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Basın” Çalışma Grubu tarafından hazır-

lanmıştır. Gazeteciler Cemiyeti Özgür-

lük için Basın Çalışma Grubu, medya 

çalışanları ve sivil toplum temsilcilerinden 

oluşan bağımsız bir platform aracılığıyla 

özgür basın için politika yapıcılara ulaş-

mayı; ifade ve basın özgürlüğü konusunda 

yasal durumu ve devam eden ihlalleri 

göstererek bu konuda farkındalık yarat-

mayı, atölyeler ve konferanslar düzenleye-

rek gazetecilik pratikleri ile ilgili medya 

çalışanlarını ve sivil toplum temsilcileri-

nin kapasitesini geliştirmeyi amaçlamak-

tadır.  
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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 Muvaf-

fak Menemencioğlu tarafından kuruldu. 

Cemiyetin kuruluş amacı, basın organla-

rındaki gazetecileri bir araya toplamak, 

mesleki ve sosyal hakları geliştirmek, 

mesleğin gerekliliği olan hak ve özgürlük-

leri savunmak olarak belirlendi. 

Kurucu başkanlığı üstlenerek 1946-

1956 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 yapma-

sının ardından bu görevi 1960 yılına kadar 

Atilla Bartınlıoğlu üstlendi. CHP’nin eski 

Milletvekili Altan Öymen, 1960 ve 1961 

yıllarında sürdürdüğü Gazeteciler Cemiye-

ti Başkanlığı görevini 1961 yılında İbra-

him Cüceoğlu’na bıraktı. Akis dergisi 

yönetici ve yazarı Metin Toker ise, 1957 

yılında yedi ay 53 gün hapis yatmasının 

ardından 1962 yılında Gazeteciler Cemi-

yeti 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, Anka-

ra 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 Senatör-

lüğü de yaptı. 

1971 yılında Son Havadis gazetesinde 

mesleğe başlayan Nazmi Bilgin, Güneş 

gazetesi sahipliği ve Yazı İşleri Müdürlü-

ğü görevini üstlendi, daha sonra Dünya 

gazetesinde Haber Müdürü olarak görev 

yaptı. Bilgin, Tercüman gazetesinde 

Parlamento ve Cumhurbaşkanlığı muha-

birliği görevlerini de yürüttü. TRT-2’nin 

kuruluşunda yer aldıktan sonra TRT’ye, 

beş yıl “Uzman Haberci” ve “Genel Mü-

dür Danışmanı” olarak hizmet verdi. 

Bilgin 1992 yılında ittifakla cemiyet 

Genel Başkanı seçildi. 1996 yılında kuru-

culuğunu üstlendiği Türkiye Gazeteciler 

Federasyonu’nda Genel Başkanlık görevi 

yapan Bilgin, bu görevi 2009 yılına kadar 

sürdürdü.  

BRT televizyonunun Ankara temsilci-

liği görevini de yapan Bilgin, Unesco 

Türkiye Milli Komitesi üyeliği ve Denet-

çiliği görevinde de bulundu. Basın İlan 

Kurumu Genel Kurul üyeliği, Türk Silahlı 

Kuvvetleri Elele Vakfı Mütevelli Heyet ve 

Yönetim Kurulu üyeliği ve Reklam Kuru-

lu üyeliği görevlerini de sürdürüyor.  

Türkiye’nin çok partili siyasi hayata 

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 kurulu-

şundan bu yana her zaman cumhuriyet, 

çoğulcu demokrasi ile ifade ve basın 

özgürlüğü başta olmak üzere özgürlükle-

rin yılmaz bekçisi oldu. Gazeteciler Ce-

miyeti üyelerine aşıladığı bu güvenle 

ülkemizin mesleki ve diğer önemli kurum-

ları arasında hak ettiği yeri aldı. 
 

* * * 
Telefon: +90 (312) 427 15 22 

Faks: +90 (312) 468 23 84 

E-Posta:  
info@gazetecilercemiyeti.org.tr 

Web Adresi:   

www.gazetecilercemiyeti.org.tr 
www.pressforfreedom.org 

Adres: Üsküp Caddesi (Çevre Sokak)  

No:35, Çankaya, Ankara 
* * * 

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 

http://www.pressforfreedom.org/
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neredeyse, aydınlık oradadır” adlı çalışma hak 

kazandı.
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rek kısmen veya tamamen çoğaltılabilir, bilimsel yayınlarda kullanılabilir. 
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Giriş 

Türkiye’de Eylül ayında yönetimin basın ve ifade özgürlüğüne getirdiği sınırlamalar ve yasaklar 

şiddetini artırdı. Giderek artan erişim engellemeleri kararlarıyla “halkın haber alma hakkı” ciddi biçim-

de erozyona uğrarken, sosyal etkinlikleri hedef alan yasaklama kararları da artış gösterdi.  

Meslek örgütlerinin “sansür yasası” diye adlandırdıkları, AKP-MHP iktidarının “dezenformas-

yonla mücadele” gerekçeli yasal düzenlemesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) yaz tatili 

sırasında bekletilirken, uygulamada yasaklar art arda hayata geçirildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Baş-

kanlığı, Doğrulama Servisi adıyla açtığı Twitter hesabıyla, bazı haberleri hükümete bağlı resmi kurum 

ve kuruluş açıklamaları ile yalanlanmaya başlandı. Bu hesapla yalanlanan haberlerin genel olarak Sözcü, 

Birgün, Cumhuriyet, ANKA Haber Ajansı gibi muhalif çizgideki medya kuruluşlarına ait oluşu dikkati 

çekti. Hükümete yakın medya kuruluşlarının haberleri ise bu uygulamadan uzak tutuldu. Basın İlan 

Kurumu (BİK) ayrıca Eylül ayı boyunca yerel yazılı medya kuruluşları sahipleri ve yöneticileriyle top-

lantılar düzenleyerek, Meclis’teki yasal düzenlemeye karşı çıkılmaması gerektiği yönünde mesajlar 

verdi. 

TBMM’deki “Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişikliğe Dair Kanun Teklifi”  başta gaze-

teciler olmak üzere sosyal medya kullanıcılarına cezalar öngörürken, sahadaki gazetecilere yönelik polis 

müdahaleleri de devam etti. Polis memurları gazetecilere görüntü çekimlerinde zorluk çıkarırken, idari 

makamların ifade özgürlüğüne aykırı şekilde toplumsal eylemlere izin vermemesi de sürdü.  

Yaz döneminde gündemde kalan konser ve festival yasakları, Eylül ayında da yaşandı. Şarkıcı 

Gülşen Çolakoğlu’nun ev hapsine mahkum edildiği süreç sonrası Aleyna Tilki, İlkay Akkaya, Zak-

kum’un konserlerine de yasak getirildi. Valilik ve kaymakamlık kararlarıyla yasaklanan kimi konser ve 

sosyal etkinliklerdeki artış dikkati çekerken,  bu kararların alınmasında etkili olan kimi radikal dini ör-

gütler de açıklamalarıyla kendilerini ortaya koydular.  

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) ise ay içerisinde AKP iktidarına muhalif çizgi-

deki yayın kuruluşlarına yönelik ağır yaptırım kararları alması tepkilere yol açtı. 

Eylül ayı sonu itibariyle açık kaynaklardan derlenen bilgilere göre, tutuklu veya hükümlü olarak 

35 basın mensubunun cezaevinde olduğu not edildi. 

 

İletişim Araçlarına ve İletişimcilere Baskı 

1 Eylül 2022 

  İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri’nin 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde Kadıköy’de 

yaptığı yürüyüşte, Bianet muhabiri Tuğçe Yılmaz, “Göğsümü sıktın, beni taciz ettin” diye hay-

kırarak bir sivil polis memurunu habercilere ve polislere gösterdi. Sivil memur, diğer polislerce 

olay yerinden uzaklaştırılırken; polis amiri ise, Yılmaz’a “Suç duyurusunda bulunursunuz” di-

yerek olayı örtbas etmeye yöneldi.
1
 Dört kişi darp edilerek ters kelepçe ile gözaltına alındı.

2
 Ay-

rıca 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu’na muhalefetten 100 kişi gözaltına alın-

dı. Gözaltına alınanlar buradaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
3
 

  İstanbul Tokatköy’de kentsel dönüşüm kapsamındaki yıkımları haberleştirmeye çalışırken Halk 

TV muhabiri Erdinç Yılmaz polislerce kalkanlarla alandan itilerek uzaklaştırıldı. Yılmaz, “Da-

yak atıla atıla alandan çıkarıldık. Mahalle komple kapatılmış durumda. Vatandaşlar çıkmak is-

temiyor. Yukarıda ses bombaları atılıyor. Ses bombalarının atıldığı noktalarda da vatandaşlar 

çatılara çıkmış durumdaydı. Mahalleye giriş-çıkışa izin verilmiyor. Sabah saatlerinde avukatla-

rın girişine izin verilmemişti. Gazeteciler ise kesinlikle alınmıyor. Biz de alternatif yollardan 

                                                 
1 https://m.bianet.org/bianet/toplum/266601-baris-cagrisina-polis-mudahalesi-habercilere-taciz 

2 https://m.bianet.org/bianet/toplum/266601-baris-cagrisina-polis-mudahalesi-habercilere-taciz 

3 https://www.evrensel.net/haber/469292/il-il-1-eylul-dunya-baris-gunu-eylemleri-baris-icin-mucadele-acil-gorev 
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girmiştik. Ama neredeyse dayak yiyerek dışarı atıldık. Her toplumsal olayda bu görüntülerle 

karşılaşır hale geldik. Bir haberi takip etmek isteyen gazetecilere reva görülen durum bu” dedi.
4
 

  İstanbul Küçükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliği, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in Ha-

san Yeşildağ ile kardeşleri Metin, Zeki ve Ali Yeşildağ hakkında attığı tweetlerle ilgili yapılan 

haberlere erişimi, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle engelledi.
5
 

  İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, Siemens Mobility Ulaşım Sistemleri A.Ş.’nin, alt te-

darikçi Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryol-

ları (TCDD) yetkililerine rüşvet dağıtması için fazla ödeme yaptığı iddiasıyla ilgili köşe yazıları 

ve haberlere erişimi, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle engelledi.
6
 

2 Eylül 2022 

  Ankara Adliyesi’nde gözaltındaki eski THK Üniversitesi Rektörü ve eski SPK Başkanı’nın 

eniştesi olan Ünsal Ban’ın adliyeye getirildiği anları fotoğraflayan gazetecilere müdahalede bu-

lunulmaya çalışıldı. Polisler, gazetecileri fotoğrafların yayımlanmaması için tehdit etti. Adliye-

deki basın odasında gazetecilere şüpheli muamelesinde bulunmaya çalışıldı. Polislerden biri, 

“Fotoğrafları yayınlayamazsınız, amirimiz gelecek, o izin verirse fotoğrafları yayınlayabilirsi-

niz” dedi. Bir süre sonra gasp büro amiri, beraberindeki iki polisle basın odasına gelerek, gaze-

tecilere “Size adamın getirileceğini kim söyledi? Pat diye çıkıp nasıl fotoğraf çekersiniz. Biz 

haber değeri olan şeyleri zaten veriyoruz. Burada gizli bir iş yapıyoruz” diyerek gazetecilere çı-

kıştı. Amir, gazetecilerin çalıştığı kurumları öğrenmeye çalıştı ve basın odasından ayrıldı.
7
 

  İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, cemaat yurdunda yaşadığı baskılardan dolayı yaşa-

mına son veren Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara için 14 Ocak 2022 tarihin-

de Taksim’deki protesto sırasında darp edilerek gözaltına alınan Yeni Yaşam gazetesi muhabiri 

Yadigar Aygün ve Yeni Demokrasi muhabiri Tuba Apaydın hakkında dava açıldı.
8
 Gazetecile-

rin yanı sıra 86 kişiye de dava açıldığı açıklandı.
9
 

  İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği, Sedat Peker‘in Borsa İstanbul ile Sermaye Piyasası 

Kurulu (SPK) hakkında attığı tweetlerle ilgili yapılan ve Serhat Albayrak’ın adının geçtiği ha-

berlere erişimi kişilik hakları ihlali gerekçesiyle engelledi.
10

 

  Diyarbakır 3. Sulh Ceza Hakimliği, kizilbayrak71.net’e erişimi milli güvenlik ve kamu düzeni-

nin korunması gerekçesiyle engelledi.
11

 

  Kahramanmaraş 2. Sulh Ceza Hakimliği, kizilbayrak72.net’e erişimi milli güvenlik ve kamu 

düzeninin korunması gerekçesiyle engelledi.
12

 

  Diyarbakır 3. Sulh Ceza Hakimliği, etha46.com’a erişimi milli güvenlik ve kamu düzeninin ko-

runması gerekçesiyle engelledi.
13

 

3 Eylül 2022 

  Hasta ve infazları yakılan tutukluların yakınlarının düzenlediği Adalet Nöbeti’nin 24'üncü haf-

tasında İstanbul Kartal Meydanı’nda düzenlenen gösterileri takip eden Etkin Haber Ajansı (ET-

NA) muhabiri Elif Bayburt darp edilerek, ters kelepçeli bir şekilde gözaltına alındı. Bayburt, 

“Özgür basın susturulamaz” sloganı atarak duruma tepki gösterdi.
14

 

5 Eylül 2022 

  İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Can Dündar hakkında Leman dergisinin bir karika-

türünü “Boşuna beklemeyin: O ‘süper savcı’ gelmeyecek” şeklinde bir yorumla paylaşması yü-

                                                 
4 https://halktv.com.tr/gundem/tokatkoyde-halk-tv-muhabiri-erdinc-yilmaza-polis-mudahalesi-690870h 

5 https://ifade.org.tr/engelliweb/sedat-pekerin-iddialari-ile-ilgili-haberler/ 

6 https://ifade.org.tr/engelliweb/tcddnin-yuksek-hizli-tren-ihalesindeki-rusvet-iddialari-hakkindaki-haberler/ 

7 https://t24.com.tr/haber/gasp-buro-amiri-unsal-ban-in-adliyeye-getirilmesini-fotograflayan-gazetecilerin-odasini-basti,1056778 

8 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/181245?page=16 

9 https://medyascope.tv/2022/09/13/enes-kara-icin-eylem-yapan-ogrencilere-dava-acildi-mucadeleye-devam-edecegiz/ 

10 https://ifade.org.tr/engelliweb/sedat-pekerin-sermaye-piyasasi-kurulu-hakkindaki-iddialariyla-ilgili-haberler/ 

11 https://ifade.org.tr/engelliweb/etkin-haber-ve-kizil-bayrak-erisime-engellendi/ 

12 https://ifade.org.tr/engelliweb/etkin-haber-ve-kizil-bayrak-erisime-engellendi/ 

13 https://ifade.org.tr/engelliweb/etkin-haber-ve-kizil-bayrak-erisime-engellendi/ 

14 https://www.evrensel.net/haber/469409/tutuklu-yakinlarinin-eyleminde-cok-sayida-kisi-gozaltina-alindi-gazetecilere-mudahale-edildi 
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zünden “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ve “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devle-

tin Kurum ve Organlarını Aşağılama”  iddialarıyla soruşturma başlattı.
15

 

  Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Dış İlişkiler Başkanlığı, gizli ibaresi kullanarak Ağrı, Anka-

ra, Antalya, Diyarbakır, Giresun, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Sivas ve Trabzon il 

emniyet müdürlükleri terörle mücadele şubelerine Fethullah Gülen Cemaati’ne yönelik toplanan 

istihbarat bilgilerine dayalı olduğu iddiasıyla bazı kişiler hakkında fişleme dosyası gönderdi. 

EGM’nin aralarında TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş ve Dicle Fırat Gazeteciler Derneği Eş 

Başkanı Dicle Müftüoğlu’nun da yer aldığı 20 gazeteciyi fişlediği ortaya çıktı.
16

 Bu kapsamda 

fişleme dosyasında Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ) Başkan Yardımcısı Mustafa Kuleli, 

Engin Sağ, Şemsi Açıkgöz, Mustafa Kılıç, Yüksek Durgut, Ramiz Kılıçarslan, Necdet Çelik, 

Hasan Cücük, İsmail Muhammet Sağıroğlu, Enes Cansever, Basri Doğan, Türkmen Terzi, Ve-

dat Demir, Rabia Yavuz Türe, Yunus Erdoğdu, Naciye Nur Kılıç, Erkan Pehlivan ve Erkin 

Emet’in olduğu açıklandı.
17

 Fişleme dosyasında gazetecilerin “Journalist Post” adlı bir dergide 

yazılarının çıktığı belirtilerek, söz konusu derginin Fethullah Gülen yapılanmasıyla bağlantılı 

olduğu öne sürüldü. 

6 Eylül 2022 

  İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği, 2015 yılında Hürriyet binasını basan kişilerin içinde 

yer alan dönemin AKP Gençlik Kolları Başkanı ve eski İstanbul Milletvekili Abdurrahim Boy-

nukalın’ın talebiyle Hürriyet baskınıyla ilgili bir dizi haber, video ve yoruma erişimi “kişilik 

hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.
18

 

  İzmir 4. Sulh Ceza Hakimliği, TRT İzmir Radyo Müdürü Süleyman Hakan Kuralay’ın akıllı te-

lefon uygulamalarını “şeytani” bulduğu ve “Müslüman bayansanız sosyal ağlarda fotoğrafınızı 

paylaşmanız, kendinizi dünyaya servis etmektir” dediği iddia edilen haberlere erişimi kişilik 

hakları ihlali gerekçesiyle engelledi.
19

 

  Diyarbakır’da 16 Haziran’da beri tutuklu 16 gazeteciden birisi olan, Diyarbakır 2 Nolu Yüksek 

Güvenlikli Cezaevi’ndeki Zeynel Abidin Bulut, Eylül ayı için Yeni Yaşam, BirGün ve Evrensel 

gazetelerine abone olmak istediğini ancak bu talebinin keyfi bir şekilde reddedildiğini iddia etti. 

Söz konusu gazeteler hakkında toplatma ve yasak kararı olmadığını vurgulayan Bulut, uygula-

manın keyfi olduğunu kaydetti.
20

 

  Erişim Sağlayıcıları Birliği, İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından Eylül 2015’te 

Hürriyet Gazetesi’ne saldıran grupta yer alan AKP eski milletvekili Abdurrahim Boynukalın 

hakkındaki haberlerin kişilik hakları ihlali gerekçesiyle engellenmesi
21

 hakkında yapılan 108 

habere daha “daha önce engellenen haberlerle aynı içerikte olduğu gerekçesiyle” erişim engeli 

getirdi.
22

 

  İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği, İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 

Sedat Peker’in Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) hakkında attığı tweetlerle ilgi-

li yapılan ve Serhat Albayrak’ın adının geçtiği haberlere erişimin engellenmesi kararı
23

 hakkın-

da yapılan haberlere erişimi kişilik hakları ihlali gerekçesiyle engelledi.
24

  

  Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mitingi için Van Büyükşehir Beledi-

yesi’nin 2,5 milyon lira değerinde iki günlük araç kiralama ihalesi düzenlemesini haberleştiren 

gazeteci Oktay Candemir, hakkında “iftira” ve “hakaret” gerekçesi ile soruşturma başlattı. Can-

demir, “Van’da özellikle kayyım belediyelerinde büyük usulsüzlük ve yolsuzluklar yapılıyor. 

                                                 
15 https://www.gazeteduvar.com.tr/can-dundara-karikatur-sorusturmasi-haber-1580064 

16 https://www.gazeteduvar.com.tr/emniyet-gazetecileri-fisledi-gizli-belge-dava-dosyasinda-cikti-haber-1580039 

17 https://twitter.com/TGS_org_tr/status/1566712641409748992? 

18 https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/akpli-abdurrahim-boynukalinin-yer-aldigi-haberlere-erisim-engeli-1977976 

19 https://ifade.org.tr/engelliweb/trt-izmir-radyo-muduru-hakkindaki-haberler/ 

20 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/181561?page=15 

21 https://ifade.org.tr/engelliweb/hurriyet-gazetesine-saldiran-grupta-yer-alan-akp-milletvekili-hakkindaki-haberler/ 

22 https://ifade.org.tr/engelliweb/hurriyet-gazetesine-saldiran-grupta-yer-alan-akp-milletvekili-hakkindaki-haberler-2/ 

23 https://ifade.org.tr/engelliweb/sedat-pekerin-sermaye-piyasasi-kurulu-hakkindaki-iddialariyla-ilgili-haberler/ 

24 https://ifade.org.tr/engelliweb/sedat-pekerin-sermaye-piyasasi-kurulu-hakkindaki-iddialariyla-ilgili-haberler-2/ 
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Gazetecilerin bunu haber yapmasını istemiyorlar. Bu yüzden yargı burada bir baskı unsuru ola-

rak kullanılıyor. Normal şartlarda ihalede yaşanan yolsuzluklara ilişkin soruşturma başlatılması 

gerekirken haberi yapan gazeteciler yargılanıyor. Yargılanması gereken ben değil, halkın bele-

diyelerinde yaşanan soygunu yapanlardır. AKP’li Çetin Can şikâyet dilekçesinde beni ‘örgütle 

iltisaklı gazeteci’ diyerek hedef göstermiştir. Ben de bu konuda suç duyurusunda bulunacağım” 

dedi.
25

 

7 Eylül 2022 

  İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, Susma Platformu’nun Kasım 2020’de TV100 patronu 

Necat Gülseven’in ve Medya Grup Başkanı Murat Kelkitlioğlu’nun “tehdit, yağma ve şantaj” 

iddiasıyla suçlandığı haberlere erişim engeli getirildiğini duyuran habere erişimi “kişilik hakları 

ihlali” gerekçesiyle engelledi ve silinmesine karar verdi.
26

 

  Van 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Van Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Çatak ilçesinde helikopterden 

atıldığı iddia edilen Servet Turgut ve Osman Şiban’ın gözaltına alınması kararını veren savcıy-

la, bu olayı ortaya çıkaran gazeteciler hakkında gözaltı kararı alan savcının aynı kişi olduğunu 

haberleştirenler hakkındaki iddianameyi kabul etti. Mahkeme, Mezopotamya Ajansı İmtiyaz Sa-

hibi Ferhat Çelik ve haberi paylaşan Jiyan TV İmtiyaz Sahibi İdris Yayla hakkında “terörle mü-

cadelede görev almış kişileri hedef gösterme” suçlamasıyla hazırlanan iddianameyi kabul etti. 

