi 2018’de de yayınlayan kanal, dolar repliğini o yıl da sansürlemişti.84
14 Mart 2022
• İstanbul Tabip Odası (İTO) temsilen 20 kişilik doktor grubunca 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Taksim’de Cumhuriyet Anıtı’na çelenk koyarak basın açıklaması yapılmasına izin vermedi.85 Polis
müdahalesinde yaşanan arbedede 89 yaşındaki Op. Dr. Erdinç Köksal’ın yere düşerek yaralandığı belirtildi.86 Polis engeli nedeniyle doktorlar, protesto amacıyla, çelenkleri demir bariyerlerin önüne bıraktı.
İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, polisin çelenk konulmasına
izin verdiğini ancak basın açıklaması yapılmasına yönelik talebi kabul etmediğini belirtti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, basın açıklaması talebi üzerine gruba müdahale edildiğini açıkladı.87
16 Mart 2022
• Sağlık Bakanlığı’nın, özlük haklarının daha iyi hale getirilmesi amacıyla 17-18 Şubat’ta iş bırakma eylemi yapan sağlık emekçileri hakkında ücret kesintisi cezası uyguladığı iddia edildi. Bakanlık
https://medyascope.tv/2022/03/07/eskisehir-onur-yuruyusu-davasi-basladi/
https://www.mlsaturkey.com/tr/eskisehir-onur-yuruyusu-davasi-hakiminden-saniga-bosver-anayasal-hakki-simdi/
https://m.haberturk.com/antalya-haberleri/95339185-antalyadafeminist-gece-yuruyusune-polis-mudahalesi-30-gozalti
79 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/feminist-gece-yuruyusunde-gozaltina-alinan-30-kadin-serbest-6998971/
80 https://www.mlsaturkey.com/tr/ali-erbasin-eski-ankara-barosu-baskani-ve-yoneticilerinin-yargilandigi-davaya-katilim-talebi-kabul-edildi/
81 https://gazetekarinca.com/yayinci-azad-zala-6-yil-3-ay-hapis/
82 https://www.mlsaturkey.com/tr/yazar-azad-zala-orgut-uyeligi-suclamasiyla-yargilandigi-davada-6-yil-3-ay-hapis/
83 https://www.cumhuriyet.com.tr/kultur-sanat/moda-sahnesinin-elektrigi-once-kesildi-sonra-acildi-1914845
84 https://www.cumhuriyet.com.tr/yasam/a2-tv-kardes-payi-dizisinin-tekrarinda-dolar-repligini-sansurledi-1915461
85 https://www.amerikaninsesi.com/a/hekimlere-taksim-de-mudahale/6484885.html
86 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/taksim-meydanina-celenk-birakmak-isteyen-istanbul-tabip-odasi-uyelerine-polis-mudahalesi-bu-ne-rezilliktir-ya-utan1915818
87 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/doktorlara-taksimdeki-mudahaleyle-ilgili-emniyetten-aciklama-7012628/
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Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Vekili İsmail Kaya’nın iş bırakma eylemlerine katılanların disiplin
cezasını gerektiren görev yerini terk etme suçu işlediklerini öne sürerek, ihtar puanları ile ücret kesintisi
cezaları verilmesine yönelik karar verdiği bildirildi.88 SES (Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası) Eskişehir Şube Başkanı Birtürk Özkavak, 15 Mart günü hemşire ve ebe maaşlarından 350 ila 800
lira, hekimlerin maaşlarından ise 1000 ila 2500 liraya kadar kesinti yapıldığını belirtti.89 Genel Sağlık-İş
Sendikası Başkanı Derya Uğur da, cezaların iptali için Danıştay’a başvurduklarını açıkladı.90
18 Mart 2022
• Eskişehir 3. Sulh Ceza Hakimliği, öğrenciler Sinem Ç. ile Deniz K.’nın, Boğaziçi Üniversitesi
Rektörlüğü’ne Melih Bulu’nun atanmasını ve “Barınamıyoruz” eylemlerine katılarak “silahlı terör örgütüne üye olmak” iddiasıyla91 tutuksuz yargılandıkları davada, haftada bir gün imza, yurt dışına çıkış
yasağı ve içkili mekanlara giriş yasağı tedbirleriyle serbest bırakılmalarına karar verdi. Avukat Mert
Yedek, “Yürütülen soruşturmaya tam olarak nasıl etki edeceğini anlamlandıramadığımız alkollü mekanlara giriş yasağının dava konusu suçlamayla hiçbir alakasının olmadığı apaçık ortadadır. Gerekli itirazımızı yapıp, yasaya aykırı bu kararın kaldırılması hukuk devletinin temel ilkeleri açısından da gereklilik arz etmektedir” dedi.92
• Çanakkale’de, KYK yurtlarında kalan bazı üniversite öğrencileri, yurt yönetiminin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla açılışı yapılacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılış törenine katılmaları konusunda kendilerine baskı yapıldığını ileri sürdü. CHP Çanakkale İl Gençlik Kolları Üniversite Sorumlusu Eren Saraç, “KYK Yurt Kayıt Taahhütnamesi ’ne göre ‘Yurt öğrencileri üzerine siyasi
baskı uygulamak’ maddesinin çiğnendiğini belirtmek isteriz. KYK yurtlarında odalara gelip açılışa katılacak kişiler için isim toplamak, yurtların içerisine Erdoğan’ın posterlerini bir üniversite topluluğu adı
altında asmak ve yine yurtlarda yapılan anonslar etik dışıdır. KYK yurtlarında tüm bu çalışmaları
ÇOMÜ Genç Liderler Topluluğu yapmaktadır. Gerekli yaptırımlar uygulanmalıdır. Bu konudan sonra
iyice açığa çıkan ÇOMÜ'de bir öğretim görevlisinin öğrencilere AKP propagandası yapması ve sosyal
medya hesaplarını takip ettirmesi kabul edilemez” dedi.93
• Sanatçı Çiya Şenses’i İstanbul’da evine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Ayrıca Şenses’in
dosyasına kısıtlılık kararı getirildiği bildirildi.94
19 Mart 2022
• İstanbul Küçükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliği, gazeteci Sedef Kabaş’ın tahliyesine “geçmiş
olsun” mesajıyla destek vererek suçlamaya konu olan Çerkes atasözünü paylaşan emekli Ali Yılmaz’ın
“Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla tutuklanmasına karar verdi. Mahkeme tutuklama kararında “adli
kontrol hükümlerinin yeterli denetimi sağlamayacağını” ve “atılı suçun ceza miktarı karşısında tutuklama tedbirinin ölçülü olduğu” ifadelerine yer verdi. Yılmaz, söz konusu paylaşım nedeniyle daha önce
gözaltına alınıp mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Savcılıkça itiraz edilmesine üzerine yeniden gözaltına alınarak Silivri Cezaevi’ne kondu.95
• Mardin Kızıltepe’de HDP öncülüğünde yapılan Nevruz etkinliğinde çok sayıda kişinin gözaltına aldığı belirtildi.96
• Boğaziçi Üniversitesi okul öncesi öğretmenliği bölümü öğretim üyesi Mine Göl Güven, üniversitede yer alan Barış Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’ndeki öğretim üyelerinin eşyalarının
taşınarak başka bir ofise konduğunu iddia etti. Paylaşımda, “Dün gece saat 11'de iki merkezimiz, bilgimiz, iznimiz, gözetimimiz olmadan, tüm özel eşyalarımız, kitaplarımız, tezlerimiz, önemli/gizli evraklarımız hoyratça ve vandallıkla başka bir ofise atılmış” dedi.97
• Şanlıurfa 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın
koruma ve yakınları tarafından eşi ile iki oğlu öldürüldüğü için mahkeme önünde adalet nöbeti tutan
Emine Şensayar hakkında “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” iddiasıyla dava açıldı.98 Şensa88

https://kronos35.news/tr/is-birakma-eylemi-yapan-saglikcilara-ceza-yagdi/

89https://www.sozcu.com.tr/2022/saglik/is-birakma-eylemi-yapan-saglikcilara-ceza-yagdi-

7015243/?utm_source=sondakika&utm_medium=free&utm_campaign=sondakika
90 https://kronos35.news/tr/is-birakma-eylemi-yapan-saglikcilara-ceza-yagdi/
91 https://www.birgun.net/haber/mahkeme-kontrolu-sagladi-terorden-yargilanan-genclere-ickili-mekan-yasagi-380850
92 https://www.gazeteduvar.com.tr/teror-orgutu-uyeliginden-yargilanan-ogrencilere-alkollu-mekan-yasagi-haber-1557153
93 https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/canakkalede-kyk-yurtlarinda-kalan-ogrencilere-kopru-acilisina-katilin-baskisi-1917218
94 https://www.gazeteduvar.com.tr/kurt-sanatci-ciya-senses-gozaltina-alindi-haber-1557137
95 https://www.dw.com/tr/sedef-kaba%C5%9F%C4%B1n-s%C3%B6zlerini-payla%C5%9Ft%C4%B1-cezaevine-g%C3%B6nderildi/a-61183967
96 https://www.sondakika.com/haber/haber-mardin-de-polise-tasla-saldiran-gruba-mudahale-14807692/
97 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/bogazici-universitesinde-arastirma-merkezleri-bosaltildi-akademisyenler-tepki-gosterdi-7020271/
98 https://m.bianet.org/bianet/insan-haklari/250025-adalet-nobeti-ndeki-emine-senyasar-a-hakaret-davasi
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yar, 15 Mart 2021’de söz konusu açıklamalar nedeniyle gözaltına alınmış ardından serbest bırakılmıştı.99
20 Mart 2022
• Adana’da tutuklu üyeleri için eylem yaptıkları için Furkan Vakfı’nın üyelerine biber gazı ve
plastik mermiyle müdahale edildi. Eylemcilere yönelik darp görüntülerine karşılık Adana Valiliği, “vakıf üyelerinin eyleminin ‘yasa dışı’ uyarısını dikkate almadığını, polise direndiği ve saldırdığı, bunun
sonucunda ise 37 polis memurunun çeşitli yerlerinden yaralandığı” yönünde açıklama yaptı. 100 Adana
Valiliği, Furkan Vakfı üyelerine yönelik polis müdahalesi sırasında orantısız güç uygulayan iki polis
hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Valilik açıklamasında, “Müdahale sırasında iki polis memurumuzun göstericilere orantısız güç kullanıldığı tespit edilmiş olup, konu ile ilgili soruşturma başlatılmıştır” denildi. Açıklamada ayrıca “Bu gruplar yapılan ikazlara uymadıkları gibi görevli polislere
mukavemette bulunup saldırmışlar” denildi.101
21 Mart 2022
• Diyarbakır Bağlar’da 21 Mart Nevruz Bayramı kutlamalarında yöresel kıyafetler giyen, yeşil,
sarı, kırmızı renklerin olduğu kuşak, şal ve semboller taşıyan 74’ü çocuk 298 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır Bismil’de ise beş yaşındaki ikiz kız kardeş A.B. ve E.B.’nin anneleri ile birlikte Nevruz kutlamaları için alana gittikleri sırada gözaltına alındı. İfadesi ve parmak izleri alınan çocukların daha sonra
serbest bırakıldığı belirtildi. Anne Zeynep Aslan Biçer, “4,5 yaşındaki ikiz kızlarımla bize gösterilen
köşede bekledik. Yasaklı olan renklerin alınıp alana gireceğimizi sandık. Bir süre sonra polis aracı geldi
ve kolumdan tutup araca bindirmeye çalıştıklarında karşı çıktım, kızlarım çok korkup ağlamaya başladılar. Karakolda ifadeyi alan polis bana dönerek 'Kızın ifade verebilir mi?' diye sordu. Şaka yapıyor sandım, daha sonra 'İmza verebilirler mi?' diye sorulunca şaka olmadığını anladım. Polise, kızlarımın küçük oldukları için anaokuluna bile alınmadığını söyledim. Yanıtı ise 'Çocuğun oraya gelmeyi biliyor da
ifade vermeyi mi bilmiyor. Onları daha bu yaşta eğitmeye, beyinlerini yıkamaya başlıyorsunuz' dedi.
Kızım A.B.’ye 'Bu kıyafetler senin mi, kardeşinin mi?' diye sordu, 'Kardeşimin' diye yanıt verdi. Kıyafeti kimden aldıklarını sordu, kızlarım 'Bilmiyorum, annem bize giydirdi' diye yanıt verdiler, Kıyafeti
niçin giydikleri sorusuna da 'Nevruz kutlaması için giydik' cevabını verdiler. Kızım E.B.'nin adını tutanağa yazdılar, parmağını mühre basıp parmak izini tutanağa bastılar ve bizi bıraktılar” dedi.102
• Konya’da Hediye Yıldız, Serhat Levent, Hamide Kaya ve Resul Hocaoğulları Meram isimli
vatandaşlar Nevruz kutlamaları esnasında kıyafetleri gerekçe gösterilerek polis arama noktasında gözaltına alındı. TEM’de ifadeleri alınan dört kişi daha sonra serbest bırakıldı.103
• Diyarbakır, İstanbul ve İzmir’de yapılan Nevruz kutlamalarına katılan LGBTİ+’lara, alanda
bulunanlar tarafından bıçaklı tehdit, darp, sözlü ve fiziksel taciz uygulandığı öne sürüldü. Saldırılar
nedeniyle LGBTİ+ bireylerin alanı terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.104
• Aydın Efeler ilçesinde Nevruz kutlamasında sahne alan sanatçılar Veysel Ciwan ve Serhat
Kural ile beraberindeki beş orkestra üyesi gözaltına alındı. Sanatçılara gerekçe olarak kutlamalarda söyledikleri şarkılar sorulduğu belirtildi.105 Sanatçılardan Nihat Yılmaz, Eyüp Yıldız, Sedat Kement, Gökhan Ölçer, Mervan Aktumur, Serhat Kural savcılık ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest
bırakıldı. Ancak Fesih Şahin tutuklanarak Aydın E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.106
• İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi davasında Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Dava 22 Nisan’a ertelendi.107
22 Mart 2022
• Ankara Özgür Öğrenci İnisiyatifi, Hacettepe Üniversitesi’nde Nevruz kutlaması yapmak isteyen öğrencilere, ellerinde döner bıçağı bulunan ülkücü bir grup tarafından saldırılmasına108 ilişkin fotoğraf ve videolar paylaşıldı.109
https://www.gazeteduvar.com.tr/emine-senyasar-hakkinda-hakaret-davasi-acildi-haber-1557206
https://t24.com.tr/haber/adana-valiligi-nden-furkan-vakfi-aciklamasi-ikazlara-uymadiklari-gibi-gorevli-polislere-saldirdilar-37-memurumuz-yaralandi,1022227
https://www.birgun.net/amp/haber/soylu-sorusturma-baslatildi-demisti-adana-valiligi-detay-verdi-2-polis-tespit-edildi-381193
102 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-60899341
103 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/165573?page=2
104 https://bianet.org/bianet/yasam/259381-diyarbakir-istanbul-ve-izmir-newrozlarinda-lgbti-larin-onuruna-saldirilar
105 https://gazetekarinca.com/aydinda-sanatcilar-gozaltina-alindi/
106 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/165559
107 https://www.ntv.com.tr/turkiye/mahkemeden-osman-kavala-karari,PPO_Y1h1kU6fTXbHYuOk7g
108 https://t24.com.tr/haber/hacettepe-universitesi-nde-nevruz-kutlamasina-palali-saldiri,1022693
109 https://mobile.twitter.com/ANKozgurogrenci/status/1506216178880032772
99

100
101

15

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü Mart 2022 Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

• Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutuklu bulunan mahkum Talat Şanlı, Evrensel’e ilettiği
mektupta, gazeteci Gökçer Tahincioğlu’nun Kiraz Ağacı kitabının “terör örgütü propagandası” gerekçesiyle cezaevine alınmadığını iddia etti. Şanlı, kitap, dergi ve sohbet yasağına son verilmesi talebiyle
açlık grevi sürdüren Sibel Bolaç ve Gökhan Yıldırım’ın sesinin duyurulmasını talep etti.110 Tahincioğlu,
“Normal bir ülkede bir romana bu sansürü uygulayanlar, kurgudan bile ürküp suç üretmeye çalışanlar
tazminata mahkum edilip, soruşturulurlar. Ama burada okuduğunu anlamamanın üzeri de büyük sözler
ve iftiralarla örtülebiliyor işte. Diğer yandan okumak zahmetine katlanmalarına sevindim. Bir zahmet
okumak zorunda kalsınlar” paylaşımında bulundu.111
23 Mart 2022
• Eskişehir’de aralarında Odunpazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Emre Genç’in de bulunduğu yaklaşık 100 kişilik grup hakkında 12 Şubat’ta yapılan “Zamlar geri alınsın” protestosu nedeniyle
“toplantı ve gösteri kanununa muhalefet” gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. 112 Genç, “Emniyetten aradılar ve ifadeye çağırdılar. CHP’den yaklaşık 12 kişi hakkında soruşturma açıldı. Zamları protesto etmek suç mu? Bizler anayasal hakkımızı kullanarak, zamları protesto etmek için oradaydık. Açıklama
yapılacak yere kadar yürümek istedik polisin engeliyle karşılaştık” dedi.113
• İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve Asrın
Hukuk Bürosu üyelerinin de bulunduğu 21 avukatın yargılandığı davada, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, davayı 1 Haziran’a erteledi.114 Mahkeme, Barkın Timtik hakkındaki İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nin dava dosyası ile sanıklar Oya Aslan ve Günay Dağ’ın İstanbul 37.
Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava dosyasını bu davayla birleştirmeye karar verdi.115
24 Mart 2022
• HDP Eskişehir İl Eş Başkanı Şükriye Ercan Gölpunar, Eskişehir Emek ve Demokrasi Güçleri’nin çağrısıyla 12 Şubat’ta yapılan “Zamlar geri alınsın” yürüyüşü nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Eskişehir Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne ifadeye çağrıldı. Gölpunar’a “Spartaküs’ten, Giordano Bruno’ya, Rahşan ve Zekiyelerden Denizlere, İbolara, Mahirlere, çağdaş Kavalara
özgürlük mücadelesi; faşizme ve sömürgeciliğe karşı direniş, ezilenlere bırakılan en büyük mirastır…
olarak bahsettiğiniz şahıslar kimlerdir? Mazlum Doğan, Deniz Gezmiş, İbrahim Kaypakkaya, Mahir
Çayan isimli şahıslarla ilişki ve irtibatınız nedir?” diye sorulduğu belirtildi.116
• Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) ve 21 kurumun Kanal İstanbul Projesi’nin yapımına karşı açtığı
davanın görülmesinden önce İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi önünde yapmak istediği basın açıklamasına müdahale edildi.117
25 Mart 2022
• Şanlıurfa 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, beş yıl önce 8
Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamındaki yürüyüşte gözaltına alınan 21 kadın hakkında “Toplantı ve
gösteri yürüyüşünde görevlendirilenlerin görevlerini yapmalarına engel olma”, “Kanuna aykırı toplantı
ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunların hareketlerine katılma” suçlamalarıyla hazırladığı
iddianameyi kabul etti. Dava 6 Eylül’de görülecek.118
• İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi, eski CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu
Özdemir’e “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan İzmir 50. Asliye Ceza Mahkemesi’nin verdiği beraat kararını bozdu. İzmir’de 2020 yılı Mayıs ayında cami hoparlörlerinden “Çav Bella”
marşı çalınmasına ilişkin sosyal medyada paylaşım yapan Özdemir hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınırken, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, daha sonra
tahliye edilmişti.119
• Şanlıurfa Valiliği120, kent genelinde toplanma, yürüyüş, basın açıklaması ve gösteri gibi her
türlü açık hava etkinliğinin 15 gün yasakladığını duyurdu.121
https://www.evrensel.net/haber/457563/gokcer-tahincioglunun-kiraz-agaci-kitabina-cezaevinde-orgut-propagandasi-sansuru
https://twitter.com/gtahincioglu/status/1506009021689602049
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/eskisehirde-gecinemiyoruz-eylemine-katilanlara-sorusturma-1918722
113 https://www.gercekgundem.com/guncel/332794/aralarinda-belediye-baskani-da-vardi-gecinemiyoruz-eylemine-katilanlara-sorusturma
114 https://t24.com.tr/haber/avukatlarin-yargilandigi-chd-davasinda-silah-itirazi-durusmadaki-kolluk-gucleri-neden-silahli-oyleyse-avukatlar-da-ruhsatli-silahlariylagelsin,1022865
115 https://www.diken.com.tr/chd-davasi-selcuk-kozagacli-ve-barkin-timtikin-tutuklulugu-devam-2/
116 https://www.dokuz8haber.net/eskisehir-emniyetinde-tuhaf-sorgu-spartakus-kim-deniz-gezmisle-irtibati-ne
117 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/kanal-istanbul-kesfinde-tutanak-tartismasi--polis-mudahalede-bulundu-1918956
118 https://gazetekarinca.com/8-mart-etkinligine-5-yil-sonra-dava-alkis-ve-batsin-bu-dunya-biz-yeniden-kurariz-dovizi-suc-sayildi/
119 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/cav-bella-davasinda-banu-ozdemir-hakkinda-verilen-beraat-karari-bozuldu-1919332
120 http://www.sanliurfa.gov.tr/yasaklama-karari-25032022
110
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• Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi, 4 Nisan 2021’de 103 emekli amiral hakkında imza attıkları
Montrö Sözleşmesi Bildirisi gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “devletin güvenliğine
veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma” suçlamasıyla 3'er yıldan 12'şer yıla kadar hapis
cezası talep ettiği davaya Cumhurbaşkanlığı’nın katılma talebini kabul etti. Mahkeme, Milli Savunma
Bakanlığı’nın davaya müdahil olmasını reddetti. Bazı sanıklar hakkında adli kontrol tedbirleri kaldırıldı.122 Bu arada davada amirallerce Ukrayna-Rusya savaşı dolayısıyla boğazlarda Montrö Sözleşmesi’nin
uygulanmasının Türkiye açısından öneminin anlaşıldığı yönünde savunma yapıldı. Dava 29 Mart’ta
ertelendi.123
26 Mart 2022
• Twitter, CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya’nın, İstanbul’da Süleymancılar tarikatına ait
bir yurtta, çocuklara şiddet uygulanan görüntülere yer verdiği paylaşımını “Twitter Kuralları’nı ihlal
ettiği” gerekçesiyle engelledi.124
27 Mart 2022
• Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi, HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç’ın 2010 ile 2015 yılları
arasında yaptığı Facebook’tan yaptığı paylaşımları nedeniyle “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla
milletvekilliği dokunulmazlığına rağmen bir yıl altı ay 22 gün hapis cezasına karar verdi. Mahkeme,
hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verildi.125
• Diyarbakır Valiliği,126 kent genelinde toplanma, yürüyüş, basın açıklaması ve gösteri gibi her
türlü açık hava etkinliğinin127 10 gün yasakladığını duyurdu.128
28 Mart 2022
• Uşak 3. Asliye Ceza Mahkemesi, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında
“Cumhurbaşkanı’na hakaret” ettiği gerekçesiyle 11 ay 20 gün hapis cezasına karar verdi, cezaya iyi hal
indirimi uygulanarak 7.000 TL para cezasına çevirdi.129 İnce’nin, CHP milletvekili olduğu 2016 yılında
Uşak İl Başkanlığı’nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “cahil” diyerek hakaret ettiği
suçlamasıyla iddianame hazırlanmıştı.130
29 Mart 2022
• Ankara Üniversitesi’nde öğrencilerin Mahir Çayan ve dokuz arkadaşının ölüm yıldönümü nedeniyle pankart asmalarına özel güvenlik görevlileri ve bir grup tarafından müdahalede131 bulunuldu.132
• Rize Fındıklı Kaymakamlığı’nın, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının ölüm yıl dönümü nedeniyle
Tuncer Ergüven Sosyal Tesisleri’nde yapılacak “50. yılında Onları Saygı ve Özlemle Anıyoruz” başlıklı
etkinliğe izin vermedi.133
30 Mart 2022
• DİSK’e bağlı Enerji-Sen’in işten atılan EnerjiSA işçileri için Başkent Elektrik Genel Müdürlüğü önünde yaptığı eylemde beş işçi gözaltına alındı. İşçiler daha sonra serbest bırakıldı.134
• Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi, 103 emekli amiral hakkında, “devletin güvenliğine veya
anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma” suçundan 12’şer yıla kadar hapis istemiyle yürütülen
davada, ikinci duruşma kapsamında, bazı sanıklar hakkında adli kontrol tedbirlerini kaldırdı. Amiraller,
“darbeci” suçlamasını reddederek,135 Montrö Sözleşmesi’nin feshinden Türkiye’nin zarar göreceğini
düşündükleri için ortak açıklama yapıldığını anlattı.136 Dava, 27 Haziran’a ertelendi.137
31 Mart 2022

https://www.gazeteduvar.com.tr/sanliurfa-valiliginden-15-gunluk-eylem-yasagi-haber-1558106
122 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/montro-bildirisi-davasinda-ara-karar-cikti-1919390
123 https://www.dw.com/tr/montrö-bildirisi-davasında-emekli-amiraller-ne-dedi/a-61202915
124 https://www.gazeteduvar.com.tr/chpli-kayanin-tarikat-yurdundaki-siddeti-duyurdugu-paylasima-engelleme-haber-1558185
125 https://bianet.org/bianet/siyaset/259594-hdp-milletvekili-murat-sarisac-a-1-yil-6-ay-hapis-cezasi
126 http://www.diyarbakir.gov.tr/26032022-basin-duyurusu-yasaklama-karari
127 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/valilik-acikladi-diyarbakirda-10-gunluk-yasak-karari-1919757
128 https://bianet.org/bianet/insan-haklari/259671-diyarbakir-valiligi-eylem-ve-etkinlikleri-10-gun-yasakladi
129 https://www.birgun.net/haber/muharrem-ince-ye-erdogan-a-hakaretten-ceza-cikti-382073
130 https://haberglobal.com.tr/gundem/muharrem-incenin-cumhurbaskanina-hakaretten-4-yil-8-ay-hapsi-istendi-164180
131 https://www.gazeteduvar.com.tr/ozel-guvenlik-cebeci-kampusunde-kizildere-anmasini-engelledi-haber-1558469
132 httphttp://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/166212?page=2s://www.birgun.net/haber/mahir-cayan-in-okulunda-kizildere-anmasina-fasistve-ogb-isbirligi-ile-saldiri-382176
133 https://www.evrensel.net/haber/458168/findiklida-cihan-alptekin-ve-kizildere-anmasina-izin-verilmedi-mezari-basinda-anma-yapilacak
134 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/eylem-yapmak-isteyen-enerjisa-iscileri-gozaltina-alindi-1920953
135 https://www.odatv4.com/guncel/amiraller-davasinda-neler-oluyor-erdogan-i-ikna-edip-bizi-emekli-etti-yerimize-katiller-geldi-233798
136
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/emekli-amirallerin-montro-yargilamasi-suruyor-o-gun-65-yas-ustu-oldugumuz-icin-sokaga-cikma-yasaginatabiydik-1918365
137 https://www.birgun.net/haber/emekli-amiraller-davasinda-ara-karar-cikti-382296
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• Muğla, Milas’ta 215 dönümlük alandaki zeytin ağaçlarının Limak Holding tarafından sökülmesine karşı protesto eylemindeki köylülere jandarma müdahale etti ve iki kişi gözaltına alındı. İkizköy’de Akbelen ormanının yok edilmemesi için 260 gündür nöbet tutan ekolojistleri de şirkete bağlı
güvenlik görevlilerinin darp ettiği iddia edildi.138
• İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi, yazar Yavuz Ekinci hakkında “örgüt propagandası” iddiasıyla bir yıl altı ay 22 gün hapis cezasına karar verdi. Mahkeme, hükmün açıklanmasını erteledi.139

RTÜK ile İlgili Gelişmeler
7 Mart 2022
• RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, haber bültenleri ve yorum programlarında gıda fiyatlarından
söz edilmesi ilgili “Sağlıklı bir iletişim ortamının oluşması için medyamızın fiyat istikrarını bozan yayınlar yerine ilgili kurumların açıklamalarını haberlerine taşımaları son derece önemlidir” uyarısında
bulundu.140 Şahin, “Son günlerde haber bültenlerinde ve yorum programlarında gıda fiyatlarına ilişkin
bazı spekülatif açıklamaların yapıldığı dikkatimizi çekmektedir. Halkı yanlış yönlendiren, kaygı ve paniğe sevk eden yayınlar RTÜK tarafından dikkatle takip edilmektedir. Kamuoyuna yanlış algıya yol
açan yayınlardan vazgeçmeyen kuruluşlar hakkında 6112 sayılı yasanın ilgili hükümleri uygulanacaktır”
mesajını paylaştı.141
15 Mart 2022
• RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, İkinci Uluslararası Medya ve İslamofobi Forumu’nda142 “Batı
medyası karşısında; İslam coğrafyasının medyası olarak bizlere çok hayati görevler düşmektedir” dedi.
Şahin, “İkiz Kuleler’e yapılan saldırıdan sonra Amerika’nın başlattığı Müslümanları ötekileştirme stratejisi, pek çok toplumun kültürel yapısında zaten var olan İslam düşmanlığını tetikledi. Batı medyasında
ve özellikle Avrupa’da, İslam’a ve Müslümanlara yönelik olumsuz algı ve davranışların oluşturulmasında ve yaygınlaştırılmasında en büyük rolü medya üstlenmektedir. Bugün İslam düşmanı çevreler,
dijital alanı da aktif bir şekilde kullanmaktadır. Böylece nefret, ırkçılık ve İslam düşmanlığını gündemde tutmanın yeni yeni yollarının bulunduğunu görmekteyiz. İslam düşmanı zihinler; gazeteler, dergiler
gibi geleneksel kitle iletişim araçlarının yanında dijital gelişmeyi de adeta bir silah gibi kullanabilmektedir” dedi.143
16 Mart 2022
• RTÜK tarafından altı aylık periyotlarla basılan RTÜK İletişim Dergisi’nin ikinci sayısı yayınlandı.144
18 Mart 2022
• Sayıştay 6. Daire, RTÜK üyelerinin yurt dışında günlük 230 Euro’yu bulan harcamalarını kanuna aykırı bularak, haksız ödemelerin kamu zararına neden olduğu, 2012’den sonra göreve gelen ve
harcırahtan yararlanan eski kurul üyeleri ile halen görev yapanlardan tutarın faiziyle geri alınmasına
hükmetti. İtiraz için Sayıştay Temyiz Kurulu’nun yetkilendirildiği kararda, yurtdışında harcanmak üzere
ödenen yüksek tutarlı harcırahları alan kurul üyelerinin yanı sıra ödeme kararlarında imzası bulunan
özel kalem müdür vekili ve uzman personel de harcırahları geri ödemekle sorumlu tutuldu. RTÜK Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada ise, “RTÜK, Türkiye’nin imza attığı Uluslararası Yayıncılık Sözleşmelerinin tarafı bir kuruldur. Üyeler ve uzmanlar, Üst Kurul toplantısında üyelerin onayıyla belirlenip,
görevlendirilmektedirler. Yurt dışında görevlendirilen üye ve Üst Kurul uzmanlarına, Harcırah Kanunu’nda belirlenmiş olan makam ve derecelerine göre, harcırah ödemesi yapılmaktadır” denildi.145
• RTÜK, TELE1’deki “18 Dakika” ve “Demokrasi Arenası” programlarında konukların kullandığı ifadeler nedeniyle kanala ayrı ayrı toplamda üç kez ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki
brüt ticari iletişim gelirinin yüzde birinden üçüne kadar idari para cezası verdi. Söz konusu yayınlarda,
Prof. Dr. Emre Kongar’ın Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ilkokul çağındaki çocuklara kuran kursunun
https://gazetedavul.com/ekoloji/ikizkoyde-zeytin-agaclarinin-sokulmesine-engel-olmak-isteyenlere-polis-mudahalesi-iki-gozalti-36874.html
https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/259858-yazar-yavuz-ekinci-nin-newroz-ve-kobani-paylasimlarina-hapis-cezasi
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/rtuk-baskani-sahinden-televizyonlara-gida-fiyatlari-uyarisi1913791#:~:text=Radyo%20Televizyon%20%C3%9Cst%20Kurulu%20(RT%C3%9CK,konusunu%20i%C5%9Fleyen%20televizyon%20kanallar%C4%B1n%C4
%B1%20uyard%C4%B1.&text=Son%20d%C3%B6nemlerde%20ya%C5%9Fanan%20g%C4%B1da%20fiyatlar%C4%B1ndaki,kanallar%C4%B1na%20'yay%C4
%B1n%20ayar%C4%B1'%20geldi.
141 https://www.birgun.net/haber/rtuk-baskani-sahin-den-televizyonlara-gida-fiyatlari-uyarisi-379639
142 https://abcgazetesi.com/rtuk-baskani-ebubekir-sahin-islam-ile-alakali-yanlis-algilarin-onune-gecebilecek-bir-medy-423482
143 https://www.gazeteduvar.com.tr/rtuk-baskani-islam-ile-alakali-yanlis-algilarin-onune-gecebilecek-bir-medya-duzeninin-olusturulmasi-sart-haber-1556730
144 https://www.rtuk.gov.tr/rtuk-iletisim-dergisi%E2%80%99nin-ikinci-sayisi-yayinda/4239
145 https://www.birgun.net/haber/haksiz-kazanc-geri-alinacak-381030
138
139
140
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resmi eğitim dili sayılmasına ilişkin değerlendirmesi, Merdan Yanardağ’ın TSK’ya ilişkin sözleri ile
“Demokrasi Arenası”nda gazeteci Sedef Kabaş’ın RTÜK ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözleri
nedeniyle ceza verildi.146
• RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, RTÜK başta olmak üzere devlet kurumlarını itibarsızlaştırmak
üzere sistemli bir kampanyanın başlatıldığını savunarak, “RTÜK ve hiçbir kurum köşe yazarlarının gündemine göre hareket etmiyor! Köşelerden ‘Ayar’ verilen günler mazide kaldı. Başta RTÜK olmak üzere
devlet kurumlarımızı itibarsızlaştırmak üzere sistemli bir kampanyaya başladığını dikkatle izliyoruz!”
mesajını paylaştı.147