İlk duruşma 22 Kasım’da görülecek.
27

 

  İyi Parti Genel Sekreteri avukat Uğur Poyraz, katıldığı bir canlı yayında partisini ve parti yöne-

ticilerini kastederek söylediği sözler nedeniyle gazeteci Barış Yarkadaş hakkında İstanbul 

Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Poyraz, Yarkadaş’ın 5 Eylül’de TV100 

kanalında katıldığı “Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı” programında “İyi Parti yöneticileriyle 

ilgili büyükşehir belediyelerinden ihale aldıkları” iddiasında bulunmasından dolayı “iftira” su-

çundan cezalandırılmasını talep etti.
28

 

8 Eylül 2022 

  Diyarbakır 1. Sulh Ceza Mahkemesi, Diyarbakır’da sekiz gün gözaltında tutulduktan sonra 16 

Haziran’dan bugüne tutuklu olan16 gazetecinin tutukluluğuna Avukat Resul Temur’un yaptığı 

itirazı reddetti. Müvekkillerinin gözaltında alındığı ve dosyada henüz gizlilik kararı bulunmadı-

ğı saatlerde, müvekkilleriyle görüştürülmediklerini ve dosyayı görmelerine izin verilmediğini 

hatırlatan Temur, bu konuda itiraz mercilerine yaptıkları itirazdan ise sonuç alamadıklarına işa-

ret etti. Temur, “Bu kısıtlama sonucu müvekkiller aleyhinde ne tür delil olduğunu, bu delillerin 

hukuka uygun şekilde elde edilip edilmediğini inceleme imkânımız olmadığı gibi suçlamaya 

karşı savunma delili sunmaya ya da lehte delil sunulmasını talep etme hakkımız da ortadan kal-

dırılmıştır” ifadelerini kullandı.
29

 

  İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi, MA muhabirleri Sadiye Eser ve Sadık Topaloğlu’nu örgüt 

üyeliği” suçlamasıyla 6’şar yıl 3’er ay hapis cezasına çarptırdı.
30

 

9 Eylül 2022 

  İstanbul Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliği, İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği’nin, İs-

tanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin ve İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin 

Sedat Peker’in Borsa İstanbul ve SPK hakkında attığı tweetlerle ilgili yapılan haberlerle alakalı 

aldığı erişimi engelleme kararları
31

 hakkında yapılan haberlerden kişilik hakları ihlali gerekçe-

siyle Serhat Albayrak’ın ad ve soyadının çıkartılmasına hükmetti.
32

 

10 Eylül 2022 

                                                 
25 https://www.gazeteduvar.com.tr/gazeteci-oktay-candemire-sorusturma-haber-1580216 

26 https://medyagozlemveritabani.org/susma-platformunun-erisim-engeli-haberine-erisim-engeli/ 

27 https://www.evrensel.net/haber/469704/helikopterden-atilan-yurttaslara-dair-yapilan-haber-nedeniyle-gazeteci-ferhat-celik-hakkinda-dava 

28 https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/iyi-partiden-gazeteci-baris-yarkadas-hakkinda-suc-duyurusu-1978386 

29 https://gazetekarinca.com/kurt-gazetecilerin-tutukluguna-yapilan-itiraz-bir-kez-daha-reddedildi/ 

30 https://expressioninterrupted.com/tr/gazeteciler-sadiye-eser-ve-sadik-topaloglu-na-hapis-cezasi/ 

31 https://ifade.org.tr/engelliweb/sedat-pekerin-sermaye-piyasasi-kurulu-hakkindaki-iddialariyla-ilgili-haberler-2/ 

32 https://ifade.org.tr/engelliweb/sedat-pekerin-sermaye-piyasasi-kurulu-hakkindaki-iddialariyla-ilgili-haberler-4/ 
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  İstanbul Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliği, Turkuvaz Medya Grubu Başkanvekili Serhat Albay-

rak’ın talebi üzerine Yalçın Doğan’ın T24’teki “Sansürün yeni hâli: Erişim engeli” yazısına eri-

şimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.
33

 

13 Eylül 2022 

  Van 2. Ağır Ceza Mahkemesi, JinNews muhabiri Rabia Önver’in “terör örgütü propagandası 

yapmak” suçlamasıyla yargılamasına başladı. Dava 23 Eylül’e ertelendi.
34

 

  İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, ifade özgürlüğü web sitesindeki
35

 üç ayrı içeriğe
36

 

erişimi kişilik hakları ihlali gerekçesiyle engelledi. Web sitesindeki
37

 4 Ekim 2021 ve 23 Kasım 

2021 tarihli içeriklerin yayından çıkartılması talebi daha önce İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza 

Hakimliği tarafından reddedilmiş olmasına rağmen, hakim değişikliği sonrası yine İstanbul 

Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yayından çıkartılmasına karar verildi.
38

 

  İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi, İMEKS işçilerinin Boğaziçi Üniversitesi kampüsü önünde 

gerçekleştirmek istediği eylemde gözaltına alınan gazeteci Sultan Eylem Keleş’e kamu görevli-

sine hakaret” ve “görevi yaptırmamak için direnmek” suçlamalarıyla açılan dava 16 Şubat 

2023’e ertelendi.
39

 

  Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Bitlis News Genel Yayın Yönetmeni Sinan Aygül, 10 

Aralık 2015 tarihinde www.bitlishaber.com adlı haber sitesinde “Jeo-Vurgun” başlığıyla yazdı-

ğı köşe yazısı nedeniyle “basın yoluyla hakaret” (TCK 125) suçlamasıyla çarptırıldığı 1.500 TL 

adli para cezasını ödemeyi reddettiği için tutuklandı. Tatvan 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin ka-

rarıyla tutuklanan Aygül, Covid-19 salgını gerekçeli infaz düzenlemesi kapsamında 14 Eylül’de 

tahliye oldu.
40

 

17 Eylül 2022 

  Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “örgüt üyeliği” iddiasıyla yürüttüğü soruşturma gerekçe-

siyle tutuklanan16 gazetecinin 16 Haziran’da beri süren tutukluluğu Anayasa Mahkemesi’ne ta-

şındı.
41

 

  DHA, Sivas’ta dört katlı bir binanın çatısındaki yangını görüntülemeye giden muhabirleri Hüsnü 

Ümit Avcı’nın görüntü almaya çalıştığı sırada, polis memuru Ü.G.’nin yumruk ve tekmeli saldırı-

sına uğradığını bildirdi. Yanındaki DHA muhabiri Arife Defne Arslan da polisle yaşanan arbedede 

koluna darbe aldı. Polis memuru, muhabirlerin elindeki kamera ve fotoğraf makinesini kırmaya te-

şebbüs etti. Aldığı tekmenin şiddetiyle yere düşen Hüsnü Ümit Avcı’ya olay yerinde bulunun sağ-

lık görevlileri ilk müdahaleyi yaptı. Olay sonrası hastaneye giderek sağlık raporu alan DHA Mu-

habiri Hüsnü Ümit Avcı ve Arife Defne Arslan saldırıda bulunan polis memurundan şikayetçi ol-

du. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ise, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, söz konusu polis 

memuru hakkında gerekli idari işlemlerin başlatıldığını bildirdi. Devrimci İşçi Sendikaları Konfe-

derasyonu (DİSK) Basın İş Sendikası, “Sivas’ta yangın haberini görüntüleyen DHA ekibi polisle-

rin yumruklu ve tekmeli saldırısına uğradı. DHA Muhabiri Hüsnü Ümit Avcı ve Arife Defne As-

lan’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sorumlu polisin adli makamlarca caydırıcı bir cezaya 

tabii tutulmasını talep ediyoruz” açıklaması yaptı.
42

 

18 Eylül 2022 

                                                 
33 https://t24.com.tr/haber/t-24-yazari-yalcin-dogan-in-erisim-engellerini-elestirdigi-yazisina-erisim-engeli,1058436 

34 https://sendika.org/2022/09/gazeteci-rabia-onverin-davasi-23-eylule-ertelendi-665730/ 

35 https://ifade.org.tr/engelliweb/ibbye-haciz-uygulatan-met-gun-insaatin-sahibi-ile-ilgili-haberler/ 

36 https://ifade.org.tr/engelliweb/ibbye-haciz-uygulatan-met-gun-insaat-ve-sahibi-ile-ilgili-haberler-2/ 

37 https://ifade.org.tr/engelliweb/ibbye-haciz-uygulatan-met-gun-insaat-ve-sahibi-ile-ilgili-haberler/ 

38 https://ifade.org.tr/engelliweb/ifade-ozgurlugu-dernegi-web-sitesindeki-icerikler-engellendi-ve-silindi/ 

39 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-sultan-eylem-kelesin-de-yargilandigi-dava-subata-ertelendi/ 

40 https://www.evrensel.net/haber/470071/gazeteciler-yargilaniyor-bitlis-gazeteciler-cemiyeti-baskani-sinan-aygul-tutuklandi-rabia-onver-icin-hapis-

cezasi-istendi 

41 https://kronos35.news/tr/16-gazetecinin-tutuklanmasi-aymye-tasindi/ 

42 https://halktv.com.tr/gundem/dha-yangin-haberinde-cekim-yapan-muhabirimiz-polisin-saldirisina-ugradi-693346h 
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  Gazeteci Gökhan Özbek, halka açık bilgileri içeren haberleri nedeniyle sahibi olduğu 23 derece 

adlı haber sitesinin Twitter adresine yönelik troll saldırısı yaşandığını ve hesabın askıya alındığını 

bildirdi.
43

 

19 Eylül 2022 

  Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Yeni Yaşam muhabiri Hatice Şahin’in “örgüt üyeliği” suçla-

masıyla altı yıl üç ay hapis cezası verdi. Mahkeme, karar kesinleşinceye kadar Şahin hakkındaki 

yurt dışı çıkış yasağının devamına hükmetti.
44

 

21 Eylül 2022 

  Gazeteci-yazar Musa Anter’in 1992 yılında Diyarbakır’da öldürülmesiyle ilgili dava zaman aşımı 

nedeniyle düşürüldü. Zaman aşımının 20 Eylül’de dolduğu davada mahkeme, süreyi uzatarak bir 

gün sonrasına duruşma tarihi vermişti.
45

 

22 Eylül 2022 

 DİSK Basın-İş Sendikası Genel Başkanı Faruk Eren, Cumartesi Anneleri aleyhindeki davaya 

ilişkin Çağlayan Adliyesi önündeki basın açıklaması sırasında polis tarafından ters kelepçelenerek 

gözaltına alındı. Eren “Çok acayip bir tutum vardı. Oraya bizi gözaltına almaya gelmişlerdi zaten. 