İfade ve Basın Özgürlüğüne Yönelik Yurtiçi ve Yurtdışından Gelen Tepkiler
1 Mart 2022
• CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, yerel ve bölgesel radyoların elektrik giderlerindeki artış nedeniyle yayın hayatını sürdüremeyecek duruma geldiklerini gündeme taşıdı. Kılınç,
RTÜK’te karasal yayın lisansı bulunan toplam radyo sayısının 2018’de bin 126 iken 2022’nin şubat ayı
itibariyle 858’e düştüğünü söyledi.148
2 Mart 2022
• TELE1, Halk TV ve Sözcü, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bazı medya kuruluşlarına yönelik
“kasıtlı vergi incelemeleri yaptığını” bu kapsamda “haksız ve hukuksuz cezalar” verdiğini duyurdu.
Sözcü’nün avukatı İsmail Yılmaz, “Muhalif medyaya yönelik birçok alanda baskı ve ayrıştırma uygulanmaktadır. Bunlardan en önemlisi de mali alanda yapılan baskılardır. Maliye tarafından kasıtlı vergi
incelemeleri yapılmakta ve adeta ‘Gözünün üstünde kaşın var’ mantığıyla cezalar kesilmektedir. Türkiye’nin en çok satan gazetesi Sözcü de haksız ve hukuksuz vergi cezalarıyla karşı karşıya kalmaktadır”
dedi. TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, “Daha çok RTÜK cezaları, tazminat davalarıyla bağımsız medya üzerinde baskı oluşturmaya çalışıyorlar. Maliye’nin yaptığı incelemelerin hepsi bağımsız medyayı sıkıştırmak, etkisizleştirmek ve sesini kesmek için kullanılan yöntemler. İktidara yakın
medyaya böyle bir inceleme yapılmıyor. Ne mali yapıları şeffaf ne de nasıl fonlandıkları belli. Biz okuyucu ve izleyicilerin desteği ile ayakta kalan kuruluşlarız. Bu bakımdan çok başarılı olduğumuz açıktır.
Tablo budur. İktidar elindeki bütün araçlarla bu baskıyı sürdürmeye çalışıyor” ifadesini kullandı. Halk
TV imtiyaz sahibi Cafer Mahiroğlu da “Halk TV’ye RTÜK cezaları yetmemiş gibi 2020’de yazılan mali
cezaların üstüne şimdi de 2021 defterlerimizi inceliyorlar. Israrla ‘nefes aldırmayacağız’ diyorlar. Her
ne olursa olsun, korku ikliminde boyun eğmeyeceğiz. Yanımızda Halk TV izleyicileri olduğu sürece
kale gibi duracağız” dedi.149
• Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesi sonrası yaşanan sivil
ölümleri tüm dünyanın kaygıyla izlediğini belirterek, Twitter’ın Sputnik çalışanlarına yönelik hesapları
etiketleme müdahalesini de eleştirdi.150
3 Mart 2022
• TGS Başkanı Gökhan Durmuş ve Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Türkiye Temsilcisi
Erol Önderoğlu, İstinaf Mahkemesi’nin Evrensel eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Cem Şimşek’e verilen hapis cezasına itirazı reddetmesine tepki gösterdi. Durmuş, “Uzun yargılamalar, tutukluluk hallerinin uzun sürmesi, gazetecilerin yargı sonucunu beklemeden cezalandırılması anlamına gelmektedir. Ne
yazık ki ülkemizde hukuk sistemi iktidarın kararlarını onaylama merciine dönüşmüştür. Başkaca yayın
organlarında çıkan karikatürlerin haberini yapmanın dahi cezayı gerektirdiği bir hukuk düzeni olamaz.
Şimşek hem davanın yedi yıldır devam etmesi nedeniyle cezalandırılmış hem de bu haber nedeniyle
cezalandırılmıştır” dedi. Önderoğlu da, “8 Temmuz 2021’de ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ten verilen 11
ay 20 günlük hapis cezasına yönelik itirazın, İstinaf ’ta reddedilmesi antidemokratik bir düzenlemeye
itibar kattı. Şimşek’in TCK 299 temelinde yedi yıldır yargılanıyor olması da medyaya yönelik bariz bir
otosansür ve yıldırma girişimidir. RSF olarak bu düzenlemenin antidemokratik özünün Yargıtay’da
görülmesini diliyoruz” dedi.151
4 Mart 2022
https://tele1.com.tr/tele1e-iki-para-cezasi-daha-rtukun-ceza-verdigi-cumleye-bakin-584950/
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/rtuk-baskani-ebubekir-sahinden-bir-garip-ayar-verme-paylasimi-1919060
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/chpli-kilinc-acikladi-elektrik-zamlari-radyolari-vurdu-1912071
149 https://www.medyakoridoru.com/gundem/sozcu-tele1-ve-halk-tvden-maliyeye-bu-cok-sinsi-bir-yontem-26603/
150 https://www.evrensel.net/haber/456206/tgs-savaslarda-once-gercekler-olur
151https://www.evrensel.net/haber/456286/evrensel-haber-muduru-simseke-verilen-cezaya-istinaf-onayina-tepki-yargitay-hukuka-aykiri-karari-reddedecek
146
147
148
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• İfade Özgürlüğü Derneği, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla tutuklu yargılanan gazeteci
Sedef Kabaş’ın tahliyesi için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurdu. Prof. Dr. Yaman
Akdeniz, “Kabaş’ın AİHM başvurusunda, keyfi olarak tutuklandığı, bunun tüm muhalif gazetecilere
verilmiş bir mesaj olma niteliği ile caydırıcı nitelik taşıdığı ve tutuklama ve yargılamanın Sözleşme’nin
koruduğu ortak değerlere saldırı niteliği taşıdığı belirtilmiştir” dedi.152
5 Mart 2022
• Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, 19 Ocak’ta görevden alınan Eğitim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Yasemin Bayyurt, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özlem Berk Albachten ve İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Ercan’ın yerine üniversite dışından üç yeni dekan
atanmasına tepki gösterdi.153
7 Mart 2022
• CFWIJ (Coalition For Women In Journalism) Araştırma Koordinatörü Ceren İskit, gazetecilerin yaşadıkları sorunların başında yazdıkları haberler ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılanmaların geldiğini söyledi. İskit, söz konusu davaların yanı sıra bölge illerinde kadın gazetecilerin “terör
suçlamaları”, “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” gibi suçlamalarla yargılandığını kaydetti. 1
Ocak’tan 5 Mart’a kadar 29 ayrı dava dosyası takip ettiklerini belirten İskit, “Türkiye’de kadın gazeteciler herhangi kitlesel eylemi takip ettiğinde polis şiddetine maruz kalıyor. Gözaltına alınıyor ve bu gözaltılar sadece sahada olmuyor, gazetecilerin evine sabaha karşı polis baskınları düzenleniyor. Bunun örneğini gazeteci Zeynep Durgut ve Nurcan Yalçın’da gördük. Haber takip eden kadın gazeteciye polis
ismiyle hitap ediyor, onu rahatsız ediyor. Basın açıklamasına giden bir kadın gazeteci elinde kamerayla
geldiğinde erkek meslektaşları onun önüne geçip haber yapmasını engelleyebiliyor” dedi.154
8 Mart 2022
• Gezi Parkı davası kapsamında hakkında ağırlaştırılmış müebbet talep edilen Osman Kavala’nın avukatları155, TCK 312. madde ile ilgili tutukluluğu değerlendiren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) “somut ve meşru delillere dayanmadığı” yolundaki kararının “hiçe sayıldığını” bildirdi.156
11 Mart 2022
• Gazeteciler Cemiyeti, “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla yargılanan gazeteci Sedef Kabaş’ın serbest bırakılmasına ilişkin, “Kabaş serbest! 49 günlük tutukluluğun ardından ilk kez hakim
karşısına çıktı, hakaret suçundan iki yıl dört ay hapis cezası verildi ve tahliye edildi. Gazeteciler tek bir
gün bile cezaevinde kalmamalı, tutukluluk cezaya dönüşmemeli” açıklamasını yaptı.157
12 Mart 2022
• Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eş Başkanı Dicle Müftüoğlu ve TGS Ankara Şubesi
Başkanı Esra Koçak, muhalif basına yönelik iktidar müdahalesine, “Örgütlenirsek tutuklu gazetecilerin
sesini daha çabuk duyurabiliriz” sözleriyle tepki gösterdi.158
• PİRHA (Pir Haber Ajansı) muhabiri Cihan Berk, PİRHA’ya yönelik erişim engeli kararına
ilişkin gerekçe sunulmadığını ve dosyada gizlilik kararının olduğunu söyleyerek, “Özgür basın, devletin
duyulmasını istemediği hukuksuzlukları ve ihlalleri halka ulaştırdığı için bu tür baskılara maruz kalıyor.
Geçmişten bugüne kadar birçok Kürt ve muhalif televizyonu, ajansı ve gazetesi kapatıldı. Ama biz bu
baskılara karşı haber yapmaktan vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. PİRHA olarak özgür basın geleneğinin bir parçasıyız. Bugün site kapatılır, erişim engeli getirilir, gözaltı veya tutuklamada olabilir. Ama
bizler yaptığımız haberlerin arkasındayız ve bütün baskı ve engellemelere karşı haber yapma hakkımızı
kullanmaya devam edeceğiz. Diz çökmeyeceğiz” dedi.159
• Cumartesi Anneleri, Şanlıurfa’da haber takibine gittikten sonra bir daha kendisinden haber
alınamayan Özgür Gündem muhabiri Nazım Babaoğlu’nun akıbetini sordu.160
14 Mart 2022
https://tele1.com.tr/avrupa-insan-haklari-mahkemesine-sedef-kabas-basvurusu-576406/
https://t24.com.tr/haber/bogazici-universitesi-ne-disaridan-3-dekan-atandi-akademisyenler-tepki-gosterdi-hukuka-aykiri-ve-kadrolasma-amacli,1019051
https://politikahaber.org/kadin-gazeteciler-haberlerimizle-erk-zihniyete-cevap-verecegiz/
155 https://www.gazeteduvar.com.tr/osman-kavalanin-avukatlari-aihm-karari-hice-sayildi-haber-1555774
156 https://www.karar.com/guncel-haberler/kavalanin-avukatlarindan-tepki-aihm-karari-hice-sayildi-1655045
157 https://twitter.com/Cemiyet1946/status/1502225230772809728
158 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/164509
159 https://politikahaber.org/pirha-muhabiri-berk-diz-cokmeyecegiz/
160 https://www.gazeteduvar.com.tr/cumartesi-anneleri-gazeteci-nazim-babaoglunun-akibetini-sordu-haber-1556305
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• Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Dokümantasyon Merkezi’nin, “11 Mart 2020 ile 28 Şubat 2022 tarihleri arasında yayınladığı Covid-19 salgını ile ilişkili hak ihlalleri raporuna göre; cezaevlerinde en az 17 mahpus öldü ve 536 sağlık çalışanı yaşamını yitirdi. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin raporlarına göre ise, en az 1.398 işçi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Covid-19 salgını kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasaklarına uymadıkları ya da alınan tedbirleri ihlal ettikleri gerekçesiyle kolluk güçlerinin açtığı ateş sonucu iki kişi hayatını kaybetti. Tedbirlere uymadıkları gerekçesiyle
25 ayrı olayda dördü çocuk 49 kişi işkence ve diğer kötü muameleye maruz kaldı, en az beş kişi yaralandı. Yaptıkları haberler ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle 11 gazeteci ve bir fotoğraf sanatçısı
gözaltına alındı, bir gazeteci tutuklandı. Programlardaki ifade ve yorumlar gerekçe gösterilerek RTÜK
tarafından bir televizyon kanalına üç kez program durdurma cezası, bir televizyon kanalına ise idari para
cezası verildi. Üçü tabip odası ikisi baro olmak üzere beş kurum hakkında soruşturmalar açıldı, tabip
odalarından iki yönetici gözaltına alındı. 26 etkinlik Covid-19 salgını gerekçe gösterilerek mülki idare
amirleri tarafından yasaklandı. Covid-19 salgınına yönelik önlemlere dair eleştirel eylemler, salgın ile
ilgili bilgilendirici etkinlikler ve yaşamını yitiren sağlık çalışanlarını anmak için etkinlikler de dahil
olmak üzere 16 etkinliğe kolluk güçleri müdahale etti, 85 kişi gözaltına alındı, 33 kişiye para cezası
verildi.161
15 Mart 2022
• RSF, Kocaeli’nde silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren gazeteci Güngör Arslan’ın son 12 ay
içinde öldürülen ikinci gazeteci olduğunu belirterek yetkilileri acil önlem almaya çağırdı.162 RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, “Bu cinayet göz göre göre yaşanmıştır, çünkü Arslan sürekli tehdit mesajları aldığı halde yetkililer harekete geçmemiş ve Arslan'ı koruma görevi yerine getirilmemiştir. Azmettiriciler dahil olmak üzere on zanlının hızlı bir şekilde tutuklanması, etkili bir yargılama yapılabileceğini göstermektedir. Bu kabul edilemez suçun hem faillerinin hem de azmettiricilerinin en ağır şekilde
cezalandırılmasını talep ediyoruz ve davayı yakından takip etmeye devam edeceğiz. Açık tehditler alan
gazetecilerin gerekli korumaya sahip olması ve güvenli bir şekilde çalışabilmesi için hükümet hızla
harekete geçmelidir” dedi.163
• Dicle Amed Kadın Platformu ve Diyarbakır Şiddetle Mücadele Ağı bileşenleri, Diyarbakır
Adliyesi önünde düzenlediği basın açıklamasıyla Diyarbakır’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü eylemleri
nedeniyle gözaltına alınan kadınların serbest bırakılmasını istedi.164 Özgür Hukukçular Derneği Diyarbakır Şube Eş Başkanı Özüm Vurgun, “Güne 24 kadının gözaltına alınması ile uyandık. Bugün gerçekleştirilen hukuka aykırı ev aramaları esnasında kadınların yakınlarına haber verme ve avukata erişim
hakkı ihlal edilmiştir. Gözaltı esnasında kadınların işkence ve kötü muameleye maruz bırakıldığı bilgisi
tarafımıza iletilmiştir. Hemen akabinde 24 saatlik getirilen avukat görüş yasağı, özgürlük ve güvenlik
hakkı ihlalidir” dedi.165
16 Mart 2022
• Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, ÖİB Şubat ayı raporuna ilişkin açıklamasında,
gazetecilerle ilgili adli süreçlerin, toplumsal etkinliklere müdahalelerin, hükümet kontrolündeki kamu
kuruluşları eliyle medya kurumlarının “cezalandırılması” ve internet ortamındaki içeriklere erişim engellemeleri ve bunlara ilişkin habere de erişim engeli uygulamalarında artış yaşandığını belirtti. Bilgin,
“Geçtiğimiz son iki ay itibariyle gelecek seçimler yaklaştıkça olası sosyal medya düzenlemesi gibi hamleler ile ülkemizdeki demokrasi daha da gölgeleyecek adımlar atılmasından endişe duyuyoruz. Umuyoruz ki Türkiye geçmiş dönemlerdeki demokrasi eksikliklerinden kaynaklı siyasi tarih derslerini acılar ile
öğrenmiş bir ülke olarak yeniden antidemokratik çıkmaz yoluna girmez” dedi.166
17 Mart 2022
• Avukat Esra Kılıç ve Musa Anter’in oğlu Dicle Anter, Diyarbakır’da 20 Eylül 1992’de suikasta uğrayarak yaşamını yitiren Kürt aydın, yazar ve gazeteci Musa Anter’e ilişkin davanın zamanaşımına
uğratılmasına tepki gösterdi. Kılıç, “Anter cinayetinin faillerinin ortaya çıkarılması, yargılama makamhttps://www.gazeteduvar.com.tr/tihvin-covid-19-raporu-cezaevlerinde-en-az-17-mahpus-oldu-haber-1556536
https://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiye-gazetecileri-korumak-i%C3%A7in-h%C4%B1zla-harekete-ge%C3%A7meli/a61146343#:~:text=Gazeteci%20G%C3%BCng%C3%B6r%20Arslan%20cinayetinin%20yarg%C4%B1,%C4%B0zmit'teki%20ofisinde%20vurularak%20%C3%B
6ld%C3%BCr%C3%BClm%C3%BC%C5%9Ft%C3%BC.
163 https://www.evrensel.net/haber/457185/rsf-turkiye-gazetecileri-korumak-icin-hizla-harekete-gecmeli
164 https://www.gazeteduvar.com.tr/diyarbakirda-24-kadinin-gozaltina-alinmasi-protesto-edildi-sistematik-devlet-siddetidir-haber-1556899
165 https://www.evrensel.net/haber/457221/diyarbakirdaki-kadinlara-yonelik-gozaltilar-bircok-kentte-protesto-edildi
166 https://haberton.com/bilgin-umariz-ulkemiz-cikmaza-girmez/
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larının öncelikleri arasında yer almadı” dedi. Dava sürecinde kritik bir aşamaya gelindiğine dikkati çeken Musa Anter’in oğlu Dicle Anter, “Sıfırdan başladık. O günkü şartlar altında hiçbir şeye kovuşturma
ve soruşturmaya yer yoktu. Davayı AİHM’e kadar getirdik ve Türkiye’nin cezalandırılmasıyla birlikte
dosya raftan indirildi. Dosyanın raftan indirilmesiyle zaman kazandık ve bu süre içinde çok farklı tanıklar ortaya çıktı. Her tanık yeni bir isim verdi. Çok sayıda kişi mahkemeye geldi ama o dönemin en
önemli isimleri gelmedi” dedi.167
• Mersin Kadın Platformu, Diyarbakır’da 25 Kasım’da aralarında Roza Kadın Derneği, HDP ve
KESK Amed Kadın Meclisi aktivistlerinin yer aldığı 24 kadının gözaltına alınmasına “Kadın mücadelesi engellenemez” sözleriyle tepki gösterdi. Platform açıklamasında, “Türkiye’de her sabah bir kadın
katliamı, istismar, bir hak ihlali ve gözaltı baskınıyla güne başlıyoruz. Diyarbakır’da Roza Kadın Derneği, TJA, HDP ve KESK Amed Kadın Meclisi aktivistlerinin de aralarında bulunduğu en az 24 kadın
gözaltına alındı. Dosyada kısıtlılık kararı olduğu söylenerek bilgi verilmemişse de başta 25 Kasım ve 8
Mart olmak üzere kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesine yönelik eylem ve etkinliklerin gerekçe
yapıldığı tahmin edilmektedir” denildi.168
• Taksim Dayanışması, KESK İstanbul Şubeler Platformu ve Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Gezi Davası öncesi yaptığı açıklamada, “Lekelenmek istenen Gezi’nin gerçek tarihine
sahip çıkmaya çağırıyoruz” sözleriyle kamuoyuna seslendi. Açıklamada, “Gezi ülkemizin toplumsal
tarihinin en parlak ve onurlu sayfasıdır. Gezi direnişi Anayasal bir zeminde gerçekleştiği yargı kararlarıyla iki kez tescil edilmesine rağmen hukuka ve gerçeğe aykırı, tümüyle mesnetsiz iddialarla üçüncü
kez yargılanmak isteniyor. Toplumsal muhalefetin en temel hak ve talepleri suç unsuru gibi gösterilmek, barışçıl direnişin tarihsel ve meşru gerçekliği ısrarla çarpıtılmak, karalanmak isteniyor. Dokuz yıl
geçti, ancak Gezi direnişi tüm berraklığıyla, tüm haklılığıyla var olmaya devam ediyor. Ama bugün tüm
dünyada kabul gören bu haklılığa rağmen, Taksim Dayanışması’ndan kent, demokrasi ve hukuk emekçisi arkadaşlarımız Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman ve Can Atalay’ın da aralarında yer aldığı itham
edilenler şahsında, ülkemizin 80 kentinde Gezi’ye katılarak, Anayasal haklarını kullanan, demokrasiye
güç vermiş milyonlarca yurttaşımız bir kez daha haksızca yargılanmak isteniyor” denildi.169
18 Mart 2022
• Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Ankara Şubesi, “barınamıyoruz” ve “geçinemiyoruz” eylemine katılan ve gözaltına alınan Ankara Üniversitesi öğrencilerin Kredi ve Yurtlar Kurumu’nca
(KYK) burs ve kredilerinin kesilmesine, “Siyasi iktidarın işkencelerle, gözaltılarla, disiplin soruşturmalarıyla yıldıramadığı öğrencileri burs ve kredilerini keserek açlık ile terbiye etme çabasına karşı öğrencilerin yanındayız” tepkisini gösterdi.170
19 Mart 2022
• Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da on sekizden fazla ülkede onlarca aktif ve etkili kadınlar ve kadın örgütlerinden oluşan Ortadoğu ve Kuzey Afrika Kadın İttifakı (NADA), son günlerde gözaltına
alınan ve yedisi tutuklanan Kürt kadınlar hakkında yayımladığı açıklamada, “Faşizme ve erkek diktatörlüğüne karşı dayanışma içindeyiz” tepkisini gösterdi.171
20 Mart 2022
• TMMOB Mimarlar Odası ÇED Danışma Kurulu Sekreteri Mücella Yapıcı, Gezi davası kapsamında “cebir ve şiddet kullanarak hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs” iddiasıyla ağırlaştırılmış
müebbetle yargılanmasına “Aynı suçlamadan üçüncü yargılanışım. Bu kadar absürt bir senaryo yazılsa
filmi çekilmez, çekilse izlenmez” sözleriyle tepki gösterdi. Yapıcı, “Hukukla düşünerek bir yere ulaşmak ne acı. Gezi davası öyle bir gölgelendi ki… Evet, Osman Kavala zaten dört buçuk yıldır hapiste, bu
çok can yakıcı bir şey. Ama kendimizi de unuttuk, unutuyoruz. Yahu bana da yazık Can’a da Tayfun’a
da yazık… Orada herkesin hayatını perişan ettiler. Ben ilaç raporlarını topluyorum mesela ne olur ne
olmaz, tutuklanırsak diye. Çocuklar arkamdan ilaç aramasınlar, onlara zorluk olmasın diye. Bizi bu hale
getirdiler” dedi.172