Etrafımızı sardılar. Mahkemeye girmemizi engelleyip bir yandan da ‘yaptığınız eylem yasa 

dışıdır’ anonsu yapıyorlardı. Üstelik bir eylem de yapmıyoruz” dedi
46

 

25 Eylül 2022 

  İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın şikayeti 

üzerine kontrolü altındaki Çevre Ajansı’na kıyıları özel şirketlere devretme yetkisi verilmesine 

ilişkin haberlere itibarını zedelediği gerekçesiyle yayın yasağı getirilmesini haberleştirdiği için 

BirGün Editörü Gökay Başcan hakkındaki iddianameyi kabul etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı-

lığı’nın hazırladığı iddianamede,  Başcan hakkında “Emine Erdoğan’ın onur, şeref ve saygınlığını 

zedelediği” görüşüyle “hakaret” suçlamasıyla cezalandırılması talep edildi.
47

 

 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul Bağcılar’da bir kişinin annesini öldürmesi ile ilgili 

yapılan haberlere erişim engeli ve yayın yasağı getirilmesi erişim engeli ve yayın yasağı 

getirilmesine ilişkin savcılığa başvuru yapıldığını duyurdu.
48

  

14 26 Eylül 2022 

  İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, Sedat Peker’in Paramount Hotel ve Sezgin Baran 

Korkmaz ile ilgili iddiaları ardından Paramount Hotel’in ilk sahibi Atilla Uras’ın kızı Yasemin 

Victoria Uras’ın Vouge Oteller Grubu’nun sahibi Turan Avcı hakkındaki açıklamalarıyla ilgili ha-

berlere
49

 erişimi kişilik hakları ihlali gerekçesiyle engelledi.
50

 

27 Eylül 2022 

  İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi, KHK ile kapatılan Özgür Gündem Yazı İşleri Müdürü Reyhan Ça-

pan’ın yargılanmasında, Bülent Toraman, Cimşit Atılgan ve Nebahat Akman hakkında verilen yakala-

ma kararlarının infazının beklenmesine karar verildi. Dava, 7 Şubat 2023’e ertelendi.
51

 

  Rize 4. Asliye Ceza Mahkemesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’ndeki taciz iddialarını haber-

leştirdiği için gazeteci Gençağa Karafazlı hakkında iddianameyi kabul etti. Dava 20 Aralık’ta de-

vam edecek.
52

 

30 Eylül 2022 

                                                 
43 https://twitter.com/gokhanozbek/status/1571581143367008257?t=QpMxNKw7_chBZsgjVbtMxA&s=08 

44 https://expressioninterrupted.com/tr/gazeteci-sahin-e-6-yil-3-ay-hapis-cezasi/ 

45 https://www.bbc.com/turkce/articles/cx80g2d2n73o 

46 https://t24.com.tr/video/cumartesi-anneleri-durusmasi-oncesi-gozaltina-alinan-faruk-eren-oraya-bizi-gozaltina-almaya-gelmislerdi,50043 

47 https://www.birgun.net/haber/emine-erdogan-dan-birgun-editorune-dava-403848 

48 https://twitter.com/tcailesosyal/status/1574117238185009157 

49 https://ifade.org.tr/engelliweb/bodrum-vogue-hotel-hakkindaki-tweetler-ve-haberler/ 

50 https://ifade.org.tr/engelliweb/vouge-oteller-grubunun-sahibi-hakkindaki-haberler/ 

51 https://surajans.com/gazeteci-capanin-yargilandigi-dava-bir-kez-daha-ertelendi/ 

52 https://www.gazeteduvar.com.tr/gazeteci-gencaga-karafazliya-acilan-dava-ertelendi-haber-1582694 
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  İstanbul Anadolu 9. Sulh Ceza Hakimliği ve Aydın 1. Sulh Ceza Hakimliği, Dicle Fırat Gazete-

ciler Derneği’nin (DFG) internet sitesinde yer alan erişim engelleri haberlerinden oluşan dört 

ayrı içeriğe erişim engeli kararı verdi.
53

 

 

İfade ve Basın Özgürlüğünü Kullanmak İsteyenlere Müdahale 

1 Eylül 2022 

  Türkiye Barolar Birliği (TBB), Adli Yıl Açılış Töreni’nde Birlik Başkanı Erinç Sağkan’ın ko-

nuşmasının yayına verilmediğini belirterek, “İfade özgürlüğü bakımından açıkça sansür” açık-

lamasında bulundu. Açıklamada, “Cumhurbaşkanlığı tarafından görevlendirilen ve tek yetkili 

olduğu bilinen yayın sağlayıcı tarafından çekim ve canlı yayın işleri organize edilen açılış töre-

ninde, tüm basın yayın organlarının faydalanması amacıyla uydu frekans bilgileri paylaşılmış 

ise de yayın saati geldiğinde ve ilk konuşmacı olan TBB Başkanı kürsüye çıktığında yayının 

uyduya verilmediği görülmüştür” denildi. Açıklamada, “Bununla birlikte, gerek medya kuruluş-

larından gelen istekleri karşılamak gerek kendi meslektaşlarımızla paylaşmak üzere talep etti-

ğimiz konuşma kaydı, Cumhurbaşkanlığı’nca görevlendirilen yayın sağlayıcının yanı sıra ev 

sahibi Yargıtay tarafından da ellerinde kayıt bulunmadığı gerekçesiyle tarafımıza iletilmemiştir. 

Bu durum ifade özgürlüğünün yanı sıra halkın haber alma ve basın özgürlüğü bakımından açık-

ça bir sansür anlamı taşımaktadır” denildi.
54

 

  Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe’de düzenlenen öğretmen atamaları toplantısında, Ankara’da 

eğitime ilişkin sorunlarını dile getirmek isterken polis müdahalesiyle karşılaşan öğretmenleri 

hedef alarak, “Siz eğitim-öğretim mimarı mısınız, yoksa çapulcu olarak dolaşanlardan mısınız” 

dedi.
55

 Erdoğan’ın “Bırakın artık boykotu” gibi ifadeler kullandığı toplantı sırasında, ayağa kal-

karak “Ben çok üzülüyorum, içim kan ağlıyor” diye Cumhurbaşkanı’na seslenen bir baba dikkat 

çekti.
56

 Öğretmen babası, Erdoğan’a seslenirken canlı yayın kesildi.
57

  

  MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Sosyal medya mutlak suretle denetim altına alınmalıdır” 

dedi. Konunun bir an önce hukuki temele bağlanması gerektiğini söyleyen Bahçeli, “Milli gü-

venliğimiz sosyal medyada tahrip edilmemelidir” dedi.
58

 

  Mersin’de CHP’li Yenişehir Belediyesi, İnsan Hakları Derneği (İHD) Mersin Şubesi’nin 1 Ey-

lül Dünya Barış Günü kapsamında yapacağı konseri Mersin Valiliği’nin yasaklamayacağına 

ilişkin yargı kararına rağmen konser için yapılan başvuruya olumlu yanıt vermedi. İHD’den ya-

pılan açıklamada, “Hepinizin bildiği üzere 02.09.2022 tarihinde yapacağımız konser yasaklan-

mıştı. Valiliğin kararının yürütmesini durdurma davamızı açtık ve bugün Mersin 2. İdare Mah-

kemesi lehimize, yani hukuki bir karara imza atarak yürütmeyi durdurma kararı verdi. Yenişehir 

Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'ne mahkeme kararını sunarak yarın konserimizi yapacağımı-

zı söyledik. Ancak Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi yeniden Valilik’ten izin alma-

mız konusunda ısrar ederek fiilen konserin yapılmasını engellemiş oldu. Mahkeme kararlarına 

itiraz o kararın uygulanmasını engellemez. Kaldı ki bu, Belediyeyi ilgilendiren bir durum değil-

dir. Valilik itiraz eder ya da etmez, o Valiliğin bileceği iştir. Belediye, Valiliğin itiraz hakkını 

mahkeme kararının önüne koymuştur” denildi.
59

 

 Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) Van’da gerçekleştirdiği 1 Eylül Dünya Barış Günü 

etkinliğinde gazeteci Mesut Bağcı’nın yere yatırılarak darp edildi ve kamerası kırıldı. Polis, 

gazetecilere "Seni vururum, kimse seni bulamaz" tehdidinde bulundu. Aynı polis, JİNNEWS 

muhabiri Elfazi Toral’a da silah çekti. Söz konusu anlar görüntülere de yansıdı. Ayrıca polisler, 

                                                 
53 https://www.dusun-think.net/haberler/dfgnin-yayinladigi-hak-ihlallerine-erisim-engeli/ 

54 https://www.gazeteduvar.com.tr/tbb-erinc-sagkanin-konusmasi-engellendi-sansur-uygulandi-haber-1579633 

55https://www.medyaport.net/egitim/erdogan-ogretmen-atama-toreninde-hak-arayan-ogretmenleri-hedef-h42292.html 

56 https://www.gazeteduvar.com.tr/erdogandan-ogretmenlere-egitim-ogretim-mimari-misiniz-yoksa-capulcu-musunuz-haber-1579561 

57 https://www.youtube.com/watch?v=chWnat-WFCk 

58 https://www.birgun.net/haber/bahceli-sosyal-medyanin-denetim-altina-alinmasi-sarttir-401142 

59 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/181214?page=17 
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sık sık gazetecilerin görüntü almasını engelleyerek, kameralarını kırmaya çalıştı.
60

 İHD Van 

Şubesi Avukatı Jiyan Özkaplan, polis şiddetine maruz kalan beş gazeteci adına suç 

duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.
61

  

 Prof. Dr. Celal Şengör, katıldığı Habertürk TV yayınındaki ifadeleri nedeniyle “Dine hakaret 

iddiasıyla ifade vermeye çağırıldığını”
 62

 açıkladı.
63

 

 Sanatçı İlkay Akkaya’nın 20 Eylül’de Mardin’de vereceği konser, valilik kararıyla yasaklandı. 

Akkaya’nın 30 Ağustos’taki Adana-Ceyhan’daki konseri kaymakamlıkça yasaklanmıştı.
64

 

Akkaya, Mardin Valiliği’nin kararını paylaşarak, “Yasaklamalara biri daha eklendi ve belli ki 

çoğalacak. 34 yıl boyunca yüzlerce kez yaşadım bunu. Bulunduğum her sahnede yalnızca 

eşitliğin, adaletin, sevginin ve özgürlüğün şarkılarını söyledim. Bu duyguyu mümkün olan en 

geniş alana taşımaya çalıştım.  Bundan sonra da böyle olacak” dedi.
65

 

2 Eylül 2022 

  İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında konserinde imam hatip 

liselilere yönelik sözlerinden dolayı hazırladığı iddianamesinde üç yıla kadar hapis cezasıyla 

cezalandırılmasını istedi. İddianamede, “Şüphelinin sarf etmiş olduğu söz ve beyanların irde-

lenmesinde halkın, toplumun bir bütününü ifade ettiği ve bu halde toplumun içinde bulunduğu 

birlik ile beraberlik içeren ortak değer yargılarının olması hilafına, kin ve düşmanca duygular 

beslemeye sevk edilerek halkın sosyal sınıf bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, di-

ğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edildiği, ayrımcılığa maruz bırakıldığı, 

şüphelinin söz ve beyanlarının kışkırtıcı, düşmanca tutum ve davranışlar sergilemeye yönelik 

ifadeler içerdiği anlaşılmıştır” denildi.
66

 

  İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi, cemaat yurdunda yaşadığı baskılardan dolayı yaşamına 

son veren Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara için 14 Ocak 2022 tarihinde Tak-

sim’de yapılan eyleme katıldıkları gerekçesiyle 86 gösterici hakkında dava açtı.
67

 

  HDP’nin Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlediği uyuşturucuya karşı açıklamaya polis mü-

dahale etti. HDP Ağrı İl Eş Başkanı Cemal Demir ile partililer Serhat Yılmaz, Bayram Özmen, 

Suat Yiğit ve Güneş Yaşmin’in de aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
68

 

  Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın Medyas-

cope’ta söylediği “AKP bir suç örgütü olduğu için kapatılacak”
69

 sözlerine tepki göstererek, 

“Bu zat zaten teröristin tekidir” dedi.
70

 Erdoğan, “Nasıl olduysa bir vekil olma şansını yakaladı. 

Şu anda da bu ifadeleri kullanıyor. Hukuk devletinin içinde teröristlerin yaklaşım tarzıyla bir 

yaklaşım içinde. Soyadı şık ama kendisi neye benziyor bilmiyorum. Onun gücü ne AK Parti’yi 

kapatmaya yeter ne bizleri mahkum etmeye yeter. Önce o kendi paçasını nasıl kurtaracak ona 

baksın. Birçok terör örgütlerinin içinde yer almış bir kişidir. Dokunulmazlığı kalktıktan sonra 

ceza davaları arkasından gelecektir” dedi. Ahmet Şık ise, “İktidarınız sona erip memlekete hu-

kuk geldiğinde, menfaatini değil hukukun haysiyetini önemseyen şimdiki gibi kuklaya çevirdik-

lerinize benzemeyen yargı mensupları kimin terörist kimin çete lideri olduğuna karar verecek. O 

zaman konuşuruz bu konuyu
71

”
72

 dedi.
73

 

  İzmir 41. Asliye Ceza Mahkemesi, İzmir’de 3 Şubat 2021 tarihinde gerçekleşen Boğaziçi Üni-

versitesi’ne destek eylemleri sırasında darp edilerek, gözaltına alınan Aytül Uçar, Erdoğan Ak-

                                                 
60 https://www.gazeteduvar.com.tr/vanda-polisler-gazetecilere-silah-cekti-haber-1579754 

61 https://www.gazeteduvar.com.tr/ihd-van-gazetecilere-siddet-yaygin-hale-geldi-haber-1580077 

62 https://twitter.com/ceIaIsengor/status/1565311557546000385?t=IcX3z4m_Hndiu5vTRYr0gA&s=08 

63 https://haber.sol.org.tr/haber/celal-sengor-de-dine-hakaret-iddiasiyla-ifadeye-cagirildi-347048 

64  https://sendika.org/2022/08/ilkay-akkayanin-mardindeki-konseri-de-yasaklandi-yalnizca-esitligin-adaletin-sevginin-ve-ozgurlugun-sarkilarini-

soyledim-664685/ 

65 https://twitter.com/kizilirmakilkay/status/1564963572928708612 

66 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/sarkici-gulsen-hakkinda-3-yila-kadar-hapis-cezasi-istemiyle-iddianame-hazirlandi/2675044 

67 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/181245?page=16 

68 https://surajans.com/agrida-uyusturucuya-karsi-yapilan-aciklamaya-polis-mudahale-etti/ 

69 https://twitter.com/medyascope/status/1564902325386362881?t=ZhSrsdkuyuYx8qDk3Y_bbQ&s=08 

70 https://m.bianet.org/bianet/toplum/266648-erdogan-sik-i-hedef-aldi-bu-zat-teroristin-tekidir 

71 https://twitter.com/sahmetsahmet/status/1565663692787798016 

72 https://www.bbc.com/turkce/articles/ck7n1legkkmo 

73 https://medyascope.tv/2022/09/02/erdogandan-ahmet-sika-teroristin-teki-dokunulmazligi-kalktiktan-sonra-ceza-davalari-gelecek/ 

https://www.gazeteduvar.com.tr/vanda-polisler-gazetecilere-silah-cekti-haber-1579754
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doğdu, Emine Akbaba, İrem Çelikbaş, İsmail Temel, Mehmet Kasar hakkında “görevi yaptır-

mamak için direnme”, “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen 

kendiliğinden dağılmama” ve “kamu görevlisine yönelik olarak hakaret” iddiasıyla dava açtı. 

Duruşma 7 Ekim’de gerçekleşecek.
74

 

3 Eylül 2022 

  İzmir Barosu’nun, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın sözlerine karşı “Nefrete inat, yaşasın ha-

yat” başlıklı açıklamasına ilişkin dava açıldı. Buna karşılık İzmir Barosu, “Bize parmak salla-

mayın. Korkutamazsınız!” açıklaması yaptı. Açıklamada, “İddianamede Baro başkanımız Av. 

Özkan Yücel ve on yönetim kurulu üyemizin “dini değerleri alenen aşağılama” suçlamasıyla 

Türk Ceza Kanunu’nun 216/3 maddesi uyarınca  cezalandırılmaları istenmiştir. Şimdi Karşıya-

ka 1. Ağır Ceza Mahkemesi, son soruşturma açılıp açılmayacağına karar verecek” bilgisi veril-

di. Açıklamada, “Bir devlet görevlisi şahsın, yurttaşların bir kesimini hedef gösterici, şiddeti 

meşrulaştırıcı, ayrımcılığı doğallaştırıcı söylemi açıkça dile getirmekten çekinmediği yerde, ba-

roların savunmasız kalan yurttaşların haklarını korunmak için öne çıkması, kanundan kaynakla-

nan görevleridir” dedi. Özkan Yücel de, “Bir daha söylüyorum. Ayrımcı, nefreti körükleyen, 

gerici ve faşist anlayışınıza karşı, sözümüzün arkasındayız: Nefrete inat, yaşasın hayat” tepkisi-

ni paylaştı.
75

 

  İzmir Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyanet İşleri 

Başkanı Ali Erbaş’ın 2020’de sarf ettiği “İslam, zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lu-

tiliği, eşcinselliği lanetliyor” sözlerine karşı “nefrete inat, yaşasın hayat” başlıklı açıklaması ne-

deniyle İzmir Barosu yönetimi hakkında hazırladığı iddianameyi kabul etti. İddianamede, İzmir 

Baro Başkanı Özkan Yücel ve 10 yönetim kurulu üyesi hakkında “dini değerleri alenen aşağı-

lama” suçlamasıyla ceza talep edildi.
76

 

  İzmir Enternasyonal Fuarı, sanatçı Gülşen’in ev hapsinde olması nedeniyle bugünkü konseri 

gerçekleştiremeyeceğini ancak vokal grubunda performans sergileneceğini duyurdu.
77

 

5 Eylül 2022 

 Din Görevlileri Birliği Derneği Şanlıurfa Şubesi Başkanı Hacı Kurt, Şanlıurfa Büyükşehir 

Belediye Başkanlığı’nın 10 Eylül'de düzenleyeceği Zakkum grubu konserinin grubun adının 

cehennemde yetişen ağaç olduğunu iddia ederek iptal edilmesini istedi.
78

 

6 Eylül 2022 

  İstanbul, Ataşehir’de İstanbul Finans Merkezi (İFM) Şantiyesi bünyesinde Gür Yapı, Yapı ve 

Emlak Konut’a bağlı olarak çalışan inşaat işçileri, üyesi oldukları İnşaat-İş ve DİSK Dev Yapı-

İş sendikaları öncülüğünde hakları için Emlak Konut önünde gerçekleştirdiği eylemde polis en 

az 15 kişiyi darp ederek gözaltına aldı.
79

 

  Artvin’de baraj suları altında kalacak Yusufeli’nin taşınacağı yeni yerleşim alanında hak sahibi 

olamayan vatandaş Serhat İnce’nin kurduğu çadıra polis müdahale ederek çadırı kaldırdı.
80

 

  Prof. Dr. Celal Şengör, Habertürk TV’deki yayınındaki peygamberlerle ilgili sözleri
81

 nedeniyle 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifade verdi. Gazeteci Fatih Altaylı da, Şengör’e destek 

amacıyla adliyedeydi ve yayında kesinlikle hakaret olmadığını, bilimsel tartışma olduğunu kay-

detti.
82

  

7 Eylül 2022 

                                                 
74 https://www.gazeteduvar.com.tr/izmirde-bogazici-davasi-tanik-ifadesi-sirasinda-polisler-durusma-salonundaydi-haber-1579732 

75 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/izmir-barosuna-ali-erbas-davasi-7345286/ 

76 https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/izmir-barosuna-nefrete-inat-yasasin-hayat-davasi-aciliyor-1976591 

77 https://www.gercekgundem.com/guncel/355580/konsere-cikacakti-izmir-enternasyonal-fuarindan-gulsen-aciklamasi 

78 https://www.birgun.net/haber/gericiler-bu-kez-de-zakkum-konserinin-iptalini-istedi-ismini-cehennemdeki-agactan-aliyor-401607 

79 https://gazetekarinca.com/insaat-iscilerine-polis-mudahalesi-en-az-15-kisi-gozaltina-alindi/ 

80 https://www.gundemartvin.com/haber/vatandasin-cadir-eylemine-polis-mudahalesi-6727.html 

81 https://www.yenisafak.com/gundem/dini-degerlere-hakaret-etmisti-prof-dr-celal-sengor-ifade-verdi-3856819 

82 https://www.internethaber.com/prof-dr-celal-sengor-dine-hakaret-iddiasiyla-ifade-verdi-2269259h.htm 

https://www.birgun.net/haber/gericiler-bu-kez-de-zakkum-konserinin-iptalini-istedi-ismini-cehennemdeki-agactan-aliyor-401607
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  İstanbul’da haklarını almak için fabrika önünde nöbet tutan ETF Tekstil işçileri, polis ve bekçi 

müdahalesiyle darp edildi.
83

 

  Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi, Diyarbakır 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nin HDP’li Sırrı 

Süreyya Önder’e, “Erdoğan’ın geçmişi şaibelerle dolu” sözleri nedeniyle verdiği 10 ay hapis 

cezası kararına yapılan itirazı reddetti. Önder’in avukatı Serdar Çelebi, AYM’ye başvuracakla-

rını açıkladı.
84

 

  Şanlıurfa 2. Asliye Ceza Mahkemesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 5 Mart 2017 ta-

rihindeki yürüyüşte gözaltına alınan 18’i kadın 20 kişi hakkında dava açtı. Etkinlik gerçekleş-

meden polis müdahalesi yaşandığını kaydeden Avukat Bediya Boran Bulut, “Demokratik bir 

hak kullandırılmadı ve özgürlüklerinden yoksun bırakıldılar. Şiddet uygulandı suç burada orta-

ya çıkıyor. Bütün müvekkillerimin beraatini talep ediyorum” dedi. Avukat Linda Sevinç Hoca-

oğlu, “Valilikler suç işliyor. İfade özgürlüğü Anayasal bir hak. Herkes bu hakkı kullanabilir. 