https://www.evrensel.net/haber/457284/musa-anter-davasinin-zaman-asimina-6-ay-kaldi-ulkede-katil-ordusu-geziyor
https://www.mersinhaberci.com/haber/35290/kadin-mucadelesi-engellenemez.html
https://m.bianet.org/bianet/yasam/259203-gezi-davasina-cagri-anayasal-bir-zeminde-gerceklesti
170https://ankahaber.net/haber/detay/chdden_eylem_yaptiklari_gerekcesiyle_burs_ve_kredileri_kesilen_ogrencilere_destek_ogrencilerin_yanindayiz_78661
171 https://sendika.org/2022/03/ortadogu-ve-kuzey-afrika-kadin-ittifakindan-tutuklanan-kurt-kadinlar-icin-aciklama-fasizme-ve-erkek-diktatorlugune-karsidayanisma-icindeyiz-650300/
172 https://t24.com.tr/haber/gezi-davasinda-agirlastirilmis-muebbet-hapsi-istenen-mucella-yapici-bu-absurt-senaryoda-bir-tek-uzaylilar-eksik,1022151
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• Dicle Fırat Gazeteciler Derneği, Diyarbakır’da gözaltına alınan Dicle Haber Ajansı eski muhabiri Ertuş Bozkurt ve gazeteci Mikail Barut’un serbest bırakılması için ulusal ve uluslararası basın
örgütlerine çağrıda bulundu. Açıklamada, “Tüm Mezopotamya’da Nevruz coşkusu yaşanırken, maalesef
basın camiası olarak bugün yine gözaltı operasyonuyla güne başladık. Sabah saatlerinde gazeteciler
Ertuş Bozkurt ile Mikail Barut, evlerine yapılan baskınlar sonucu gözaltına alındı. Coğrafyamızda olup
bitenleri tüm dünyaya aktaran, özellikle de bölgemizde yaşanan Nevruz coşkusunu kamuoyuna yansıtma çabası içerisinde olan gazetecilerin bir kez daha hedef alınarak gözaltına alınması, kabul edilebilir
bir durum değildir” denildi.173
21 Mart 2022
• Türkiye Barolar Birliği (TBB), Adana’da Furkan Vakfı’nın yürüyüşünde eylemcilere yönelik
polis müdahalesinin “ölçülülük kriterinin gereklerine uymadığı gibi işkence ve kötü muamele yasağını
da ihlal edecek düzeye ulaştığını” belirtti. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının Anayasa ile korunan
temel hak ve özgürlükler arasında yer aldığının hatırlatıldığı açıklamada, “Bu hakkın sınırlandırılması,
idarenin keyfiliğine bırakılamaz. Aksi düşünce, tanık olduğumuz kamu vicdanını yaralar nitelikte kolluk
muamelesi ile birleştiğinde otoriter devlete işaret etmektedir” denildi. Ankara Barosu da, Furkan Vakfı
üyelerinin eylemine müdahale eden polisler hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na ihbarda bulundu. Açıklamada, eyleme müdahale için emir ve talimatı veren kamu görevlileri hakkında da disiplin
yönünden gerekli idari işlemlerin yapılması ve 682 sayılı KHK uyarınca haklarında disiplin cezası verilmesi için idari başvuruda bulunulduğu ifade edildi.174
23 Mart 2022
• Mersin Çevre ve Doğa Derneği (MERÇED), Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde makine mühendisi olarak görev yapan Dernek Başkanı Sabahat Aslan'a yönelik mobbing ve cezalarla ilgili Aslan’ın mesleğini yapma hakkının elinden alındığını belirtti. Aslan’ın kadın kimliğine hakaret ve küfredenleri ilgili makamlara bildirmesine rağmen bu şahıslar hakkında hiçbir işlem yapılmadığına tepki
gösterilerek, “Bu kişilerin hakkında yasal işlem yapması için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i göreve davet ediyoruz” denildi.175
26 Mart 2022
• Gazeteciler Cemiyeti’nin Demokrasi için Medya/ Medya için Demokrasi Projesi kapsamında
hazırladığı “2021 Yılı Mesleki Memnuniyet Araştırması Raporu”na göre, 2021 yılında Türkiye’de temel
hak ve özgürlüklerdeki gerileme sürdü. 2021’de 241 gazeteci yargılandı, 73 gazeteci gözaltına alındı,
bir radyo yayıncısı öldürüldü, 115 gazeteci fiziksel saldırıya maruz kaldı. Gazeteciler Cemiyeti’nin Özgürlük için Basın (ÖiB) raporunda, 2021 yılı Aralık ayı sonunda 23’ü hükümlü, 21’i tutuklu olmak üzere toplam 44 gazetecinin cezaevinde olduğu kayıtlara geçti. 2016’daki darbe girişiminin ardından 158’e
çıkan cezaevindeki gazeteci sayısı 2020’nin sonunda 72 olarak raporlandırılmıştı.176
• Diyarbakır Barosu, 19 Mart’ta Diyarbakır Bismil’de beş yaşındaki ikiz kız kardeş A.B. ve
E.B.’nin anneleri ile birlikte Nevruz kutlamaları için alana gittikleri sırada, kıyafetlerinin üzerindeki
semboller ve renkler nedeniyle gözaltına alınmalarına konusunda Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Açıklamada, “Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği”nin 19. maddesinde, 12 yaşından küçük çocukların suç nedeniyle yakalanamayacağının ve suç tespitinde kullanılamayacağının açıkça belirtildiğine dikkat çekildi. Açıklamada, Nevruz’da beş yaşındaki iki
çocuğun gözaltına alınmasına ilişkin “Nevruz kutlamasına katılan çocukların keyfi ve hukuk dışı yöntemlerle alıkonulmasını ve yargı tehdidine maruz bırakılmasını kabul etmiyoruz. İki çocuğun renkli
motiflerin yer aldığı geleneksel kıyafet giymesi nedeniyle haklarında işlem yapılması üzerine eziyet
suçu kapsamında kolluk görevlileri ve soruşturma savcısı hakkında suç duyurusu ve şikayet başvuruları
yapılmıştır” denildi.177
28 Mart 2022
• Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), Türkiye’de gazetecilere yönelik ihlalleri konu alan
“Korku Tünelinde Gazetecilik” belgeseli ve “Dört Duvar Arasında Gazetecilik” raporunu kamuoyu ile
https://www.evrensel.net/haber/457465/diyarbakirda-gazeteciler-ertus-bozkurt-ve-mikail-barut-gozaltina-alindi
https://www.gazeteduvar.com.tr/tbbden-furkan-vakfi-uyelerine-mudahale-aciklamasi-iskence-ve-kotu-muamele-yasagini-ihlal-edecek-duzeye-ulasti-haber1557463
175 https://www.gazeteduvar.com.tr/mersin-cevre-ve-doga-dernegi-ranta-gecit-vermeyen-makine-muhendisi-gorevden-alindi-haber-1557760
176 https://m.bianet.org/bianet/medya/259663-2021-de-241-gazeteci-yargilandi-115-i-saldiriya-ugradi
177 https://www.basnews.com/tr/babat/746957
173
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178

paylaştı. Raporda, 2021 yılında 55 gazeteci ve iki yayın organı saldırıya uğradı. İki gazeteci bu saldırılarda öldürülürken, gözaltına alınan 61 gazeteciden altısı tutuklandı. İşkence ve kötü muameleye maruz kalan gazetecilerin sayısı 23 oldu. Yine 11 gazeteci tehdit ve ajanlık dayatmasına maruz kalırken,
103’ü haber takibi sırasında engellendi, hapishanelerdeki gazetecilere yönelik 17 ihlal olayı yaşandı. 54
gazeteci hakkında soruşturma açıldı, 51’i davaya dönüştü. Yargılaması devam eden gazeteci sayısı 336,
Şubat 2022 itibariyle halen 65 gazeteci ise tutuklu.179
• TGC, “Anayasal bir hak olan basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünü engellemek için iktidar tarafından sistematik olarak girişimde bulunulmaktadır” diyerek, TBMM’ye AKP’nin sunduğu yasa teklifindeki şirketleri korumaya yönelik düzenlemeyi eleştirdi. TGC’nin açıklamasında, “Teklife göre şirketlerin şöhretine zarar verecek haberlere üç yıl hapis cezası getirilmesi söz konusudur. Torba yasaya eklenen maddeye göre isimleri belirtilmese bile şirketlerin güvenirliği konusunda kamuoyunda tereddüde
yol açacak, güveni sarsacak haberlerin yapılması sansürlenmektedir. Yaşanan sosyal ve ekonomik sorunlarla ilgili haberlerin serbest dolaşımı bir kez daha engellenmek istenmektedir. Seçime gidilen bir
süreçte gazetecilere, ekonomi habercilerine aba altından sopa gösterilmektedir. Bu madde kabul edilirse
yurttaşların habere erişiminin önüne yeni bir engel konulacaktır. Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne
yeni bir darbe olan bu teklifin çekilmesi için iktidar ve muhalefet partilerine çağrı yapıyoruz” denildi.180
• Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, “Haberin Ağır Bedeli” başlıklı üçüncü uluslararası yıllık konferansı kapsamında yaptığı açıklamada, “Türkiye zor ve sıkıntılı bir dönemden geçiyor.
Tam olarak özgür bir ülkede yaşadığımızı söylemek mümkün değil” dedi. Bilgin devamla, “Bir ülkede
eğer insanlar düşündüklerini yazamıyor veya söyleyemiyorsa yahut konuşup yazdıkları için hapsediliyorlarsa o ülkede gerçek anlamda demokrasi yerleşmemiş demektir. Biz şimdi o iklimi yaşıyoruz. Ancak ben hiçbir zaman umutsuz olmadım, nitekim bu projede umutsuz olmama konusunda haklı olduğumu gösterdi” dedi.181
30 Mart 2022
• Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), eski Eş Genel Başkanları Gönül Erden
ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri hakkında açılan ve 6 Nisan’da 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davaya ilişkin “Sağlık hakkı, sendikal haklar ve kadın mücadelesi yargılanamaz!” tepkisini gösterdi. SES Genel Sekreteri Pınar İçel, “Dava esasında kadın eşitlik ve özgürlük mücadelemize,
halkın sağlık hakkına ve örgütlü yapımıza açılmış bir davadır. KESK ve KESK’e bağlı sendikalar kurulduğu günden beri emekçilerin haklarını ısrarlı bir şekilde savunmuş ve halkın nitelikli kamu hizmeti
alması mücadelesi vermiştir” dedi.182
31 Mart 2022
• DİSK Basın-İş Sendikası, gazeteci Çiğdem Toker’in 30 bin lira tazminata mahkum edilmesine, “T3 Vakfı’nın ‘İBB’den Vakıflara Hizmet Raporu’ haberi nedeniyle açtığı davada meslektaşımız
Toker’e 30 bin TL tazminat cezası verildi. Çiğdem Toker’in yanındayız. Unutmayın kamunun yararına
olan her türlü olay ve bilgi haberin konusu olmaya devam edecek” tepkisini gösterdi.183
• Dicle Fırat Gazeteciler Derneği Eş Başkanı Dicle Müftüoğlu, gazeteci Beritan Canözer’in
“zincirleme şekilde örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla yargılanmasına, “Bu topraklarda gazetecilik yapan birçok kadın meslektaşımız bütün siyasi operasyonların her birine dahil edildiler” tepkisini
gösterdi. Müftüoğlu, “Beritan gözaltına alındı, son birkaç yılda 10’dan fazla kez yakın gözaltına alındı,
evine baskın yapıldı, evi tarumar edildi. Açılan dava da kendisine ait olmayan bir sosyal medya hesabı
üzerinden. Devlet yetkililerinin bütün hesaplara erişim imkanı var. O adresin hangi yerde olduğu, nereden internete girdiğine, nereden açıldığını kadar birçok bilgiye hakimdirler. Ama bir algı yaratmak gazetecilere başka bir kimlik atfetmek üzerine bir dava açıldı. İlginç ama hukuksuzluğun ne boyuta ulaştığını gösteren bir tablo bu açıdan. Böylesi bir davayı kabul etmek mümkün değil” dedi.184 Güneydoğu
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mücahit Ceylan da, “Yasalarımızda neyin suç olduğu ya da olmadığı çok
net ifadelerle belirlenmiştir. Bir eylemin suç olabilmesi için yasaların bunu suç olarak tanımlamış olması ve söz konusu suçun delillendirilmiş olması gerekir. Bir sosyal medya hesabından yapılan paylaşımhttps://gazetekarinca.com/dfgden-korku-tunelinde-gazetecilik-belgeseli-ve-dort-duvar-arasinda-gazetecilik-raporu/
https://www.gazeteduvar.com.tr/dort-duvar-gazetecilik-raporu-2021de-61-gazeteci-gozaltina-alindi-6si-tutuklandi-haber-1558354
180 https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/259732-tgc-yurttaslarin-habere-erisimine-bir-engel-daha-getiriliyor
181 https://www.24saatgazetesi.com/bilgin-turkiye-zor-ve-sikintili-bir-donemden-geciyor/
182 https://www.evrensel.net/haber/458223/ses-saglik-hakki-sendikal-haklar-ve-kadin-mucadelesi-yargilanamaz
183 https://twitter.com/Disk_Basin_is/status/1509512712803471362?t=wFe-lnBcTuONvptj5AdpkQ&s=08
184 https://www.amerikaninsesi.com/a/heyecanli-gazeteciye-bu-kez-sosyal-medya-davasi/6509265.html
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179

24

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü Mart 2022 Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

lar, suç unsuru olarak kabul ediliyor ise, o sosyal medya hesabının gerçekte kime ait olduğu da tespit
edilmelidir” dedi.185

Diğer Gelişmeler
1 Mart 2022
• Ankara İl Jandarma Komutanlığı, 01-28 Şubat tarihleri arasında incelenen iki bin 252 internet
sitesinden 328’inin yaşa dışı olduğunun tespit edildiğini ve erişim engeli getirildiğini bildirdi. Erişim
engeli getirilen sitelerin 238’nin müstehcen içerikli paylaşımlar yaptığı, 83’ünün dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunduğu, yedisinin ise Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’ne bildirilerek erişime kapatıldığı belirtildi.186
• AYM Başkanı Zühtü Arslan, “Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuruda İş Yükü ve Çözüm
Önerileri” sempozyumunda AYM’ye 2012 yılından bugüne kadar toplamda 383 bin bireysel başvuru
yapıldığını söyledi. Arslan, konuşmasında “Yaklaşık on yıllık bireysel başvuru uygulamasına bakıldığında ağır bir iş yüküyle karşı karşıya olunduğu görülecektir. Bireysel başvurunun başladığı 23 Eylül
2012 tarihinden bugüne toplam 383 bin civarında başvuru yapılmış, bunlardan yaklaşık 310 bini karara
bağlanmıştır. Bugün itibariyle Mahkememizin önünde 73 binin üzerinde derdest başvuru bulunmaktadır. Başvuru sayısının her geçen yıl arttığı da bilinmektedir. İlk iki yıl toplam 10 bin civarında olan başvuru, 2014 ve 2015 yıllarında yıllık 20 bine yükselmiştir. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında bireysel
başvuru sayısı rekor düzeyde yükselerek 100 bini aşmıştır. Bu sayı 2017 yılından 2021 yılına kadar
istikrarlı bir şekilde yıllık ortalama 40 bin olarak gerçekleşmiştir. Doğrusu geçen yılın başına kadar
gelen başvuruları karşılama durumundaydık. Dahası 2020’de gelen 40 bin başvuruya karşılık 45 binin
üzerinde başvuruyu sonuçlandırmıştık. Aynı sayıda başvuruyu 2021 yılında da sonuçlandırdık. Ancak
bu kez yapılan başvuru sayısı bir önceki yıla göre yüzde 65 artarak 66 bin 121 olarak gerçekleşmiştir.
Bu artışın en önemli sebebi geçen yılın başından itibaren yoğunlaşan uzun yargılama şikayetleridir”
sözlerine yer verdi.187
• A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali ve kameraman Taha Hazar, Ukrayna’dan yaptıkları
canlı yayın sırasında darp edildiklerini iddia ettiler. Sali, “Lviv’de haber esnasında bir arbedenin ortasında kaldık. Nereden geldiği belli olmayan bir grubun saldırısına uğradık. Daha önceki yayınlarda da
belirtmiştik. Burada kimin ne olduğu belli değil. Yaralandıktan sonra hastaneye gittik, elim morardı ve
şişti. Sol tarafımda da aldığım darbeler vardı. Kameraman arkadaşım Taha Hazar da başından ve yüzünden darbe aldı. Acil servise gittik. Doktorlar hızlı bir şekilde ilgilendi. Benim sol kaburgamda kırılma var. Hazar’ın da diş protezi ayrıldı. Zorlu bir coğrafyadayız tedaviye ulaşmak zor” dedi.188
• Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’ya müdahaleye ilişkin “sahte haber yayanlara” hapis ve para cezası öngören yasayı imzalamasının ardından aralarında CNN ve Bloomberg’in de
bulunduğu birçok uluslararası yayın kuruluşu Rusya’daki faaliyetlerini askıya aldı. BBC Genel Müdürü
Tim Davie, “Yeni yasal düzenleme bağımsız gazeteciliği suç haline getiriyor. Bu yüzden gazetecilerimiz ve çalışanlarımızın güvenliği için şimdilik işlerini askıya aldık” açıklamasını yaptı. ABD merkezli
yayın kuruluşları CNN ve Bloomberg ile Kanada’nın kamu yayın kuruluşu CBC/Radyo Kanada Rusya’daki yayınlarına ara verdiğini duyurdu. Alman kamu yayın kuruluşları ARD ve ZDF de Rusya’daki
yayınlarını geçici olarak durdurduğunu bildirdi. Batı Alman Radyo ve Televizyon Kurumu’ndan
(WDR) yapılan açıklamada, “Her iki kamu yayıncılığı kanalı da diğer haber merkezlerinden kamuoyunu
Rusya ve Ukrayna'daki gelişmelerle ilgili kapsamlı şekilde bilgilendirmeye devam edecektir” denildi.
CNN’den yapılan açıklamada da, “Biz mevcut durumu ve atılacak adımları değerlendirmeye devam
ederken CNN Rusya’daki yayınlarını durduracak” dendi. Bloomberg Rusya’daki yasa değişikliğinin
bağımsız gazeteciliği “suç haline getirmeyi” amaçladığı öne sürdü. Bloomberg Genel Yayın Yönetmeni
John Micklethwait, yasanın “gazeteciliğin herhangi bir türünü devam ettirmeyi” olanaksız kıldığını
belirterek, kanalın bu nedenle Rusya’daki yayınlarını geçici olarak durdurma kararı aldığını söyledi.189
2 Mart 2022