Kamu düzeni için alınan bir yasak yok, fikir özgürlüğünü engellemek için alınan bir yasaklama 

söz konusu. Yasağın herhangi bir hukuki dayanağı yok. Suçun yasal bir dayanağı yok ve mah-

keme hukuki bir karar vermeli. Hukuksuzluk daha fazla devam ettirilmemeli. Bütün yargılanan-

ların beraatine karar verilmeli” dedi. Ancak mahkeme, beraat taleplerini reddederek, davayı 16 

Şubat 2023 tarihine erteledi.
85

 

  Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla 

Güven hakkında sanal medya paylaşımları ve dört ayrı konuşmasında kullandığı ifadeler yü-

zünden “örgüt propagandası yaptığı” gerekçesiyle açılan davada Kürtçe bilirkişi talebini reddet-

ti. Duruşmada, Güven, Kürtçe yaptığı konuşmasının yanlış çevrildiğini belirterek, bu konuda bi-

lirkişi tayin edilmesini istedi.  Mahkeme, davayı 17 Ekim’e erteledi.
86

 

  Muğla’nın Fethiye ilçesinde Milyon Fest’in iptal edilmesinin ardından özel bir mekanda düzen-

lenecek olan Çağdaş Fest de iptal edildi. Fethiye Kaymakamlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim De-

ğişikliği Bakanlığı’nca izin verilmediğini kaydetti. Ancak Çağdaş Adıgüzel ise gerekli tüm izin-

lerin alınmasına rağmen kaymakamlıkça iptal kararı alındığını ifade etti.
87

 

8 Eylül 2022 

  Milli Eğitim Bakanlığı’na yürüyerek meslek kanununu protesto etmek isteyen öğretmenler, 

KESK’e bağlı Eğitim-Sen Genel Merkezi önünde polis tarafından abluka altına alındı. Eğitim-

Sen’den yapılan açıklamada, “Bugün saat 15.00’te yapacağımız basın açıklamasına gidişimizi 

engellemek için genel merkezimiz kuşatma altına alınmış durumda. Öğretmenlik Meslek Kanu-

nu’nun geri çekilmesi talebiyle MEB önünde yapılacak açıklama engelleniyor. Susmuyoruz, 

korkmuyoruz, itaat etmiyoruz” denildi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de, “Eğitim Sen 

Genel Merkezi önündeki bu görüntüler utanç verici. Ülkeyi bir polis devletine çeviren, tüm va-

tandaşların hak aramasına set çeken Suçişleri Bakanı (İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu kast 

ediyor) bu yaşananların sorumlusudur. Ülkemizi bu antidemokratik yönetimden ilk seçimlerde 

kurtarmak boynumuzun borcudur” dedi.
88

 

 Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP’li Figen Yüksekdağ’ın Ceylan Yayınları tarafından 

yayımlanan “Yıkılacak Duvarlar” şiir kitabının “örgüt propagandası” iddiasıyla basım ve 

dağıtımının yasaklanmasının yanı sıra toplatılması yönünde karar verdi.
89

 

13 Eylül 2022 

  Zafer Partisi Fatih İlçe Başkanlığı’nın astığı “Yerli ve milli Escobar” pankartı indirildi. Zafer 

Partisi Genel Başkanı Özdağ, “Zafer Partisi Fatih ilçe başkanlığı tarafından asılan bu pankartı 

                                                 
83 https://www.evrensel.net/haber/469622/haklari-icin-fabrika-onunde-direnen-etf-tekstil-iscilerine-yine-polis-mudahalesi 

84https://ozgurdenizli.com/sirri-sureyya-onderin-avukatindan-cumhurbaskanina-hakaret-kararina-itiraz/  

85 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/181641?page=14 

86 https://www.diken.com.tr/hdpli-leyla-guvene-propaganda-gerekcesiyle-43-yil-hapis-cezasi-talebi/ 

87 https://tele1.com.tr/milyon-festin-ardindan-cagdas-fest-de-iptal-edildi-kaymakamlik-topu-bakanliga-atti-695422/ 

88 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/milli-egitim-bakanligina-yuruyen-ogretmenlere-polis-mudahalesi-7353738/ 

89  https://www.birgun.net/haber/figen-yuksekdag-in-siir-kitabi-icin-toplatma-ve-imha-karari-verildi-401982 

file:///C:/Users/HP/Downloads/%09%20https:/www.birgun.net/haber/figen-yuksekdag-in-siir-kitabi-icin-toplatma-ve-imha-karari-verildi-401982


Özgürlük için Basın  İfade ve Basın Özgürlüğü Nisan 2022 Raporu  Gazeteciler Cemiyeti 

  16 

indirmek için bütün polis teşkilatı gece seferber oldu. İlçe başkanımız gözaltına alındı. Kim üze-

rine alındı acaba?”
90

 sorusunu sordu.
91

 

  Prof. Dr. Yaman Akdeniz, İfade Özgürlüğü Derneği’nin erişim engellemeleriyle ilgili raporlara 

yer verdiği internet sitesindeki bazı içeriklere
92

 İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği’nin 2022/6112 

sayılı kararıyla erişim engeli getirildiğini açıkladı. Akdeniz, sekiz ay önce Met-Gün A.Ş.’nin 

erişim engelli talebini reddeden aynı hakimlikçe şimdi “kişilik hakları ihlali” iddiasıyla erişim 

engeli kararı
93

 alındığını belirtti.
94

 

17 Eylül 2022 

  Şırnak Valiliği tarafından kentte 15 gün boyunca toplantı ve yürüyüş yasağına rağmen HDP ön-

cülüğündeki grup, orman kesimlerini protesto etmek amacıyla Cudi Dağı’na yürümek isteyince 

polisin biber gazı ve TOMA’lı müdahaleyle karşı karşıya kaldı.
95

 

 Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, katıldığı bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle 

Merkez Bankası’nın hakkında şikayette bulunduğunu açıkladı.
96

 Özcan, İstanbul Cumhuriyet 

Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu’nun şikâyet üzerine kendisini ‘şüpheli’ sıfatıyla 

ifadeye çağırdığını duyurdu. Özcan, “Mesleğe başladığım, personeli olmaktan her zaman onur 

duyduğum, sağladığı burs imkânı ile yurt dışında yüksek lisans eğitimi aldığım Türkiye 

“Cumhuriyet” Merkez Bankası, bir TV programında ki sözlerim nedeniyle şikâyette bulunmuş. 

Elbette avukatlarımız şikâyet dilekçesini inceledikten sonra kısa sürede savcılığa gidip ifademi 

vereceğim. Siyasette aktif olarak bulunduğum üç yılda bir kez dahi hakaret dilini kullanmamaya 

gayret ettim. Vereceğim ifadede Merkez Bankası’nın itibarına asıl kimlerin zarar verdiğini 

tarihe kayıt düşülmesi için yazacağım” dedi.
97

 

18 Eylül 2022 

  İstanbul 69. Asliye Ceza Mahkemesi, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın Suruç’ta yaşamını yiti-

renler için düzenlenen anma etkinliğinde gözaltına alınan 16 kişi hakkında hazırladığı iddiana-

meyi kabul etti. Anma etkinliği katılımcılarının “Görevi yaptırmamak için direnmek” iddiasıyla 

cezalandırılması istendi. Dava 25 Ocak 2023’te başlayacak.
98

 

  Çorum’da MHP’li Osmancık Belediyesi, şarkıcı Aleyna Tilki’nin ilçede vereceği konseri, Til-

ki’nin bugün İstanbul’da yapılan LGBTİ artı karşıtı yürüyüşle ilgili paylaşımı nedeniyle iptal et-

tiğini açıkladı.
99

 

  CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Dokuz Eylül Üniversitesi Dermatoloji 

Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sevgi Akarsu, asistan doktorlarının iş bırakma eylemine izin 

verdiği için istifa ettirildiğini açıkladı.
100

 

19 Eylül 2022 

 Kürtçe yayın yapan Xwebûn Gazetesi’nin Mersin’e gönderilecek 100 adet sayısına polis hiçbir 

gerekçe göstermeden el koydu.
101

 

 Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İçişleri Bakanlığı verilerine göre yılbaşından 

bugüne kadar toplam 19 konser ve etkinlik için iptal ve erteleme kararı verildiğini açıkladı. 

Ersoy, bu kararların 13’ünün kaymakamlıklar ve 6’sının ise organizatörler tarafından iptal 

edildiğini açıkladı.
102

 

20 Eylül 2022 
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  İstanbul Taksim’de İran’da “ahlak polisi” tarafından “başörtüsünü yanlış taktığı” gerekçesiyle 

gözaltına alınıp öldürülen 22 yaşındaki Mehsa Emini için düzenlenen protesto gösterisinde en 

az 10 kişi gözaltına alındı. Gösteride, bir sivil polis tarafından basın mensuplarına tehditte bulu-

nulduğu da belirtildi.
103

 

21 Eylül 2022 

  İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde Cumartesi Anneleri’nin 700’üncü hafta eylemi gerekçesiyle 

46 kişi hakkında açılan davaya ilişkin yapılacak basın açıklamasına izin verilmedi. Polis müda-

halesi sonucu SOL Parti PM Üyesi Alper Taş ile SOL Parti yöneticileri, DİSK Basın-İş Genel 

Başkanı Faruk Eren, davanın avukatı Meriç Eyüboğlu ve Avukat Efkan Bolaç’ın da aralarında 

olduğu 16 kişi gözaltına alındı. SOL Parti İstanbul İl Başkanı ve Avukat Deniz Demirdöğen, 

Alper Taş’ın ters kelepçeyle gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Demirdöğen, “Ters kelepçe 

yapamazsın. İşkence yapıyorsun” dedi. Polis, Demirdöğen’e “Avukat olman ne ifade ediyor” 

diye yanıt verdi. Artı TV muhabiri Meral Danyıldız, polis müdahalesinde darp edildiğini açıkla-

dı.
104

 

25 Eylül 2022 

 Van 2. Ağır Ceza Mahkemesi, JinNews muhabiri Rabia Önver hakkında sosyal medya 

paylaşımları gerekçe gösterilerek “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla 1 yıl 6 ay 

27 gün hapis cezasına hükmetti. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.
105

 

26 Eylül 2022 

 Demokratik Modernite Dergisi çalışanı Ramazan Dişarı, 25 Eylül günü HDP Tekirdağ İl 

Kongresi’nde dergi dağıttığı esnada hakkında çıkan haberler ve kurum tanıtım kartıyla ilgili 

“sahte basın kartı” olarak değerlendirilmesiyle tutuklandı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne 

götürülen Dişarı, “örgüt üyeliği”, “örgüt propagandası” ve “örgüte finans sağlama” iddialarıyla 

emniyette ifade verdi. İfadesinde üzerine atılı suçları kabul etmeyen Dişarı, halihazırda satışını 

yaptığı dergileri yayınevlerinden aldığını ve bunun suç olmadığını belirtti.
106

 

27 Eylül 2022 

 Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Tuna Tuğcu’nun üyesi olduğu Boğaziçi 

Üniversitesi Mezunlar Derneği’ne gitmesine güvenlik görevlilerince izin verilmedi. Tuğcu, 

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki veri açığını ortaya çıkarmasının ardından rektörlük tarafından üç ay 

süreyle görevden uzaklaştırılmış ve bu sürenin dolmasının ardından gerekçesiz olarak tekrar üç 

aylık görevden uzaklaştırma kararıyla cezalandırıldı.
107

 

 Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Antalya’nın Konyaaltı ilçesindeki çocuğuyla parkta 

otururken kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırıya uğradı. Kendisi ve çocuğunun sağlık 

durumunun iyi olduğunu ve emniyette şikâyet kaydı oluşturduğunu belirten Özkiraz, “Saat 

20.05’te Konyaaltı’nda mahallemizin çocuk parkında çocuğuma bir şeyler yedirirken, 

oturduğum banka arkadan yaklaşan şapkalı ve maskeli bir kişinin saldırısına uğradım. Saldırgan 

parkın etrafında benim arkamda gezindikten sonra kulağıma yumruk attı, şahıs ‘sen ne sandın 

kimsin lan’ diye bağırıp hızla koşup kaçtı. Arabayla kaçtığı yere doğru yakalamaya çalıştım 

ancak kaybolmuştu. Ülkeyi koskoca bir mafya devletine dönüştürdüler. Onlarca küçük çocuğun 

ve kendi çocuğumun önünde arkadan saldıran kişi boğazımı da kesebilirdi. Nasıl birisi çocuğu 

kucağında ve arkası dönük birisine saldırabilir ki? Merak edenler için ben iyiyim, çocuklar da 

iyi” dedi.
108

 

27 Eylül 2022 
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  Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü’nün, sanatçı Mikail Aslan’ın konserini engellemek amacıyla 

konser salonu kiralama bedelini 3.000 lira yerine 20.000 lira olarak belirlediği öne sürüldü.
109

 

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü'nün salon tahsisine ilişkin yazısını Twitter'dan paylaşan Mikail 

Aslan, “Bingöl Üniversitesi Rençber Ezîz'in memleketindeki konserimizi yasaklamanın başka 

bir yolunu bulmuş. Üç ay önce 3.000 TL’ye tutulan konser salonuna şimdi 20.000 TL istemiş. 