https://www.amerikaninsesi.com/a/heyecanli-gazeteciye-bu-kez-sosyal-medya-davasi/6509265.html
https://www.milliyet.com.tr/gundem/yasa-disi-oldugu-tespit-edilen-328-internet-sitesine-erisim-engeli-6710290
https://www.gercekgundem.com/guncel/328839/aym-baskani-arslandan-hakimlere-tutuklama-karari-uyarisi
188 https://haber.sol.org.tr/haber/haber-ekibi-ukraynada-saldiriya-ugradiklarini-acikladi-327886
189 https://www.dw.com/tr/uluslararas%C4%B1-medya-kurulu%C5%9Flar%C4%B1-rusyay%C4%B1-terk-ediyor/a-61025136
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• Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi tarafından hazırlanan “Zırhlı Araç, Mayın ve Çatışma-Savaş Atığı Kaynaklı Çocuk Hakları İhlalleri” raporuna göre; son 10 yılda büyük çoğunluğu Güneydoğu Anadolu bölgesinde olmak üzere 22 çocuk zırhlı araçlar, 45 çocuk ise mayın, çatışma ve savaş
artığı nedeniyle yaşamını yitirdi, 162 çocuk da yaralandı.190
• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden Yönetmeliği’nin “tarım arazilerinde madencilik
faaliyetlerini” düzenleyen maddesine ekleme yaparak191, zeytinlik bölgelerinde madencilik yapılmasının
önünü açtı. Düzenlemede, “ülkenin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetlerinin tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması” durumunda zeytinlikte madenciliğe izin verilecek..192 CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, “Bu resmen kişiye özel düzenlemedir. Bu yönetmeliği çıkaran Bakan, açıkça kanun emrine aykırı davranmıştır” dedi. Bu yönetmeliği düzenleyen
kamu görevlilerinin açıkça kanunsuz emri uyguladıklarını belirten Öztunç, "Yönetmeliği uygulayayım
diyecek kamu görevlilerini açıkça uyarıyorum, sakın böyle bir şeyi aklınızdan geçirmeyin. Bu yönetmeliği gerekçe göstererek izin veren kamu görevlisi hakkında kanuna aykırı hareket ettiği için suç duyurusunda bulunuruz” ifadelerini kullandı. 193
• Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açık havada maske zorunluluğu ve HES kodu uygulamasını
kaldırma kararı aldıklarını belirterek, artık okullarda Covid-19 vakası tespit edilse de karantina uygulanması sona erdi. Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyeceğini de açıklayan Koca, kısıtlamaları kaldırma yönünde Bilim Kurulu’nun mutlak mutabakat ile karar almadığını, itiraz eden bilim
insanlarının olduğunu da söyledi.194
3 Mart 2022
• Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesini takip etmek için Lviv’den başkent Kiev’e gitmek üzere
yola çıkan CNN Türk ekibinin aracına ateş açıldı. Muhabir Samet Güner ve kameraman Caner Emre
Kınacı'nın bulunduğu aracın lastiklerinin patladığı ve ekibin başka bir araçla Polonya sınırındaki Lviv’e
döndüğü belirtildi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de “Ukrayna’da CNN Türk ekibine yönelik saldırıyı
şiddetle kınıyorum. RTÜK olarak konunun yakından takibini yapıyoruz” dedi.195
4 Mart 2022
• Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi görevinden istifa etti ve yerine eski milletvekili Vahit Kirişçi atandı.196 Kirişçi daha önce TBMM Köyişleri,
Tarım ve Orman Komisyonu’nun başkanlığını yapmıştı. 62 yaşındaki Kirişçi, 2002-2011 yılları arasında AKP’nin Adana milletvekili olarak görev yaptı. Ziraat profesörü olan Kirişçi, bakanlığa atanmasından sonra bağımsız yönetim kurulu üyesi olduğu Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’nin ana hissedarı
olduğu Gübretaş’taki görevinden istifa etti.197 Pakdemirli, “Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın tensipleriyle 10 Temmuz 2018'den itibaren sürdürdüğüm Bakanlık görevimden ayrılmış bulunuyorum.
Görevden af talebimi kabulleri için kendilerine şükranlarımı arz ediyor, yeni Bakanımız Vahit Kirişci’ye başarılar diliyorum” dedi.198
5 Mart 2022
• Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Eğitim Fakültesi Dekanlığına
Prof. Dr. İrfan Erdoğan, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’na Prof. Dr. İsmail Boz ve İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Dekanlığına da Prof. Dr. Murat Önder kurum dışından atandı. Rektörlük açıklamasında, “YÖK’e önerilmek üzere Rektörlük, kurum içinden dekan olarak görevlendirilmeleri için Boğaziçi Üniversitesi’nde aktif olarak görev yapan ve Rektörlükle uyumlu olarak dekanlık görevini yürütebileceğini düşündüğü bazı öğretim üyeleri ile görüşmeler yürütmüş, ancak bu öğretim üyeleri görevi kabul etmemiştir. Dekanlıkların kurum içinden öğretim üyeleri tarafından yürütülmesi Rektörlüğümüzün
tercihi olsa da, maalesef bir grubun üniversitede öğretim üyeleri üzerinde oluşturduğu baskı ortamı nedeniyle görev almaktan kaçınılmıştır” denildi.199
https://medyascope.tv/2022/03/02/diyarbakir-barosu-son-10-yilda-22-cocuk-zirhli-arac-45-cocuk-ise-mayin-catisma-ve-savas-artigi-nedeniyle-yasamini-yitirdi/
https://www.evrensel.net/haber/456092/akp-zeytin-yasasini-yonetmelik-degisikligiyle-ortadan-kaldirdi-zeytinliklerde-maden-ve-enerji-projeleri-yapilabilecek
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/yonetmelik-degisikligi-ile-zeytinliklerde-maden-ocagi-acilmasina-izin-verildi-1912187
193 https://www.evrensel.net/haber/456092/akp-zeytin-yasasini-yonetmelik-degisikligiyle-ortadan-kaldirdi-zeytinliklerde-maden-ve-enerji-projeleri-yapilabilecek
194 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/son-dakika-fahrettin-koca-bilim-kurulu-toplantisi-sonrasi-aciklama-yapiyor-1912443
195 https://t24.com.tr/haber/ukrayna-da-cnn-turk-ekibinin-aracina-ates-acildi,1018724
196 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-60612798
197 https://www.amerikaninsesi.com/a/cumhurbaskanligi-kabinesinde-yedinci-fire-pakdemirli-nin-yerine-kirisci/6469959.html
198 https://www.haberler.com/ekonomi/tarim-ve-orman-bakani-bekir-pakdemirli-den-14772266-haberi/
199 https://www.sozcu.com.tr/2022/egitim/bogazicine-universite-disindan-uc-dekan-atandi-6991018/
190
191
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• Rusya, Twitter ve Meta’nın sahibi olduğu Facebook’a erişim yasağı getirildiğini açıkladı. Daha önce Facebook tarafından Rus medya kuruluşlarının sayfalarına getirilen kısıtlamalar ve engellere
karşı Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) harekete
geçti. Açıklamada, “4 Mart 2022’de, Rusya Federasyonu topraklarında Facebook sosyal medya ağına
erişimin engellenmesine karar verildi” denildi. Ayrıca, ülkede Twitter’a da erişimin yasaklandığı duyuruldu. Öte yandan bazı ülkelerin medya kuruluşlarının internet siteleri de Rusya'nın Ukrayna saldırısında yanlış bilgiler yaydığı gerekçesiyle engellendi.200
6 Mart 2022
• İhlas Medya Grubu Ankara Temsilcisi ve Türkiye yazarı Batuhan Yaşar, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yaşar, cıva zehirlenmesi nedeniyle dört kez ameliyat geçirmiş ve Eylül 2021’de
ameliyata alınmak üzere yatırıldığı hastanede enfeksiyon kaptıktan sonra yoğun bakıma kaldırılmıştı.201
7 Mart 2022
• Danıştay 13. Dairesi, “Kanal İstanbul” projesi kapsamında Halkalı-Ispartakule arasında yapılacak demiryolu hattı ihalesini hukuka aykırı bularak, iptal etti.202 Kararda, “pazarlık usulü” yöntemiyle
yapılan ihalede gerekli açıklık ve rekabetin sağlanmadığı belirtilerek, Kamu İhale Kanunu’nun 21/b
fıkrasında aranan “ivedilik şartını” da taşınmadığı vurgulandı.203
8 Mart 2022
• Türkiye’de mahkeme kararıyla erişime engellenen gey sosyal ağı Hornet, engeli aşmak için
Apple’la Türkiye’ye özgü Hornet Stories adıyla bir uygulama geliştirdi. Hornet’ten yapılan yazılı açıklamada, bu uygulamanın Türkiye’deki LGBTİ+ nüfus için kalan tek dijital platform olduğunu söyledi.
Hornet’in kurucusu Christof Wittig, uygulamanın sağladığı sosyalleşme ve iletişim hizmetinin her zamankinden daha hayati olduğunu belirtti. Dünya çapında 35 milyon, Türkiye’de ise üç milyon kullanıcıya sahip Hornet, Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nın talebi üzerine Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği
tarafından 6 Ağustos 2020 tarihinde erişime engellenmiş, Ağustos 2021 tarihinde ise App Store Türkiye’den kaldırılmıştı.204
• Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF), Ukrayna’da televizyon ve radyo kulelerini bombalayan Rusya hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) suç duyurusunda bulundu. Örgütten
yapılan açıklamada, Rus kuvvetlerinin 1 Mart’tan bu yana Ukrayna’nın başkenti Kiev’in yanı sıra Korosten, Lısıçansk ve Harkiv’de dört radyo-televizyon kulesini hedef alarak, Ukrayna medyasının yayın
yapmasının engellediğini belirtti.205
9 Mart 2022
• AKP’li TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, çalışmaları süren Dezenformasyon Yasası’na ilişkin “Bu yasa bir sansür yasası olmayacak” dedi. Üç katmanlı bir yasa olacağını belirten Yayman, “Bir taraftan internet medyası ile ilgili düzenlememiz var. 5651 sayılı kanunla
ilgili birtakım yeni talepler de bulunuyor. Üçüncüsü ise dezenformasyon konusunda düzenleme var.
Siyaset kurumu kendisine yöneltilen taleplere cevap vermek durumundadır. Kişisel özgürlüklerin kısıtlanması, kişisel itibar suikastının yapılması, kişilik haklarının rencide edilmesi, veri mahremiyetinin
sağlanmaması, diğer taraftan insanların aile hayatlarına girilerek burada birtakım dezenformasyon yapılması karşısında insanlar şunu soruyorlar: Bizim hakkımızı, hukukumuzu, kim arayacak? Bu noktada
devletin bir düzenleme yetkisi gerekiyor” dedi.206
10 Mart 2022
• Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK), izinsiz foreks işlemi yaptığı tespit edilen 81 internet sitesi hakkında erişim engeli kararı aldığı duyuruldu.207
• Antalya’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ev sahipliğinde, Rusya Dışişleri Bakanı
Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba arasındaki görüşmeden savaşı208 sonlandıracak somut adımda ve sivilleri tahliye etme amacıyla ateşkes için uzlaşma sağlanamadı.209
https://www.haberturk.com/rusya-da-sosyal-medya-sitesi-facebooka-erisim-yasaklandi-3365006
https://www.gazeteduvar.com.tr/ihlas-medya-grubu-ankara-temsilcisi-batuhan-yasar-vefat-etti-haber-1555522
https://www.diken.com.tr/danistay-kanal-istanbul-kapsamindaki-ihaleyi-iptal-etti/
203 https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/danistayin-kanal-istanbul-kapsamindaki-ihaleyi-iptal-etti-hukuksuzluk-ortaya-cikti1913764#:~:text=%E2%80%9CDan%C4%B1%C5%9Ftay%2C%20Halkal%C4%B1%2DKap%C4%B1kule%20Yeni,Dan%C4%B1%C5%9Ftay%20burada%20%
C5%9Fartlar%C4%B1n%20olu%C5%9Fmad%C4%B1%C4%9F%C4%B1na%20h%C3%BCkmetti.
204 https://www.dw.com/tr/hornet-ve-appledan-türkiyeye-özgü-uygulama/a-61049749
205 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/sinir-tanimayan-gazeteciler-rusya-yi-uluslararasi-ceza-mahkemesine-sikayet-etti/2525888
206 https://www.dw.com/tr/hüseyin-yayman-dezenformasyon-yasası-muhalefetin-de-hukukunu-koruyacak/a-61060938
207 https://www.borsagundem.com/haber/spk-81-internet-sitesine-erisim-engeli-getiriyor/1648382
200
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11 Mart 2022
• Twitter, Rusya’nın yasak kararının ardından onion uzantılı özel bir site ile erişimin sağlanabileceğini duyurdu.210
• Diyarbakır 14. Asliye Ceza Mahkemesi, bianet muhabiri Beyza Kural’ın haber takibi sırasında
gözaltına alınmasına ilişkin davada, dokuz aydır ifadesi alınmayan polis memuru Nihat Doğan’ın savunmasını aldı. Doğan, talimatlı duruşmadaki beyanında Kural’ın kimliğini göstermek istemediğini,
kendilerine “Siz kimsiniz, kendi işinize bakın” dediğini iddia etti. Sanık polis, daha önce tanık olarak
ifade verdiğini, neden sanık olduğunu anlamadığını, darp eyleminde bulunmadıklarını öne sürdü. Doğan, “Benim şahsa karşı herhangi bir fiziksel veya sözlü müdahalem olmamıştır. Bu olayda daha önceden tanık olarak ifade vermiştim. Ne ben ne de başka polis memurları şahsa yönelik olarak darp eyleminde bulunmadık” dedi. Kural, Bianet muhabiri olduğu 6 Kasım 2015’te YÖK protestosunu haberleştirmek üzere İstanbul Üniversitesi önünde fiziki müdahale ile gözaltına alınmasına ilişkin Anayasa
Mahkemesi hak ihlali kararı vermişti. Bunun üzerine üç polis hakkında “iş ve çalışma hürriyetinin ihlali” suçlamasıyla dava açıldı.211
• Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü hiçe sayan gayrimeşru adımları
Türkiye'nin reddettiğini söyleyerek212, “Bu nasıl bir dünya. İşte ne yazık ki bu haksızlığın giderilmesi
hususunda uluslararası toplum gereken hassasiyeti göstermedi, desteği vermedi. Ukrayna haklı davasında yalnız bırakıldı. İşte bugün vaktinde güçlü irade sergilenmesi halinde diplomasi ile çözülebilecek
sorunların yıkıcı ve can yakıcı sonuçlarıyla yüzleşiyoruz” dedi.213
15 Mart 2022
• İstanbul Bakırköy 47. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, gazeteci Levent Gültekin’e saldırdıkları
iddiasıyla haklarında dava açılan Ömer Doğru ve Muhammed Emin Kılıç’a ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanıklar hakkında “kasten nitelikli yaralama” suçunu işlediklerini belirtilerek
hapis cezası talep etti.214
• Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Sholtz ile ortak basın toplantısında,
RTÜK’ün uluslararası medya kuruluşları DW Türkçe, Euronews ve VOA Türkçe’ye lisans başvurusu
zorunluluğu getirilmesiyle ilgili soruya cevap vermedi. Scholz ise, DW’yi desteklediklerini ve konuyu
Erdoğan ile konuştuğunu açıkladı. Scholz, DW’nin bağımsız yayın yapmasını amaçladıklarını belirtti.215
16 Mart 2022
• AYM, Aydın Söke Belediyesi’nde memur olarak çalışan R.Ş.’nin belediye tarafından uygulanan parmak izi kayıt sistemi ile mesai takibi yapılmasına216 yönelik itiraz başvurusunda özel hayata
saygı hakkı kapsamında kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı ihlali olarak değerlendirdi.217
• İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Adnan Oktar suç örgütü davasında verilen kararları usulden bozdu ve 68 sanık için tahliye kararı verdi. Oktar için ise tutukluluğa devam kararı verildi. İstinaf
Mahkemesi, bazı sanıklar hakkında uzlaşma prosedürü uygulanmadan karar verildiğini, örgüt üyeliği ve
yöneticiliği, siyasi ve askeri casusluk, cinsel dokunulmazlık suçları, FETÖ’ye yardım gibi diğer suçlar
yönünden eksik kovuşturma ile hatalı değerlendirmeyle hüküm kurulduğunu da belirterek İstanbul 30.
Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararını usulden bozdu.218
• Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 1 Aralık
2020’de yaptığı konuşmadaki ifadelerinin gerekçe gösterilerek “hakaret” suçlamasıyla yargılanmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatlarınca 500 bin TL’lik manevi tazminat talep edilmesini haksız
bularak reddetti.219
• Ardahan İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, internet üzerinden işlenen
suçlarla mücadele kapsamında 712 internet sitesine erişimi engelledi. Bu kapsamda, bazı sitelerin ABD,
208
https://www.ntv.com.tr/ukrayna-savasi/rusya-ukrayna-savasinda-15-gunrus-kuvvetleri-kievin-15-kilometre-yakinina-kadar-geldi,BBZkRn6G0qdDJMHG9C7AA
209 https://www.amerikaninsesi.com/a/rusya-ve-ukrayna-uzlasamadi/6478301.html
210 https://www.krttv.com.tr/bilim-teknoloji/twitter-rusya-daki-yasagi-deep-web-ile-deldi-h113842.html
211 https://medyascope.tv/2022/03/11/haber-takibindeki-gazeteciye-gozalti-girisimi-davasinda-sanik-polis-dokuz-ay-sonra-talimatla-ifade-verdi/
212 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/cumhurbaskani-erdogan-bm-guvenlik-konseyi-sistem-iflas-bayragini-cekmistir/2531910
213 https://www.ntv.com.tr/turkiye/cumhurbaskani-erdogan-ukrayna-hakli-davasinda-yalniz-birakildi,-YO-zJwSb0SdgW0Mhzeqhw
214 https://www.ntv.com.tr/turkiye/gazeteci-levent-gultekine-saldiri-saniklara-istenen-ceza-belli-oldu,WIt2PbYqa0mrrbgBrPYyPQ
215 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/erdogan-alman-gazetecinin-sansur-sorusuna-cevap-vermedi-520607h.htm
216 https://www.akyazihaber.com/akyazi/parmak-izi-ile-takip-hak-ihlali-55682-detay
217 https://haber.sol.org.tr/haber/parmak-iziyle-mesai-takibine-aymden-hak-ihlali-karari-329549
218 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/adnan-oktar-davasi-sil-bastan-42023317
219 https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/son-dakika-erdogan-kilicdarogluna-actigi-davayi-kaybetti-1916523
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Almanya, İngiltere, Bulgaristan, İrlanda, Çekya, Ermenistan ve Tayvan üzerinden Türkçe yasa dışı yayın yaptığı tespit edildi.220
• Türkiye’de ayçiçek yağıyla ilgili fiyat artışı ve stok tartışması ardından Rusya’dan 6 bin 99
ton yağ taşıyan gemi Mersin limanına ulaştı.221
17 Mart 2022
• Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, diplomasiye fırsat verilmesi gerektiğini ve sahadaki insani durumun gözetilmesi ile insani
koridorların iki yönlü olarak etkin ve sorunsuz şekilde işletilmesi gerektiğini dile getirdi. Erdoğan, Putin
ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski’yi İstanbul veya Ankara’da misafir etme teklifini yineledi.222
• CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Sayıştay Başkanlığı’na seçilen Metin Yener’in denetim
sonuçlarının değerlendirildiği toplantılara Sayıştay Başkanı’nın da katılmasını öngören yeni genelge ile
denetçilere müdahale edileceğini açıkladı.223
18 Mart 2022
• İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) yöneticisi altısı tutuklu 23 sanığın “terör örgütü PKK/KCK’nın amaçları doğrultusunda faaliyet yürüttükleri” iddiasıyla yargılanmasında, DİAYDER Başkanı Ekrem Baran'ın arasında bulunduğu
dört sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi. Mahkeme, tutuklu sanıklardan Aydın Ayhan ve
Mehmet İnan hakkında yurt dışı yasağı konularak tahliyelerine karar verdi.224
• Gazeteci Murat Yetkin, Osman Kavala’nın 2013 yılında BDP heyetiyle Öcalan’a gönderdiği
mesajda, “Siz Erdoğan’ın başkan olmasını destekliyorsunuz ama başkanlık sistemi totaliter bir yapıya
dönüşebilir” uyarısında bulunmuş olduğu için hapiste tutulduğu iddiasında bulundu. Yetkin, 3 Ekim
2021’de sitesinde yayımladığı “Erdoğan’ın Kavala ve Demirtaş’la olan sorununun kökeni” yazısını225
yeniden hatırlatarak, “Demirtaş’ı 4 Kasım 2016’dan, Kavala’yı da 1 Kasım 2017’den bu yana hapiste
tutan sebep, sadece hukuk değil, hatta yasalar da değil. Olsaydı, AYM kararları, AİHM kararları uygulanırdı, alt mahkemeler tarafından iktidarın siyasi tercihleri doğrultusunda bozulmazdı” dedi. Gazeteci
Barış Pehlivan da Halk TV’de yayınlanan “Açıkça” programında, savcı tarafından “Gezi kalkışması
öncesi Şubat 2013’te sanık Mehmet Osman Kavala’nın, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’a
Sırrı Süreyya Önder aracılığıyla selâm göndermesi ve elebaşı Öcalan tarafından ‘akil adam’ olarak yanına istenen üç kişiden biri olması da bu anlamda dikkat çekicidir” denildiğini söyledi.226
• Malatya Çocuk Mahkemesi, TRT Malatya muhabiri Burhan Karaduman’a 29 Ekim 2021’de
saldırı girişiminde bulunduğu için 18 yaşından küçük Rojhat B.’ye, bir aylık tutukluluğun ardından “suça sürüklenen çocuk” sıfatıyla adli para cezası verdi. Mahkeme, suça sürüklenen çocuğun (Rojhat B.)
saldırıyı, Karaduman’ın kamu görevi (gazetecilik) nedeniyle gerçekleştirdiğini de tescil ederek, cezasını
TCK 86/3 uyarınca yarı oranında arttırarak adli para cezasını 180 güne çıkardı. Çeşitli gerekçelerle bu
cezayı 100 gün adli para cezasına düşüren mahkeme, cezanın karşılığı olarak Rojhat B.’ün 2000 lira adli
para cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme, 5.100 lira maktu avukatlık ücretini Rojhat B.’nin
ödemesine hükmetti. Diğer iki sanık Umut Herdili ve Doğukan Aydın, Asliye Ceza Mahkemesi’nce
paraya çevrilen hafif hapis ile cezalandırılmışlardı.227
19 Mart 2022
• Eski HDP Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, yayınladığı bildiride, “şeffaf, hesap verebilir,
üretken ve yerelden merkeze doğru yürüyen bir siyaset tarzının partileşmesi” amacıyla “Sessizlerin Sesi
Hareketi”ni başlattıklarını duyurdu. Bildiride, başlatılan hareketin amaçları, vizyon ve misyonu yer
alırken, yeni parti kurulacağı sinyali de verildi.228
• KHK ile kapatılan Zaman’ın eski Ankara muhabiri Ahmet Dönmez, bir süredir yaşadığı
Stockholm’de iki kişinin saldırısına uğradı. Dönmez’in yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı
belirtildi. Dönmez, “Soylu’nun mafyası Ayhan Bora Kaplan’ın yükseliş hikayesi” konulu YouTube vihttps://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/ardahanda-712-internet-sitesine-erisim-engellendi-1916508
221 https://www.ntv.com.tr/turkiye/rusyadan-yola-cikan-aycicek-yagi-yuklu-gemi-mersine-ulasti,5EzRt4HtOES28oMyCM6b8Q
https://www.iletisim.gov.tr/turkce/haberler/detay/cumhurbaskani-erdogan-rusya-devlet-baskani-putin-ile-telefonda-gorustu170322
223 https://www.evrensel.net/haber/457225/chpli-murat-emir-sayistay-raporlarina-yeni-sansur-geliyor
224 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/diayder-davasinda-2-ibb-calisani-hakkinda-karar-42025110
225 https://yetkinreport.com/2021/10/03/erdoganin-kavala-ve-demirtasla-olan-sorununun-kokeni/
226 https://www.tv5.com.tr/haber/5947/gazeteci-yetkine-gore-kavalanin-hapiste-tutulmasinin-asil-sebebi.html
227 https://malatyahaber.com/haber/karadumana-saldirinin-3uncu-failine-de-ceza
228 https://t24.com.tr/haber/ayhan-bilgen-sessizlerin-sesi-hareketi-ni-duyurdu-yerelden-merkeze-dogru-bir-siyaset-tarzinin-partilesmesi-icin-yola-cikiyoruz,1021973
220
222
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deosundan sonra İhsan Hızarcı tarafından tehdit edilmişti. Dönmez, kendisine WhatsApp üzerinden ulaşan şahsın “İsveç’te olmana güvenme, 24 saat içinde kafanı kestiririm senin” şeklindeki tehdit mesajlarını sosyal medya hesabından yayınlamıştı.229
21 Mart 2022
• AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana’da Furkan Vakfı üyelerinin eylemine müdahale edilmesine ilişkin “Biz mücadelelerini her zaman takdir ettiğimiz güvenlik güçlerimizin içerisinde çeşitli olaylara müdahale ederken orantısız güç kullanılmasını asla kabul etmeyiz”
dedi. Çelik, “Orantısız güç kullanılması sonucunda ortaya çıkan görüntüler asla ve kata kabul edilemez
ve bunlar meşru sayılamaz. Zaten bu bahsettiğiniz Adana’daki tablo ortaya çıktığı andan itibaren İçişleri
Bakanımız ve Adana Valiliğimiz açıklama yaparak soruşturmanın açıldığını söylemişlerdir. Bizim açımızdan temel prensip budur yani orantısız güç asla kabul edilemez, orantısız güç meşruiyet sınırının
dışına çıkmış şiddet demektir. Hiçbir şekilde hiçbir Türkiye vatandaşına karşı orantısız gücün kabul
edilmesi söz konusu değil” dedi.230
22 Mart 2022
• AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Türkiye’nin AİHM’in yargılamasını kabul ettiğini belirterek, Osman Kavala ve HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş’ın durumuyla ilgili bir formül bulunması gerektiğini söyledi. Yazıcı, “Yargılama sürerken konuşmayı yargıyı etkilememek için
doğru bulmam. Ancak hep şuna inandım. Yargı mensupları gerekmedikçe iş yapmaz, gerekmeyen kararları vermez. Demokratik değerler, demokratik kriterler, egemenliğin millete ait olması göz önünde
bulunduruldu” dedi.231
• Bursa Osmangazi Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın’ın, okuldaki kız öğrencilerle
erkek öğrencileri ayrı sıralara oturtmaları için öğretmenlere talimat verdiği belirtildi. Söz konusu talimatın ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce müdür hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “Kız ve erkek öğrencilerin oturma düzenine ilişkin hususlarla ilgili inceleme başlatılmış olup,
konu hakkındaki çalışmalar tüm boyutlarıyla hassasiyetle yürütülmektedir” denildi. Eğitim-İş Bursa
Şube Başkanı Yeliz Toy, “Bilimden ve pedagojiden payını alamamış okul yöneticileri çocuklarımız için
tehlikelidir. Geri kalmış toplumların değer yargısı olan cinsiyet ayrımcılığının gelecek nesillerde ortadan kalkması gerekirken, bu ayrımcılığın gerici okul yöneticileri eliyle okullarda pekiştirilmesi, küçük
yaşlardan itibaren çocukların cinsiyet ayrımcılığına tabi tutulması ve bunu yaşamın bir kuralı gibi öğrenmelerinin yarattığı tehlike, kadınlarımızın daha uzun yıllar cinsiyet ayrımcılığı nedeniyle şiddete
uğrayacağının ve hatta bu ayrımcı tutum nedeniyle yaşamlarını kaybetmeye devam edebileceklerinin bir
göstergesidir” diyerek Bursa Valisi Yakup Canpolat’a müdürün görevden alınması için çağrıda bulundu.232
23 Mart 2022
• MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adana’da Furkan Vakuı üyelerine müdahale edilmesine
ilişkin “Bu din tacirlerine Türk polisi zamanında müdahale etmiştir, alınlarından öpüyorum. Geçtiğimiz
hafta sonu Adana'da yaşanan, öncesi sonrası kurgulanmış olayları hepimiz gördük. Türkiye husumeti
aleni olan ve kapatılan Furkan Vakfı örgütünün provokasyonları sonrası istenmeyen görüntüler yaşanmıştır. Sözde vakfın meczup başkanının İçişleri bakanımıza söyledikleri bizim için yok hükmündedir.
Sayın Süleyman Soylu, soy ismi gibi Soylu’dur. Bütün emniyet teşkilatımızı kutluyorum” dedi.233
• Kadına ve sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesine ilişkin düzenlemeleri içeren Türk Ceza
Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin 17 maddelik yasa teklifi görüşmeleri
TBMM’de başladı.234
• Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi, JİTEM ana davasıyla birleştirilen Musa Anter cinayeti davasında sanık Hamit Yıldırım hakkında uygulanan adli kontrolün devamına karar vererek, davayı 20
Haziran’a erteledi.235
24 Mart 2022

https://t24.com.tr/haber/kafani-kestiririm-senin-diye-tehdit-edilmisti-gazeteci-ahmet-donmez-isvec-te-saldiriya-ugradi,1021932
https://www.memurlar.net/haber/1020288/omer-celik-ten-adana-daki-polis-mudahalesi-aciklamasi.html
https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/hande-firat/secim-yasasi-degisikligine-dair-her-sey-42027095
232 https://www.gazeteduvar.com.tr/ortaokul-mudurunden-harem-selamlik-oturma-duzeni-talimati-haber-1557701
233 https://www.sondakika.com/politika/haber-son-dakika-devlet-bahceli-furkan-vakfi-nin-14812580/
234 https://twitter.com/eczburhan/status/1506624071756357649?t=xhDK3jXY1u3IeuNfruMZIQ&s=08
235 https://www.gazeteduvar.com.tr/musa-anter-davasi-insanliga-karsi-suclar-zamanasimina-tabi-tutulamaz-haber-1557721
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• AİHM, Nisan 2017’de Türkiye’de erişimi yasaklanan Wikipedia’nın sahibi Wikimedia Vakfı’nın başvurusunu “Anayasa Mahkemesi’nin ihlal ve vakfın uğradığı zarar için uygun ve yeterli tazmin
kararı verdiği” gerekçesiyle reddetti. Oyçokluğuyla alınan kararda, “Mahkeme, bireysel başvuru hakkında karar verirken, (Türkiye’de) Anayasa Mahkemesi’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşme’nin 10.
maddesinin ihlalini esasen kabul ettiğini ve başvuran vakfın uğradığı zarar için uygun ve yeterli tazmin
sağladığını tespit etmiştir. Bu nedenle, başvuran vakfın artık mağdur statüsü talep edemeyeceğine ve
başvurunun Sözleşme hükümleriyle bağdaşmadığına karar vermiştir” denildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Telekomünikasyon ve Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü 28 Nisan 2017’de Wikipedia’nın İngilizce
sayfalarındaki “devlet destekli terörizm” ve “Suriye iç savaşına yabancı müdahale” başlıklarının internet
sitesinden kaldırılmasını talep etmiş, talep kabul edilmeyince internet sitesine erişim yasağı getirmişti.236
• AYM, Denizli’de İstanbul Sözleşmesi’den çıkılmasını protesto ettikleri için gözaltına alınan
üç İranlı mülteci Esmaeil Fattahi, Zeinab Sahafi ve Leili Faraji hakkında sınır dışı kararı verilmesine
yönelik tedbir durdurma başvurusunu reddetti. İnsan Hakları Hukukçusu Kurtuluş Baştimar, İranlı mültecilerin geri gönderilmesi kararına karşı, Birleşmiş Milletler Uluslararası Siyasi ve Medeni Haklar Sözleşmesi'ndeki ifade özgürlüğü, barışçıl gösteriye katılma hakkı, avukata erişim hakkı ve bir kişinin kendisine karşı delil üretme yasağının ihlal edildiğini belirterek Birleşmiş Milletler Keyfi Tutuklamalar
Çalışma Grubuna başvurdu. Baştimar “Bu insanlar izinsiz basın açıklamasına katılma gerekçesiyle gözaltına alındılar ama bu hukuksuz değil. Yürüyüşe katılmak, basın açıklaması yapmak herhangi bir yerden izin alınmasına gerek yok. İzin alınmaksızın bunlar yapılabilir. Mülteciler tutuklandıktan sonra geri
gönderme merkezlerine alındı. 30 gün süre boyunca burada tutuluyorlar ve 'ülkenin güvenliğine tehdit
oluşturma' gerekçesiyle haklarında deport kararı verildi. Avukatla görüşmek, dışarıyla temas kurmak
istediler ancak hiçbiri kabul edilmedi. Daha sonra gönüllü geri gönderme formu imzalatılmaya çalışıldı.
Gözaltına alınan Esmaeil Fattahi ve diğer arkadaşları için başvuru yaptım” dedi.237
• Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalarda, zararlı, yasa dışı bahis ve terör propagandası yapıldığı tespit edilen 55 internet sitesine erişim engeli getirildi.238
25 Mart 2022
• Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kendisini eleştiren yerel basınla yaşadığı sorunlar nedeniyle internetten yayın yapan dergi, haber sitesi ve TV kanalı kurdu. Demir, belediyeye ait huzurevi için kullanılan resmi plakalı ambulansı da canlı yayın ve hizmet aracı yaparak basın
bürosuna verdi. Söz konusu basın kadrosunda 60’a yakın personel yer alıyor. Kentte yayın yapan Hedefhalk gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Yener Cabbar, “Basın aşkı ve merakı o kadar sardı ki, ordu
gibi basın çalışanı, internet gazetesi, şehir gazetesi ve SBB TV yetmedi, şimdi de canlı yayın aracı aldı.
Şehirde onca basın varken belediyenin yaptığı resmen kamu zararı. Sizin bizim paramızla medyacılık
yapıyor. Yazık” dedi.239
• Antalya Eğitim Sen Şube Başkanı Nurettin Sönmez, karma eğitime karşı görüşleriyle bilinen
yazar Nurettin Topçu’nun Türkiye’nin Maarif Davası adlı kitabının imza karşılığı öğretmenlere dağıtılmasına “Bu kitap okullarda mezhepçi, ırkçı nefret söylemini ve toplumsal bölünme ve kutuplaştırmayı
hedefleyen bir içeriktedir. Bu yaklaşım laik eğitim açısından problemlidir ve bir dayatmadır” tepkisini
gösterdi.240
26 Mart 2022
• CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Basın Konseyi’nin kuruluş yıldönümü programında,
“Anayasa ‘Basın hürdür, sansür edilemez’ dese de aslında anayasanın da gerçekten askıda olduğunu
biliyoruz. Bu kadar basit ama sansür ediliyor. Hürlüğü kalmadı. Basın ve gazeteciler ciddi bir risk altında” dedi. Kılıçdaroğlu, “Bana göre bir politikacının en büyük avantajı özgür, bağımsız medyanın olmasıdır. Özgür ve bağımsız bir medya bizim göremediğimizi görür. Bizim yanlış yaptığımızı bize hatırlatır
ve yanlışları tekrar etmememize yol açar. Bazen yasalarla belli şeyleri düzeltmeye çalışıyoruz. Ve ana-

https://ankahaber.net/haber/detay/aihm_wikipedianin_basvurusunu_reddetti_79334
https://www.gazeteduvar.com.tr/istanbul-sozlesmesi-protestosuna-katilan-multeciler-icin-bmye-basvuru-hukumetten-savunma-istenecek-haber-1557893
https://www.haberaksaray.com/jandarmadan-55-internet-sitesine-erisim-engeli-57302.html
239 https://www.krttv.com.tr/gundem/akp-li-baskandan-skandal-hareket-ambulansi-canli-yayin-araci-h115528.html
240 https://www.sozcu.com.tr/2022/egitim/nurettin-topcunun-kitabin-okullarda-dagitilmasina-tepki-7033784/
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yasa değişiklikleriyle belli şeyleri güvence altına alabilir miyiz, alamaz mıyız diye çaba harcıyoruz.
Dediğim gibi anayasada gayet açık bir hüküm; basın hürdür, sansür edilemez” diye konuştu.241
• TRT World’ün YouTube sayfasında İstanbul’un Fatih ilçesi için “küçük Suriye” benzetmesi
yapıldı. Bu ifade, sosyal medyada ve kamuoyunda tepki ile karşılandı. “İstanbul’un küçük Suriye’sinde
30 dolar nasıl harcanır?” başlıklı video daha sonra kaldırıldı.242
27 Mart 2022
• Rusya’da Müslüman cemaatinin resmi lideri ve Rusya Müslümanları Merkezi Ruhani İdaresi
Başmüftüsü Talgat Taceddin, 25 Mart’ta yayımladığı ve Ali İmran suresinden referanslar içeren bir
fetva ile Donbas’ı korumak için ve Ukrayna’daki özel operasyon da dahil olmak üzere Rusya Silahlı
Kuvvetleri’nin parçasıyken hayatını kaybeden askerlerin “Kur’an-ı Kerim ayetlerine ve şeriat normlarına göre” şehit sayılacağını açıkladı.243
• Mersin’de HDP Erdemli İlçe binasına kimliği belirsiz kişilerce pompalı tüfekli saldırı girişiminde bulunuldu. HDP Mersin İl Örgütü, saldırıya ilişkin açıklamasında daha önceki saldırıları gerçekleştiren kişilere uygulanan cezasızlık politikalarının saldırganlara güç verdiği belirtilerek, “Korkmuyoruz” denildi.244
• Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin NATO’ya, müttefiklere, dostlarına ve ortaklarına karşı üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirdiğini belirterek, “Türkiye, Balkanlar'dan Orta
Doğu'ya, Afganistan'a ve Kafkaslar'dan Afrika'ya ve ötesine kadar NATO'nun aktif ve yapıcı bir üyesi
olmaya devam edecektir” dedi.245
• Gazeteci Sedat Bozkurt, köşe yazılarını yayınlayan Gazete Duvar’dan ayrıldığını duyurdu.246
• Muhalefet cephesindeki altı siyasi parti lideri, mevcut başkanlık sistemi yerine demokrasi mekanizması güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakatına 28 Şubat’ta imza atmaları ardından üçüncü
kez buluşarak, gündemdeki seçim mevzuatı değişikliklerini değerlendirdi. DEVA Partisi Genel Başkanı
Ali Babacan’ın ev sahipliğinde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel
Karamollaoğlu, İyi Parti Lideri Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bir araya geldi.247 Liderlerce yapılan ortak açıklamada,
“Öncelikle Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş sürecinin yol haritası kapsamında bir çalışma
grubu oluşturulduğu” bilgisi verilerek, “Birlikteliğimizi bozmayı amaçlayan seçim kanunu teklifi üzerinde görüş alışverişinde bulunduk. Milletimizin bilmesini isteriz ki, demokratik ilkelere dayanan birlikteliğimiz bu gibi siyasi mühendislik çabalarından etkilenmeyecektir. İş birliğimizi uyum içinde sürdürmeye kararlıyız. Öte yandan hangi şartlarda olursa olsun, milli iradeyi parlamentoya tam olarak yansıtmak üzere seçim güvenliğini sağlamak amacıyla bir çalışma daha grubu oluşturduk” denildi.248
28 Mart 2022
• Taliban, Afganistan’daki özel televizyon kanallarınca Voice of America (VOA) ve BBC’nin
haber programlarının yayınlanmasını yasakladı. VOA Genel Müdür Vekili Yolanda Lopez, “Taliban’dan
bu tedirgin edici ve talihsiz kararı yeniden gözden geçirmesini istiyoruz. Taliban’ın yürürlüğe koymak
istediği içerik kısıtlamaları Afgan halkının hak ettiği ifade özgürlüğüne aykırı” dedi. BBC Dünya Servisi
Dil Bölümleri Yöneticisi Tarık Kafala da haber bültenlerine uygulanan yasağın kaldırması konusunda
çağrıda bulundu. Afganistan’da Farsça, Peştuca ve Özbekçe dil servislerinin televizyon programlarını
her hafta izleyen yaklaşık altı milyondan fazla kişinin yasaktan etkileneceğini belirtildi.249
29 Mart 2022
• Uluslararası Af Örgütü, küresel ve bölgesel ölçekte insan haklarının durumunu ele alan yıllık
raporunda, Türkiye’de Adalet Bakanlığı tarafından yapılan yargı reformlarının, adalet sistemindeki kusurları gidermede yetersiz kaldığı belirtildi. Rapora göre, 2021’de yargı sistemindeki kusurlar giderilmedi, barışçıl toplanma özgürlüğü sınırlandırıldı, ifade özgürlüğüne dönük saldırılar karşısında barışçıl