Bingöl Üniversitesi’nin kültür ve sanata katkısı göz yaşartıyor!” dedi.
110

 

29 Eylül 2022 
  İstanbul Valiliği

111
 Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kendi aralarında oynayacağı Spor 

Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına misafir takım seyircisi alınmayacağını 

açıkladı.
112

 

 

RTÜK ile İlgili Gelişmeler 

8 Eylül 2022 

 İstanbul’da 18 Eylül Pazar günü yapılacak LGBTİ+ karşıtı mitingin duyurusuna ilişkin 

hazırlanan bir video, TV kanalları ve radyolarda yayınlanması için ‘kamu spotu’ başlığı adı 

altında RTÜK’ün internet sitesinde yer aldı. Videoyu hazırlayan Yesevi Alperenler Ocağı 

Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin Başkanı Kürşat Mican, 2017’de Neve Şalom 

Musevi Sinagogu’na saldıran ve hapis cezası alan isimlerden biriydi.
113

 

9 Eylül 2022 

 RTÜK üyesi İlhan Taşçı, LGBTİ+ yurttaşlara karşı nefret söylemi içeren ‘kamu spotu’nun üst 

kurul onayı olmadan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in isteği ile yayınlandığını açıkladı.
114

 

14 Eylül 2022 

 RTÜK, Halk TV’ye, Ayşenur Arslan ile Mustafa Sönmez’in “Medya Mahallesi” programında 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu küçük düşürdükleri gerekçesiyle yüzde üç para cezası, CHP 

Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın “narco devlet” eleştirisi nedeniyle yüzde üç para cezası ve 

“Sözüm Var” programına beş kez program durdurma ile birlikte yüzde beş para cezası 

uygulanmasına karar
115

 verdi.
116

 “Sözüm Var” programında ise, Diyarbakır Adliyesi’nde bir 

babaya oğlunun kemiklerinin torba içinde verilmesinin eleştirilmesi için “terörün amaçlarına 

hizmet edecek nitelikte yayın yapıldığı” gerekçesiyle cezalandırma kararı alındı.
117

 RTÜK üyesi 

Okan Konuralp, “RTÜK, Ali Rıza Arslan’a oğlunun kemiklerinin yedi yıl aradan sonra torba 

içinde teslim edilmesine ilişkin değerlendirmelerini, terörün amaçlarına hizmet eden sonuçlar 

doğuracak nitelikte kabul etti; Halk TV’ye para ve beş kez program durdurma cezası verdi. 

(Program: Sözüm Var) RTÜK, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun küçük düşürüldüğü 

gerekçesiyle de Halk TV için iki ayrı dosyadan para cezalarına hükmetti. (Programlar: Medya 

Mahallesi- Sözüm Var) Üç ayrı karara da Sayın İlhan Taşçı’yla birlikte karşı oy kullandığımızı 

kamuoyunun bilgisine sunarım” dedi.
118

 

16 Eylül 2022 

  Doğruluk Payı’nın değerlendirmesine göre; RTÜK’ün hangi haber ve tartışma kanallarına 

daha fazla yaptırım uyguladığına 2017-2020 yılları arasında uygulanan cezalarda Halk TV, 

Fox TV, Tele1 ve KRT’nin payı yüzde 41,4’tü. “2022 yılı itibarıyla bunun çok da değişme-

diğini gözlemlemek mümkün” diyen Doğruluk Payı’nın analizinde, Ocak-Ağustos 2022 
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döneminde Fox TV, TELE1, Halk TV, FlashHaber ve KRT’nin en fazla yaptırıma maruz 

kalan kanallar olduğu sıralandı.
119

 

17 Eylül 2022 

 RTÜK üyesi İlhan Taşçı, AKP kontenjanından seçilmiş RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in 

tarafsızlık iddiasına karşı “Tarafsızlık timsali Ebubekir Şahin söylediklerin kulağa hoş geliyor 

da dediklerin RTÜK’ün resmi kayıtlarıyla uyuşmadığını en iyi sen biliyorsun” tepkisini 

gösterdi.
120

 Taşçı, Şahin’in “televizyon kanalları arasında ayrım yapmıyoruz” dediği tablo 

olarak 1 Ocak - 15 Eylül dönemine ilişkin bir grafik paylaştı ve RTÜK’ün muhalif çizgideki 

kanallara 38 kararıyla toplam 11,5 milyon Türk Lirası ceza uyguladığını kaydetti. Taşçı, 

hükümete yakın çizgideki kanallar hakkında ise sadece üç karar söz konusuyken toplam ceza 

tutarını ise 1.5 milyon Türk Lirası olarak açıkladı. Taşçı’nın paylaştığı grafiğe göre; 1 Ocak-15 

Eylül döneminde, Halk TV’ye 14 kez, TELE1’e 11 kez, KRT’ye beş kez, FoxTV ve Flash TV’ye 

dört kez ceza kesildi. Buna karşın TGRT Haber, Beyaz Tv ve ATV’ye bir kez ceza uygulandı. 

AHaber, Ülke TV, Kanal7 ve TVNet hakkında ise hiçbir ceza kararı alınmadı. 

30 Eylül 2022 

  RTÜK üyesi İlhan Taşcı, RTÜK’te AKP kontenjanından seçilen üyenin istifasının ardından bo-

şalan üyelik için yapılması gereken seçimle ilgili halen TBMM’ye üye seçimi için yazı gönde-

rilmediğini açıkladı.
121

 RTÜK üyeliği seçiminde İyi Parti kontenjanından seçim yapılması ge-

rekliliği oluştuğunu kaydeden Taşçı, “TBMM’de grubu bulunan partilerin sandalye dağılımına 

göre AKP’den boşalan RTÜK üyeliği İyi Parti’ye geçiyor. Son dakikada Meclis aritmetiğinde 

değişiklik olmazsa RTÜK’te parti kontenjanlarının dağılımı şöyle olacak: AKP:4 CHP: 2 MHP: 

1 HDP: 1 İyi Parti: 1” açıklaması yaptı.
122

 

 

İfade ve Basın Özgürlüğüne Yönelik Yurtiçi ve Yurtdışından Gelen Tepkiler 

2 Eylül 2022 

  Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), AKP’li Zehra Taşkesenlioğlu’nun boşanma aşamasında 

olduğu Ünsal Ban’ın adliyeye getirilişini fotoğraflayan gazetecilere yönelik polis müdahalesine 

ilişkin yapılan açıklamada, “Ülkede gazetecilere karşı gittikçe sertleşen bir tutum izleyen emni-

yet görevlilerinin gazetecinin haber almasına, haber yerinde bulunmasına bile karıştığı gözlen-

mektedir” denildi. Açıklamada, “Bu açıdan İçişleri Bakanlığı’nın gazeteci-polis ilişkilerinde 

hukuksal sınırların aşılmaması, uluslararası standartlarına göre hareket etmesi gerektiğini bir 

kez daha hatırlatıyoruz. Baskı altına alınmaya çalışılan tüm gazetecilerle dayanışma içinde ol-

duğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.
123

 

  Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu’nun “Belgeli Yüksek Hızlı Tren rüşveti! Siemens, Kolin’den 

ödeme almak için yolsuzluğu mahkemeye taşıdı” haberine getirilen erişim engeli talebini Ulaş-

tırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yaptığı öğrenildi. Terkoğlu, Karaismailoğ-

lu’nun şahsen başvurarak engelleme kararı almasına “Siemens kazandığı TCDD ihalesinde rüş-

vet ihbarı alıyor, iç soruşturma açıyor, kendi ödemelerini tutarsız buluyor. Gelgelelim... Soruş-

turmada da yazılarda da adı geçmeyen Adil Karaismailoğlu şahsen başvurarak engelleme kararı 

aldırıyor. Neden üstünüze alındınız ki?”
124

 tepkisini gösterdi.
125

 

3 Eylül 2022 

  Cumartesi Anneleri, sosyal medyadan paylaştıkları bir videoyla 30 Ağustos Uluslararası Zorla 

Kaybedilenler Günü’nde yaptıkları açıklamaya müdahale eden polisler hakkında suç duyuru-

                                                 
119 https://www.dogrulukpayi.com/bulten/rtuk-2022-de-en-fazla-hangi-kanallara-ceza-kesti 

120 https://www.diken.com.tr/rtukun-tarafsizlik-karnesi-muhalif-kanallara-ceza-yagdi-yandaslara-dokunulmadi/ 

121 https://www.gazeteduvar.com.tr/rtuk-uyesi-tasci-ak-partili-uyenin-istifasiyla-bosalan-uyelik-iyi-partiye-gecti-haber-1583039 

122 https://twitter.com/ilhantasci/status/1575764868749463553?ref 

123 https://www.tgc.org.tr/18-slider/3522-tgc-gazeteci-polis-ilişkilerinde-hukuksal-sınırlar-aşılmamalıdır.html 

124 https://twitter.com/baristerkoglu/status/1565395320296587265 
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sunda bulunulacağını duyurdu. İstanbul Güvenlik Şube Müdürü Hanifi Zengin hakkında suç 

duyurusu yapılacağı belirtildi.
126

 

  Şarkıcı Aleyna Tilki, 16 Eylül’de Çorum’da gerçekleştireceği konser nedeniyle Diyanet-Sen 

Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal'ın kendisini hedef göstermesi üzerine "Çok üzgünüm.. Ay-

lardır iptal olan işlerime, yaratılan baskıya çok üzülüyorum"
127

 dedi.
128

 

4 Eylül 2022 

  HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a yönelik soru öner-

gesinde, Van’da gazeteciler Mesut Bağcı, Zelal Tunç ve Elfazi Toral’ın darp edildiğini kaydet-

ti.
129

 