https://www.dunya.com/gundem/kilicdaroglu-bir-politikacinin-en-buyuk-avantaji-ozgur-bagimsiz-medyanin-olmasidir-haberi-653105
https://www.webtekno.com/trt-word-fatih-kucuk-suriye-videosu-tepki-cekti-h122077.html
https://medyascope.tv/2022/03/27/rusya-basmuftusunden-fetva-ukraynadaki-savas-helal-musluman-rus-askerleri-sehit-sayilacak/
244 https://www.gazeteduvar.com.tr/hdp-erdemli-ilce-binasina-silahli-saldiri-haber-1558220
245 https://www.gazetevatan.com/gundem/bakan-akardan-natoya-haksiz-ihracat-kisitlamalari-konusunda-tepki-2028987
246 https://www.medyaradar.com/deneyimli-gazeteci-gazete-duvarla-yollarini-ayirdi-artik-baska-bir-sitede-haberi-2080513
247 https://www.amerikaninsesi.com/a/muhalefet-secimler-ve-yol-haritasini-alıyor/6503681.html
248 https://www.amerikaninsesi.com/a/alti-parti-seci-mevzuati-isbirligimizi-bozamaz/6503862.html
249 https://www.birgun.net/haber/taliban-voa-ve-bbc-nin-tv-programlarini-yasakladi-382086
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toplanma hakkını kullanan kişilere orantısız güç uygulandığı iddia edildi. Ayrıca işkence ve diğer türde
kötü muameleye ilişkin ciddi ve güvenilir iddialarda bulunuldu.250
• Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul’da yürütülen müzakere toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Ukrayna hem de Rusya’nın “meşru kaygıları” olduğunu ve onları bu duruma son verilmesi
konusunda çağrıda bulundu.251
• İstanbul Nişantaşı Üniversitesi’nde, “eşit iş eşit ücret” talebiyle dilekçe veren 20’ye yakın
araştırma görevlisi “performans düşüklüğü” iddiasıyla işten çıkarıldı. İnsan kaynaklarına çağrılan asistanlara arabulucu eşliğinde para teklif edildiği, yasal tazminatın çok altında kalan bu rakamı kabul etmeyenlere de “Kod 22’den çıkarıldınız ama ya bu parayı kabul edersin ya da tazminat vermeyiz” denildiği öne sürüldü.252
• Gazeteciler Cemiyeti’nin AB desteğiyle “Haberin Ağır Bedeli” başlığıyla düzenlediği üçüncü
uluslararası yıllık medya konferansında, projenin üç yıllık çalışmalarının özeti ve 2021 yılı Medya İzleme Raporu ile 317 gazetecinin katılımıyla yapılan 2021 yılı Mesleki Memnuniyet Anketi sonuçları
kamuoyuyla paylaşıldı. Raporda, geçtiğimiz yıl 241 gazetecinin yargılandığı 73 gazetecinin gözaltına
alındığı, bir radyo yayıncısının öldürüldüğü, 115 gazetecinin fiziki saldırıya maruz kaldığına dikkat
çekildi. Ankette ise kadın gazetecilerin neredeyse tamamının, çalışırken cinsiyet ayrımcılığına uğradığı
yüzde 34,5’inin ayrımcılıkla sık sık karşılaştığı, gazetecilerin üçte birinin serbest gazetecilik yaptığı,
gazetecilerin beşte üçünün yasal çalışma süresi üzerinden 9-12 saat çalıştığı ve 10 gazeteciden birinin
13 ila 17 saat mesaiyle görev yaptığı kaydedildi. Konferans kapsamında ayrıca gazeteci, yazar, iletişimci Hıfzı Topuz’a “2021 yılı Meslek Onur Ödülü” verildi.253
30 Mart 2022
• İstanbul Barosu Çocuk ve Kadın Hakları Merkez üyesi avukat Süreyya Kardelen Yarlı, Sağlık
Bakanlığı’nın HPV aşısını zorunlu aşı kapsamına alması için Ankara 15. İdare Mahkemesi’ne dava açtı.
Bakanlığa söz konusu alanda açılmış ilk dava olma özelliği gösteren davada, HPV aşısının zorunlu ulusal aşı takvimine alınması ve isteyen yetişkinlere yönelik ücretsiz uygulanması talep edildi. Yarlı, Sağlık Bakanlığı’na açtıkları söz konusu davadan olumsuz bir karar çıkması durumunda dosyayı AYM ve
AİHM’e taşıyacağını söyledi.254
• İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mehmet Ünal, performans yetersizliği nedeniyle işten çıkarılma kararını protesto eden araştırma görevlilerinin üzerine yürüyerek, “Sana hesap
vermek zorunda mıyım lan?” dedi.255 Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği (ÜNİVDER) ise, “Nişantaşı
Üniversitesi yönetimine ve tüm diğer vakıf üniversiteleri yöneticilerine hatırlatıyoruz, Ücretlerin eşitliği
kanuni bir zorunluluktur. Tüm akademi çalışanlarına birikmiş farklarla birlikte eşit ücretleri ödenmelidir. Yasayı çiğniyorsunuz. ÜNİVDER olarak tüm vakıf üniversite yönetimlerini yasaya uymak ve
YÖK’ü yasayı uygulamak için gerekenleri yapmaya çağırıyoruz” açıklaması yaptı.256
• Muş Ağır Ceza Mahkemesi, İnsan Hakları Derneği (İHD) Muş Şubesi eski Başkanı Tarık Güneş’in “örgüt üyesi olmak” ve “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla yargılandığı davada, adli kontrol
şartıyla tahliyeye karar verdi. Dava 22 Haziran’a ertelendi.257
31 Mart 2022
• CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Şanlıurfa’da polisin atış talimi yaptığı alanda cansız bedeni bulunan 16 yaşındaki Muharrem Aksem’in ölümünün araştırılması için TBMM İnsan Haklarını
İnceleme Komisyonu’na başvuruda bulundu. Özel, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu’na yaptığı başvuruda, “24 Mart akşamı Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde 16 yaşındaki
Muharrem Aksem’in eve dönmemesi üzerine başlatılan incelemede, Aksem’in cansız bedeni polislerin
atış talimi yapmak için kullandıkları boş arazide bulunmuştur. Aksem’e ulaşılamadığı saatlerde araziden
silah sesleri geldiğine ilişkin tanık beyanları bulunmaktadır” dedi.258

https://www.gazeteduvar.com.tr/turkiyede-insan-haklarinin-2021-karnesi-adil-yargilanma-hakkinin-ihlaliyle-ilgili-elestiriler-artiyor-haber-1558511
https://www.yenisafak.com/gundem/dolmabahcedeki-tarihi-gorusmeyi-dunya-konusuyor-avrupa-degil-erdogan-basardi-3772245
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/nisantasi-universitesinde-kiyim-rektor-yardimcisi-asistanlarin-uzerine-yurudu-1920693
253 https://penceretv.com/guncel/m4d-iii-uluslararasi-yillik-medya-konferansi-tamamlandi-182454h
254 https://www.gazeteduvar.com.tr/hpv-asisi-icin-saglik-bakanligina-ilk-dava-acildi-haber-1558638
255 https://www.gazeteduvar.com.tr/akademisyenlerin-uzerine-yuruyen-rektor-yardimcisina-sosyal-medyadan-tepki-direnirseniz-baska-bir-universite-mumkunhaber-1558560
256 https://susma24.com/universite-yonetimine-buranin-bir-universite-oldugunu/
257 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/166398
258 https://www.gazeteduvar.com.tr/chp-muharrem-aksemin-olumu-incelenmeli-haber-1558678
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• İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda 2 Ekim
2018’de öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin 26 kişinin yargılandığı davada, kovuşturmanın Suudi Arabistan adli makamlarına devri hususunda görüş bildirilmesi için Adalet Bakanlığı’na
yazı yazılmasına karar verdi. Mahkeme, 26 sanık hakkındaki yakalama emirlerinin ve kırmızı bülten
kararlarının devamına hükmetti. Adli sicil ve nüfus kayıtlarının temini için de Interpol Daire Başkanlığı’na yazılan yazının cevabının beklenmesine karar verdi. Dava 7 Nisan’a ertelendi.259
• AKP ve MHP’nin birlikte hazırladığı seçim mevzuatında değişiklik öngören “Milletvekili Seçim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”260, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek, Meclis’te temsil açısından siyasi partilere yüzde 10 olarak uygulanan ülke geneli
seçim barajı yüzde yediye düşürüldü. Yeni kanuni düzenlemeye261 göre; TBMM’de grup kurmuş olmak
ise artık seçime katılabilme yeterliliği şartlarından birisi olamayacak. Siyasi partilerin seçime girebilmesi için 41 ilde örgütlenmeleri ve büyük kongrelerini gerçekleştirmeleri gerekecek. İl seçim kurullarının
yapısında değişiklikler yapılacak. İl seçim kurulu, bir başkan, iki asıl üye ile iki yedek üyeden oluşacak.
İl seçim kurulu başkanı ve asıl üyeleri ile yedek üyeleri, iki yılda bir ocak ayının son haftasında, il merkezinde görev yapan, kınama veya daha ağır disiplin cezası almamış, en az birinci sınıfa ayrılmış ve
birinci sınıfa ayrılma niteliklerini kaybetmemiş hakimler arasından, adli yargı ilk derece mahkemesi
adalet komisyonunca ad çekme suretiyle tespit edilecek. Sandık Kurulu’na üye bildirme hakkı olan bir
parti, oluru olmadan başka bir parti üyesini sandık kurulu üyesi olarak gösteremeyecek. Mahalli idareler
genel seçimlerinde, yerleşim yeri adresine göre oluşturulan seçimin başlangıç tarihinden üç ay önceki
seçmen kütüğü üzerinden güncelleme yapılacak. Kütük düzenlemesi nedeniyle seçmen hiçbir şekilde oy
kullanma hakkından yoksun bırakılmayacak. Adresi kapanmış olması sebebiyle adres kayıt sisteminde
görünmeyenlerin, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün adres kayıt sisteminde bulunan en
son geçerli adres bilgileri esas alınacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmiş olması nedeniyle Seçim Kanunu’ndaki “başbakan” ibareleri çıkarılacak.262

Olumlu Gelişmeler
2 Mart 2022
• AYM, Diyarbakır’da polis M.A.’nın istediği pantolon paçasını bulamaması üzerine çıkan tartışmada dükkana gelen polisler tarafından darp edilen terzi Osman Gökalp’in başvurusunda, “kötü muamele yasağının ihlal edildiği”ne hükmetti.263 AYM kararında, Gökalp’e polislerin kötü muamelesi
hakkında “Zorla ekip arabasına bindirilmesini gerektirecek bir fiilin bulunmadığı, anılan muamele nedeniyle yaralandığı sabit olan başvurucunun onuruna ve vücut bütünlüğüne saygı konusunda gerekli
özen ve dikkatin gösterilmediği değerlendirilmiştir” denildi. Yüksek Mahkeme, kararının gerekçesinde
Gökalp’e ilişkin gözaltı kararının, suçüstü halinin, zorla getirme kararının bulunmadığına dikkat çekerek, “Somut olayın koşulları ve başvurucuya isnat edilen eylemler değerlendirildiğinde başvurucuya
karşı yakalama işlemi gerçekleştirilmesini gerekli kılacak bir durum olduğu sonucuna ulaşılamamıştır”
denildi.264
3 Mart 2022
• AİHM, İbrahim Kozan’ın 2015 yılında hakim olarak görev yaparken Facebook’tan “17 Aralık’ı kapatana sicil affı, operasyonu yapana ihraç” başlığı ile çıkan bir makaleyi paylaştığı gerekçesiyle
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından disiplin cezası almasıyla ilgili “insan hakları
ihlali teşkil ettiğine” karar verdi. Türkiye’de daha sonra darbe girişiminin ardından görevden alınıp
“FETÖ üyeliği”nden yargılanan ve 7 yıl altı ay hapis cezası alan hakim İbrahim Kozan’ın yaptığı başvuruyu karara bağlayan AİHM, Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ifade özgürlüğüyle
ilgili 10. maddesi ve etkili başvuru hakkıyla ilgili 13. maddesini ihlal ettiğine hükmetti. Türkiye’nin,
karar gereği Kozan’a mahkeme masrafları da içinde olmak üzere 10.000 Euro maddi tazminat ödeyeceği belirtildi. Kozan’ın Türkiye’deki mahkumiyetiyle ilgili davanın sürdüğü bildirildi.265

https://bianet.org/bianet/insan-haklari/259853-cemal-kasikci-cinayeti-savci-dosyanin-suudi-arabistan-a-devrini-istedi
https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-4284.pdf
https://www5.tbmm.gov.tr/kanunlar/k7393.html
262 https://www.dw.com/tr/seçim-barajı-yüzde-7ye-indirildi/a-61323528
263 https://www.birgun.net/haber/aym-den-pantolon-pacasi-bahanesiyle-polislerin-darp-ettigi-terziyle-ilgili-karar-379086
264 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220302-6.pdf
265 https://tr.euronews.com/2022/03/01/aihm-17-25-aral-k-la-ilgili-davada-ankara-n-n-insan-haklar-ihlalinde-bulunduguna-hukmetti
259
260
261

34

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü Mart 2022 Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

4 Mart 2022
• İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi, TELE1 Program Müdürü Namık Koçak’ın sosyal medya
paylaşımlarında “örgüt propagandası” yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada, isnat edilen suçun unsurlarının oluşmadığına kanaat getirerek beraatına karar verdi.266
• Ankara 7. İdare Mahkemesi, Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü öğretim görevlisi Can Candan’ın görevinden uzaklaştırılması üzerine 13 Ağustos 2021’de Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne yürütmenin durdurulması ve iptali için açtığı davada oy çokluğu ile yürütmenin
durdurulması kararı verdi. Görevine geri döneceğini söyleyen Candan, “Mesnetsiz iddialarla, haksız,
hukuksuz bir şekilde 14 yıl hizmet verdiğim Boğaziçi Üniversitesi’nde görevden alınmamın 227. gününde mahkemeden yürütmenin durdurulması kararının haberini aldım! Tüm Türkiye’de özerk, özgür,
demokratik üniversite için kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz” dedi.267
• İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılmaya yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin iptali için
Diyarbakır Barosu’nun açtığı kararın iptaline yönelik davada, Danıştay Cumhuriyet Başsavcılığı hakkındaki mütalaasında, TBMM kararı olmadan sözleşmenin feshedilemeyeceğini belirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararının iptal edilmesini istedi. Danıştay 10. Daire’sine sunulan mütalaada, İstanbul
Sözleşmesi’nin TBMM’de 24 Kasım 2011 tarihinde kabul edilen kanunla onaylanıp bağlayıcı hale geldiği anımsatılarak “Anayasanın 90. maddesinin 5. fıkrası uyarınca; kanun hükmünde sayılan ve usulüne
göre yürürlüğe girmiş temel hak ve özgürlüklerle ilgili İstanbul Sözleşmesi korunmalıdır” ifadeleri yer
aldı. Mütalaada, Cumhurbaşkanlığı kararının hukuka aykırı olduğuna ilişkin gerekçede, “Dava konusu
Cumhurbaşkanı Kararı ile feshedilen sözleşmenin onaylanmasına ilişkin 6251 sayılı Kanun’un TBMM
tarafından yürürlükten kaldırılmamış olması veya dava konusu Cumhurbaşkanı Kararı alınmadan önce
sözleşmenin sona erdirilmesinin uygun bulunduğuna ilişkin yeni bir kanun çıkarılmamış olması nedeniyle, dava konusu Cumhurbaşkanı kararında yetkide ve usulde paralellik ilkesi uyarınca hukuka uyarlılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle, dava konusu edilen düzenlemenin iptali
gerektiği düşünülmektedir” denildi.268
8 Mart 2022
• Gaziosmanpaşa Rotary Kulübü tarafından Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin’e
“Meslek Hizmet Ödülü” verildi. Kulüp tarafından her yıl iş ve meslek hayatında başarının teşviki, ahlak
standartlarının önemi ve mesleklerinin değerinin bilinerek takdir edilmesi için verilen ödüle Bilgin layık
görüldü.269
9 Mart 2022
• Yargıtay, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama” iddiasıyla hapis cezası kararı verdiği Evrensel eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Çağrı Sarı ve o dönemin İmtiyaz Sahibi Arif Koşar hakkında söz konusu suçun unsurlarının bulunmadığını belirterek, mahkumiyet kararının bozulmasına hükmetti. Gazetecilere
söz konusu suçlama nedeniyle altı ay hapis cezası verilmiş, ceza altıda bir oranında düşürülerek beş aya
indirilmişti. Önceden kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan fazla hapis cezasına mahkum edilmemiş olma ve
bir daha suç işlemeyecekleri konusunda oluşan kanaat dolayısıyla hapis cezasının ertelenmesine karar
verilmişti. İstinaf Mahkemesi ise, gazetecilerce yapılan itirazı reddetmişti.270
13 Mart 2022
• Mardin 1. Asliye Mahkemesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun şikayetiyle “kamu görevlisine hakaret” iddiasıyla yargılanan Mezopotamya Ajansı muhabiri Ahmet Kanbal hakkında “suç işleme
kastıyla hareket ettiğinin sabit olmadığı” gerekçesiyle beraatına karar verdi.271 Kanbal, Soylu’nun 12
Nisan 2020’de istifa etmesine ilişkin sosyal medyadan, “Batacak gemiyi ilk önce fareler terk eder…
Evrensel bir sözdür… Fareler gidince gemi de batar…” demişti.272
15 Mart 2022

https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-namik-kocak-orgut-propagandasi-suclamasiyla-yargilandigi-davada-beraat-etti/
https://t24.com.tr/haber/mahkemeden-yurutmeyi-durdurma-karari-akademisyen-can-candan-bogazici-universitesi-ndeki-gorevine-geri-donuyor,1018756
https://www.dw.com/tr/danıştay-başsavcılığı-istanbul-sözleşmesiden-çekilmek-hukuka-aykırı/a-60997312
269 https://www.24saatgazetesi.com/baskan-bilgine-meslek-hizmet-odulu/
270 https://www.evrensel.net/haber/456624/haber-nedeniyle-verilen-hapis-cezasi-yargitaydan-dondu
271 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-ahmet-kanbal-soyluya-hakaret-davasinin-ilk-durusmada-beraat-etti/
272 https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/258907-suleyman-soylu-ya-hakaret-davasinda-gazeteciye-beraat" \h https://m.bianet.org/bianet/ifadeozgurlugu/258907-suleyman-soylu-ya-hakaret-davasinda-gazeteciye-beraat
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• AYM, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde Mersin’de bir çiftçiye yönelik
“artistlik yapma lan” sözünün bir köşe yazısında kullanıldığı gerekçesiyle Cumhuriyet’e Basın İlan Kurumu’nca üç günlük resmi ilan kesme cezası verilmesinin “ifade ve basın özgürlüğünün ihlali” olduğuna
karar verdi. Yüksek Mahkeme, yerel mahkemeden ihlalin ortadan kaldırılmasını istedi.273
• İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi, Grup Munzur’un solisti Şenol Akdağ’ın “terör örgütü
üyesi olmak” iddiasıyla tutuksuz yargılandığı davada beraatına karar verdi.274
• Aydın Tabip Odası tarafından Sözcü Aydın Muhabiri Latif Sansür’e “Objektif habercilik” dalında ödül verildi. Sansür’e, Covid-19 salgın döneminde toplumun sağlığı için yaptığı bilgilendirici
haberler ve hekim ile sağlık çalışanlarının sorunlarını gündeme getirmesi sebebiyle ödül verildiği belirtildi.275
• Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediği 2021 Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri’nde
Tuncay Mollaveisoğlu, “Siyasal Haber”, Nurcan Gökdemir, “Ekonomi Haber”, Kayhan Ayhan, “Toplum Haber” Mustafa Kömüş “Eğitim haber”, Fatih Ulaş, “Sağlık haber” ödülüne değer bulundu. Cihat
Aslan ve Osman Can Erok da “Marmara’nın katilleri” başlıklı araştırmasıyla ödüle layık bulundu.276
16 Mart 2022
• AYM, Evrensel, BirGün, Cumhuriyet ve Sözcü’nün de aralarında bulunduğu 11 gazetenin Basın İlan Kurumu’nun (BİK) ilan kesme cezalarına dair yaptığı bireysel başvuruda, topluca değerlendirme yaparak hak ihlali kararı verdi. AYM’nin karar vermeden önce görüş istediği Adalet Bakanlığı İnsan
Hakları Dairesi Başkanlığı’ndan verilen yanıtta ise, ifade ve basın özgürlüklerinin mutlak olmayıp Anayasa’da belirtilen sebeplerle sınırlandırılabileceği iddia edilerek, “Söz konusu haberler ve köşe yazıları
nedeniyle resmi ilan ve reklamların kesilmesi ifade ve basın özgürlüğüne bir müdahale teşkil etmemektedir” denildi. Buna karşı AYM’nin, Adalet Bakanlığı’nın yanıtını da inceleyerek verdiği ihlal kararının
pilot karar niteliğinde olması bekleniyor.277
17 Mart 2022
• Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesi, akademisyen Hifzullah Kutum’un, sosyal medya paylaşımlarında kullandığı “Kürt” ve “Kürdistan” ifadesi nedeniyle tutuklanarak “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasının yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatına karar verdi.278 Mahkeme, Kutum hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirini de kaldırdı.279
18 Mart 2022
• AYM, bir öğretmenin siyasi parti üyesi olduğu gerekçesiyle memuriyetten çıkarılmasına ilişkin başvurusunda “örgütlenme özgürlüğünün ihlal” edildiğine hükmetti. Başvurucuya 13.500 lira manevi tazminat ödenmesine karar verildi.280 Mahkeme, “İdarenin ve mahkemelerin anayasal hükümleri özgürlükler lehine yorumlamaları mümkündür. Anayasa’nın gerek örgütlenme özgürlüğünü güvence altına
alan 33. maddesi gerekse devlet memurluğu ile siyasi parti üyeliğini bağdaştırmayan 68. maddesi, ancak
çoğulcu demokrasinin geliştirilmesi bağlamında ve hak eksenli yorumlandıkları takdirde işlevlerini tam
olarak yerine getirebilir. Uygulamaya bakıldığında idarenin ve mahkemelerin söz konusu anayasal hükümleri özgürlükler lehine yorumlamalarının mümkün olduğu değerlendirilmiştir” değerlendirmesinde
bulundu.281
19 Mart 2022
• AİHM, gazeteci ve ressam Zehra Doğan’ın “terör örgütü propagandası” nedeniyle tutuklu
yargılanarak “masumiyet karinesinin ihlal edildiğine” ilişkin başvuruda, ihlal kararı vererek, 1.350 Euro’luk tazminat ödenmesine karar verdi. AİHM, hükümetin ihlali kabul ettiğini belirterek, “başvurunun
incelenmesine devam edilmesine gerek olmadığını” ve hükümetin sözleşmede belirtilen hakların ihlali
karşısında sunduğu tazminat bedelinin yetersiz olmadığına” karar verdi. Doğan’ın avukat Olguner Olgun, “hükümet tek taraflı deklarasyon yoluyla masumiyet karinesinin ihlal edildiğini kabul ve beyan
ederek, tazminat ödemek koşuluyla teknik olarak bağlayıcı bir içtihattın önüne geçmiştir. Fakat yine de

https://www.dw.com/tr/aymden-basın-ilan-kurumuna-uyarı-gibi-ihlal-kararı/a-61134971
https://www.birgun.net/haber/3-ay-tutuklu-kalan-sanatci-senol-akdag-a-beraat-380609
https://www.haberler.com/3-sayfa/son-dakika-haberleri-osb-davasina-basin-sansuru-14798425-haberi/
276 https://t24.com.tr/haber/2021-turkiye-gazetecilik-basari-odulleri-ni-kazananlar-belli-oldu,1021063
277 https://www.evrensel.net/haber/457180/anayasa-mahkemesi-basin-ilan-kurumu-cezalari-hakkinda-ihlal-karari-verdi
278 https://www.evrensel.net/haber/457310/kurdistan-paylasimi-yaptigi-icin-tutuklanan-akademisyen-kutum-beraat-etti
279 https://www.mlsaturkey.com/tr/kurdistan-kelimesini-kullandigi-paylasimi-icin-tutuklanan-akademisyen-kutum-beraat-etti/
280 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2017/27822
281 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/aymden-memurlarin-siyasi-parti-uyesi-olmasiyla-ilgili-kritik-karar-1917084
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hükümetin kabul beyanının ve buna dayanan AİHM kararının benzer durumlar için cezaevi idareleri ve
yargı makamları için yol gösterici olacağı kanaatindeyiz” dedi.282
• İstanbul’da 18 Mart’ta gözaltına alınan Kürt sanatçı Çiya Şenses, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Şenses’in kardeşi Rojda Şenses, “Sevgili dostlar sanatçı abim serbest bırakıldı,
bugüne kadar şarkılarımızla yüreğinizde yer aldık dünden beri desteğiniz sevginizle yüreğimizi ısıttınız
ilgi alakanıza sonsuz teşekkürler dostlar”283 dedi.284
23 Mart 2022
• Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesi, aralarında Mezopotamya Ajansı muhabiri Eylem Akdağ’ın285 da bulunduğu 33 kadın hakkında “2911 sayılı Gösteri ve Yürüyüş Kanuna muhalefet” gerekçesiyle açılan davanın karar duruşmasında, bilirkişi raporu doğrultusunda suç unsurları oluşmadığından
beraatlarına karar verdi.286
• AYM, Evrensel, Özgürlükçü Demokrasi, Yeni Yaşam, Yeni Asya, Aydınlık, Ortadoğu, BirGün,
Millî Gazete, Cumhuriyet, Karar ve Özgür Gelecek gazete veya dergilerinin 2017-2020 tarihleri arasında çeşitli nüshalarının tutuklulara verilmemesine dair yapılan 1.809 başvuruda toplu inceleme yaptı ve
“ifade özgürlüğü ihlali” kararı verdi. Kararda, ifade özgürlüğünün ihlali nedeniyle manevi zararları karşılığında başvuruculara ayrı ayrı 500 TL manevi tazminat ödenmesine yer verildi. Kararda, “yeniden
yargılama yapılmasına” dair talep “Hukuki yarar bulunmadığı” gerekçesiyle reddedildi.287
27 Mart 2022
• AYM, afiş astıkları için “mal veya hizmet satmak için başkalarını rahatsız etme” gerekçeyle
idari para cezası verilen Gülay Yurt ve Kadriye Çağlar Yılmaz’ın başvurusunda, bir işçinin başvurusunda sendikal hakların kullanımına ilişkin hak ihlali kararı verdi.288 Mahkeme her iki kararda da Anayasa’nın 38. maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen suç ve cezaların kanuniliği ilkesi ile bağdaşmaması
vurgusu yaptı.289
29 Mart 2022
• Ankara 18. İdare Mahkemesi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın gazeteci Aydın Engin’e turkuaz renk sürekli basın kartını vermeme yönündeki işlemin iptaline karar verdi. 24 Mart’ta
vefat eden Engin, gerekçe gösterilmeden 2018’de kart yenilenmesi sürecinde kendisine “sürekli basın
kartı” verilmediği için İletişim Başkanlığı’nı 2020 yılında dava etmişti. Engin, "Basın kartı mesleğimizin gereğini yerine getirmemiz için kullandığımız bir iş aracı ve İletişim Başkanlığı seneler önce kazandığım bu hakkı bana iki yılı aşkın süredir teslim etmiyor. Fahrettin Altun’un doğumundan 7 yıl önce
mesleğe başladım. Bu cezalandırma pratiğinin gazetecilerin mesleğini yapmasını engellemeye yönelik
tutum olduğu çok açık. Biz buna boyun eğmeyiz" demişti.290 RSF Türkiye, karara ilişkin “Cumhurbaşkanlık İletişim Başkanlığı’nın geçtiğimiz günlerde 81 yaşında aramızdan ayrılana kadar sürekli basın
kartını vermeyerek oyaladığı 53 yıllık gazeteci Aydın Engin’e hak verdi. Kararda, artık geç de olsa,
‘idarenin işleminin iptaline..’ deniyor” yorumunu yaptı.291
• AYM, Mersin’de demokratik kitle örgütlerinin 2019 ve 2020’de yapılan basın açıklamalarına
katılmaları nedeniyle haklarında “2911 Sayılı Gösteri ve Yürüyüş Kanunu”na muhalefet gerekçesiyle
idari para cezası verilmesine ilişkin başvuruda, ihlal kararı verdi. Kararda 2911 sayılı Gösteri ve Yürüyüş Kanunu’na atıfta bulunan AYM, AİHM’in daha önce verdiği kararları da içtihat olarak gösterdi.
AYM, ihlal kararında “toplanma özgürlüğünün kullanımından kaynaklanan kamu düzenine yönelik
tehditlerin gerçeklik değeri taşıması halinde yetkili makamlar bu tehditleri bertaraf edecek tedbirleri
alabilirler. Alınan bu tedbirlere aykırı toplantılar düzenlenmesi, bu tür toplantılara katılımın gösterilmesi
veya bu tür toplantılarda suçlar işlenmesi halinde de cezalar verilebilir. Bununla birlikte alınan tedbirlerin veya öngörülen cezaların barışçıl toplantı hakkına dolaylı olarak usulsüz sınırlamalara dönüşmesine

282

https://www.birgun.net/haber/hukuksuzlugun-bedeli-tazminat-381047

283https://twitter.com/RojdaSenses/status/1505170413965516807?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1505170413965516807%7C
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müsaade edilemez. Güvence altına alınan toplanma hakkını kullanırken kamu otoritelerinin keyfî müdahalelerine karşı da bireyin korunması gerekir” ifadelerini kullandı.292
• AYM, Yargıtay Onursal Başkanı Sami Selçuk’un, dönemin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Sekreteri, Yargıtay üyesi Bilgin Başaran’a yönelik istifa çağrısı nedeniyle manevi tazminat
cezasına mahkum edilmesini “hak ihlali” olarak değerlendirdi.293 Selçuk’un, “kamuoyu gündeminin ilk
sıralarında yer alan kamusal faydası yüksek bir tartışmaya katkı sunduğunun” kaydedildiği kararda,
ifade özgürlüğünün ihlal edildiği belirtildi. Gerekçede, “Bir hukukçunun bir olayı, hassasiyet gösterdiği
hukuki ilkeler temelinde kendi bakış açısıyla yorumlaması nedeniyle muhatabının kişilik haklarını zedelediğinin kabul edilmesi, hoşgörü ve açık fikirliliğinin teminatı olan ifade özgürlüğüyle bağdaşmayacaktır” denildi.294
• AYM, Tunceli’de, Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyelerine kayyım atanmasını
protesto etmek için eylem yapan ve haklarında idari para cezası verilen başvurucular ile ilgili “toplantı
ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının” ihlal edildiğine karar verdi. Başvuruculara verilen idari para
cezasının demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olmadığı sonucuna ulaşıldığı belirtildi. Kararda, belediye başkanlarının görevden alınmasının partililer ve görevden alınan belediye başkanlarının
seçmenleri açısından belirli bir memnuniyetsizliğe ve gerginliğe neden olacağı kabul edilse de sırf toplumsal bir memnuniyetsizliğin varlığı temel hakların engellenmesi için yeterli bir gerekçe olarak kabul
edilemeyeceği kaydedildi. Başvurucuların, 5 Eylül 2019’da oturma eylemini yaptıkları için haklarında
idari para cezası verilmiş, konuyla ilgili Tunceli Sulh Ceza Hakimliği’ne yaptıkları itiraz ise reddedilmişti.295

https://gazetekarinca.com/aym-basin-aciklamasina-katilanlara-ceza-vermek-ihlaldir/
https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2020/19011
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ADD: Atatürkçü Düşünce Derneği
ADEF: Avrupa Demokratik Dersim Birlikleri
Federasyonu
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(Avrupalı Gazeteciler Derneği)
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AGİT: Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
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AİHM: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
AİHS: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
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AKPM: Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi
ANF: Fırat Haber Ajansı
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ATGB: Avrupa Türk Gazeteciler Birliği
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AYM: Anayasa Mahkemesi
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BDP: Barış ve Demokrasi Partisi
BİA: Bağımsız İletişim Ağı
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BM: Birleşmiş Milletler
BMO: Bilgisayar Mühendisleri Odası
BSM: Bağımsız Sinema Merkezi
BTK: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
BYEGM: Basın Yayın ve Enformasyon
Genel Müdürlüğü
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Derneği
CHP: Cumhuriyet Halk Partisi
CKD: Cumhuriyet Kadın Derneği
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Ağı)
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ÇGD: Çağdaş Gazeteciler Derneği
ÇHD: Çağdaş Hukukçular Derneği
DBP: Demokratik Bölgeler Partisi
DEAŞ: Devlet'ül Irak ve'ş Şam
DEDEF: Dersim Dernekleri Federasyonu
DHA: Demirören Haber Ajansı (daha önce
Doğan Haber Ajansı)
DHKP-C: Devrimci Halk Kurtuluş PartisiCephesi
DİHA: Dicle Haber Ajansı
DİSK: Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları
Konfederasyonu
DJU: Deutscher Journalistenverband (Alman
Gazeteciler Birliği)
DMD: Diplomasi Muhabirleri Derneği
DW: Deutsche Welle
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(Avrupa Yayın Birliği)
ECOSOC: United Nations Economic and
Social Council (Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi)
EFJ: European Federation of Journalists
(Avrupa Gazeteciler Federasyonu)
EJ: European Journalists Association
EMD: Ekonomi Muhabirleri Derneği
EMEP: Emek Partisi
EMO: Elektrik Mühendisleri Odası
ESB: Erişim Sağlayıcıları Birliği
ESP: Ezilenlerin Sosyalist Partisi
ETHA: Etkin Haber Ajansı
FETÖ: Fetullahçı Terör Örgütü
FKF: Fikir Kulüpleri Federasyonu
FNST: Friedrich Naumann Foundation
(Özgürlük için Friedrich Naumann Vakfı)

GC: Gazeteciler Cemiyeti (Ankara)
HAZİRAN: Birleşik Haziran Hareketi
HDK: Halkların Demokratik Kongresi
HDP: Halkların Demokratik Partisi
HKP: Halkın Kurtuluş Partisi
HRW: Human Rights Watch (İnsan Hakları
İzleme Örgütü)
HSYK: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
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(Uluslararası Gazeteciler Federasyonu)
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(Uluslararası Çalışma Örgütü)
İGC: İzmir Gazeteciler Cemiyeti
İHA: İhlas Haber Ajansı
İHD: İnsan Hakları Derneği
İHH: İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı
ITUC: International Trade Union Confederation (Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu)
IPI: International Press Institute (Uluslararası
Basın Enstitüsü)
IŞİD: Irak ve Şam İslam Devleti
İTÜ: İstanbul Teknik Üniversitesi
İSİG: İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi
IWMF: International Women's Media Foundation (Uluslararası Kadınların Medya
Vakfı)
KADEM: Kadın ve Demokrasi Derneği
KCK: Koma Civakên Kurdistan (Kürdistan
Topluluklar Birliği)
KESK: Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu
KHK: Kanun Hükmünde Kararname
KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
KRT: Kültür TV
KTGB: Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği
LGBTİ+: Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Transseksüel, İntersex
MA: Mezopotamya Ajansı
MLSA: Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği
MASAK: Mali Suçları Araştırma Kurulu
MAZLUMDER: Mazlumlar için Dayanışma
Derneği
MEB: Milli Eğitim Bakanlığı
MGK: Milli Güvenlik Kurulu
MHP: Milliyetçi Hareket Partisi
MİT: Milli İstihbarat Teşkilatı
NATO: North Atlantic Treaty Organization
(Kuzey Atlantik Anlaşma Örgütü)
NPC: National Press Club (Ulusal Basın
Kulübü)
ODTÜ: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
OIS: Open Society Institute (Açık Toplum
Enstitüsü)
ÖGC: Özgür Gazeteciler Cemiyeti
ÖGİ: Özgür Gazeteciler İnisiyatifi
OHAL: Olağanüstü Hal
ÖDP: Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖHP: Özgürlükçü Hukukçular Platformu
ÖİB: Özgürlük için Basın
ONO: Organization of News Ombudsmen
and Standards Editors (Uluslararası Haber Ombudsmanları Örgütü)
PDY: Paralel Devlet Yapılanması
PEN: International Association of Poets,
Playwrights, Editors, Essayists and Novelists (Uluslararası Yazarlar Birliği)
PKK: Partiya Karkerên Kurdistanê (Kürdistan İşçi Partisi)
PM: Parti Meclisi
PMD: Parlamento Muhabirleri Derneği
PSAKD: Pir Sultan Abdal Kültür Derneği

PYD: Partiya Yekîtiya Demokrat (Demokratik Birlik Partisi)
RSF: Reporters Without Borders (Sınır
Tanımayan Gazeteciler)
RTÜK: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
SCF: Stockholm Center for Freedom (Özgürlük için Stockholm Merkezi)
SEGBİS: Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi
SODAP: Sosyalist Dayanışma Platformu
SP: Saadet Partisi
STK: Sivil Toplum Kuruluşu
TAZ: DieTageszeitung
TBB: Türk Tabipleri Birliği
TBB: Türkiye Barolar Birliği
TBMM: Türkiye Büyük Millet Meclisi
TDK: Türk Dil Kurumu
TEM: Terörle Mücadele
TGC: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
TGK: Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu
TGRT: Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu
TGS: Türkiye Gazeteciler Sendikası
TKH: Türkiye Komünist Hareketi
TİB: Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı
TİHV: Türkiye İnsan Hakları Vakfı
TİP: Türkiye İşçi Partisi
TJA: Tevgera Jınen Azad (Özgür Kadın
Hareketi)
TKP: Türkiye Komünist Partisi
TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları
Birliği
TMSF: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
TRT: Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu
TSK: Türk Silahlı Kuvvetleri
TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araştırma Kurumu
TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumu
TÜRGEV: Türkiye Gençlik ve Eğitime
Hizmet VakfI
TYB: Türkiye Yayıncılar Birliği
TYS: Türkiye Yazarlar Sendikası
UAÖ: Uluslararası Af Örgütü
UMED: Uluslararası Medya Enformasyon
Derneği
UNESCO: BM Eğitim, Bilim ve Kültür
Örgütü
UNICEF: BM Çocuklara Yardım Fonu
USOM: Ulusal Siber Olaylara Müdahale
Merkezi
VP: Vatan Partisi
VPN: Virtual Private Network (Sosyal Özel
Ağ)
YARSAV: Yargıçlar ve Savcılar Birliği
YSK: Yüksek Seçim Kurulu
YÖK: Yükseköğretim Kurulu
YPG: Yekîneyên Parastina Gel (Halk Koruma Birlikleri)
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