  Dicle Fırat Gazeteciler Derneği’nin (DFG) Ağustos Ayı Gazetecilere Yönelik Hak İhlalleri Ra-

poru’na göre, iki gazetecinin tutuklanmasıyla birlikte Türkiye’de tutuklu gazeteci sayısı 79’a 

yükseldi. Gazetecilerin yaşam hakkına yönelik 11 saldırının gerçekleştiği, bir gazetecinin evine 

baskın düzenlendiği, beş gazetecinin gözaltına alındığı, ikisinin tutuklandığı, beş gazetecinin 

kötü muameleye maruz kaldığı, sekiz gazetecinin tehdit edildiği ve beş gazetecinin haber takibi 

sırasında engellendiği kaydedildi. Raporda, cezaevindeki gazetecilere yönelik 37 hak ihlali tes-

pit edildiği aktarıldı. Düşünce ve ifade özgürlüğü ihlallerinde, dört gazeteciye soruşturma, dört 

gazeteci hakkında dava açıldığı, 20 gazeteci hakkında ya dava açıldığı ya da yargılanmasına de-

vam edildiği aktarıldı. RTÜK’ün üç basın kurumuna ceza verdiği, 22 yayına yasak getirdiği, beş 

yayına para cezası verdiği, üç yayın kuruluşuna ise yayın durdurma cezası verdiği kayıt altına 

alınan raporda, dört internet sitesinin kapatıldığı, 115 habere erişim engeli getirildiği, sosyal 

medyada ise dört içeriğe erişim engeli getirildiği kaydedildi.
130

 

6 Eylül 2022 

 HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, İstanbul Kartal’da ETHA muhabiri Elif Bayburt ile 

MA muhabiri Doğan Kaynak’ın 3 Eylül’de polislerce darp edildiğini TBMM gündemine 

taşıdı.
131

 

8 Eylül 2022 

  RSF (Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü), Türkiye’ye, gazeteci Güngör Ars-

lan cinayetini “aydınlatma” ve tüm faillerden “hesap sorulmasını sağlama” çağrısı yaptı. RSF 

Operasyon ve Kampanyalar Direktörü Rebecca Vincent, “Biz, hem Güngör Arslan’ın öldürül-

mesini hem de Türkiye’de medya çalışanlarının karşı karşıya kaldığı şiddetteki endişe verici 

genel artışı şiddetle kınıyoruz. Yargıyı bu cinayeti tüm yönleriyle aydınlatmaya ve Arslan’ın ka-

tillerinin bir an önce adalete teslim edilmesini sağlamaya çağırıyoruz. Ayrıca Türk makamlarını 

bu tür suçların cezasız kalmasına son vermek ve ülke genelinde çalışan gazetecilerin güvenlik 

ortamını iyileştirmek için acil adımlar atmaya çağırıyoruz” dedi.
132

 

 Mezopotamya Kadın Gazeteciler Platformu ve Dicle Fırat Gazeteciler Derneği, 3 Eylül’de 

Kartal Meydanı’nda gerçekleşen Adalet Nöbeti eylemini takip ettikleri sırada polis şiddetine 

maruz kalan MA muhabiri Doğan Kaynak ile darp edilerek gözaltına alınan ETHA muhabiri Elif 

Bayburt, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. 

Açıklamada konuşan Bayburt, “Polise ne yaparsan yap haber yapmasına engel ol deniliyor. 

Tutsak yakınlarının haberini yapmak için oradaydık ama fiziksel şiddet ile görüntü almamızı 

engellediler. Doğan arkadaşım şiddet gördü, bende ters kelepçe ile gözaltına alındım. İktidar 

özgür basın emekçilerini susturmaya çalışıyor ama Musa Anterlerin devamı olan geleneğin 

susturulmaya çalışması çok komik” dedi.
133

 MA muhabiri Doğan Kaynak ile ETHA muhabiri 

                                                 
126  https://medyascope.tv/2022/09/03/cumartesi-anneleri-30-agustostaki-aciklamaya-mudahale-eden-polisler-hakkinda-suc-duyurusunda-

bulunacaklarini-duyurdu/ 
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Elif Bayburt, İstanbul Adliyesi’nde 3 Eylül’de müdahale eden polisler hakkında görevini kötüye 

kullanma, işkence, kötü muamele, hakaret ve yaralama gerekçesiyle suç duyurusunda 

bulundu.
134

 

  Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Anayasa’ya aykırı, kanuni daya-

nağı olmayan ve muğlaklıklar içeren hükümlere ilişkin Basın İlan Kurumu’nun (BİK) basın an-

lak ilkeleri düzenlemesine karşı “yürütmenin durdurulması” ve “iptali” talebiyle ayrı ayrı dava 

açtı. Danıştay’a sunulan dava dilekçelerinde, BİK’in kanuni dayanağı olmayan yetki kullanımı-

na dikkat çekilerek muğlak hükümlerle basın özgürlüğünün ihlal edildiğine vurgu yapıldı ve 

BİK’in “ahlak bekçiliği” yaptığı belirtildi. BİK’in ilanların adil dağıtımından sorumlu kurum 

iken, ilan kesme cezaları yoluyla özellikle iktidarın muhalif basın üzerinde uyguladığı baskının 

aktörü haline geldiğinin altı çizildi. Anayasa Mahkemesi’nin “BİK’e sınırları belirlenmemiş bir 

yol sunan kurallar zinciridir” dediği pilot karara atıf yapılarak, Basın Ahlak Esasları ve 195 sa-

yılı Kanun’un “Müeyyide” kenar başlıklı 49. maddesinin yapısal sorun teşkil ettiği tespitiyle so-

runun çözümü için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) gönderilmesine karar verdiği ha-

tırlatıldı.
135

 

14 Eylül 2022 

  CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, RTÜK’ün Halk TV’ye verdiği cezalara ilişkin “Halk 

TV geniş kitlelerin televizyonudur. Geniş kitlelerin kanalıdır. Gerçekleri aktaran bir televizyon 

kanalıdır. Halkı bilgilendirmeye çalışıyor, bilgilendiriyor. İşte iktidar bu nedenle RTÜK eli ile 

Halk TV’yi susturmak istiyor” dedi.
136

 DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da, RTÜK’ün 

HALK TV’ye verdiği cezalara ilişkin “Türkiye’nin sansür kurulu RTÜK’ün Halk TV’ye kestiği 

cezaları kınıyorum. İfade ve basın özgürlüğü demokrasinin can damarıdır. Tam demokrasi inşa-

sında DEVA Partisi tüm özgürlüklerin güvencesi olacak” dedi.
137

 Gelecek Partisi Genel Başkanı 

Ahmet Davutoğlu da, “Gerçeklerden korkan iktidar, özgür basını susturmak için RTÜK’ü sopa 

olarak kullanıyor. Halk TV’ye verilen cezanın amacı bellidir. RTÜK’ün cezalarının da kendisi-

nin de artık hükmü kalmamıştır. Özgür ve bağımsız medya demokrasinin teminatıdır”
138

 dedi.
139

 

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ne yaptığınızın, ne dediğinizin bir önemi 

yok; bu iktidarın siyasi anlayışına göre ‘muhalif’ olmak en büyük suç! Halk TV’ye, RTÜK tara-

fından verilen ceza da bu anlayışın bir ürünüdür. Basın özgürlüğünü, düşünce ve ifade hürriye-

tini kısıtlayan bu anlayışı değiştireceğiz!” tepkisini paylaştı. Halk TV sunucusu İrfan Değirmen-

ci ise, akşam haberlerine ağzı bantlı şekilde çıktı ve “Ağzımızı bantlasalar, elimizi kolumuzu 

bağlasalar, anlatacaklarımızı bir şekilde anlatmaya devam ediyoruz” dedi.
140

 

  Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, RTÜK’ün Halk TV’ye beş kez program durdurma 

ve iletişim gelirinin yüzde 11’ine ulaşan oranda para cezası vermesine tepki gösterdi. Bilgin, 

“Halk TV’ye verilen son cezalarla RTÜK yaklaşan seçimde eleştirel tüm sesleri susturmak için 

görev yapacağını göstermiştir. Eleştirel televizyon kanalları türlü gerekçelerle kapanmakla karşı 

karşıya kalacakları ağır cezalarla susturulmaya, sözde disipline edilmeye çalışılmaktadır. Yılın 

sadece ilk dokuz ayında Halk TV’ye verilen ceza sayısı 11’e ulaştı. Bu cezalarla RTÜK yaklaşan 

seçimde eleştirel tüm sesleri susturmak için görev yapacağını göstermiştir. Demokrasimize, ba-

sın ve ifade özgürlüğüne zarar veren her uygulamanın karşısında gazeteciliği savunmaktan vaz-

geçmeyeceğiz” dedi.
141

 DİSK Basın İş Sendikası da, “RTÜK’ün Halk TV’ye verdiği ceza bir kez 

daha üst kurulların denetim ve yaptırım aracı olarak nasıl kullanıldığını gösterdi. Cezalar basın 

özgürlüğü ve gazetecilikte ısrarı engelleyemeyecek. Tüm meslektaşlarımızı ve örgütlerini bir 

kez daha gazeteciliği savunmaya çağırıyoruz" açıklamasında bulundu. Basın Konseyi 
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de, “RTÜK muhalif medyayı cezalandırmayı kendisine görev edinmiş, bu haftaki toplantısında 

da Halk TV’ye beş kez program durdurma üç kez idari para cezası ermiştir. RTÜK’ün iktidar 

temsilcisi üyelerin oy çokluğu alınan bu kararlarla Diyarbakır adliyesinde babaya torba içinde 

oğlunun kemiklerinin verilmesinin eleştirildiği ‘Sözüm Var ‘programın beş kez durdurulması ve 

idari para cezası; bir bakanın eleştirildiği ‘Medya Mahallesi’ program için de üst sınırdan idari 

para cezaları verilmiştir" açıklaması yaptı.
142

 

15 Eylül 2022 

  KESK’e bağlı Eğitim-Sen, 8 Eylül’deki polis müdahalesine karşı Ankara İl Emniyet Müdürü, 

Güvenlik Şube müdürü ve polisler hakkında “görevin kötüye kullanılması suretiyle sendikal 

hakların engellenmesi”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “şiddet” fiilleriyle ilgili Ankara 

Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
143

 

26 Eylül 2022 

  CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, her ay düzenli olarak yayımladığı  “İnsan Hak İh-

lalleri Raporu”na göre Ağustos ayında 235 kişinin yaşam hakkı ihlal edildi. Bunlardan 38’ini 

kadın cinayetleri oluşturdu. İşkence ve cezaevinde kötü muameleye maruz kalan kişi sayısı 345 

oldu. “Düşünceyi ifade özgürlüğü” bölümünde ise gözaltına alınan/tutuklanan gazeteci sayısının 

dört olduğu, dava/soruşturma açılan gazeteci sayısının beş olduğu belirtildi. Geçen ay, 150 kez 

toplatma ve erişim engelleme kararı alındı. Sekiz gazeteci saldırıya uğradı. Ağustos ayında bil-

diri dağıtma, protesto eylemi gibi en az 35 eylemde ikisi çocuk en az 196 kişi gözaltına alın-

dı. Ay içinde en az 10 sosyal ve kültürel etkinlik valilikler ve kaymakamlıklar tarafından yasak-

landı.
144

 

30 Eylül 2022 

  DİSK Basın-İş Ankara Temsilciliği, gazeteci Hayri Demir’in 4 Ekim'de görülecek duruşması 

öncesinde toplumun tüm kesimlerine çağrı yaptığı ve “Hayri Demir sizin haber alma hakkınıza 

sahip çıktı, siz de ona sahip çıkmalısınız” denildi. Demir de, “Gazetecilik faaliyetleri kapsamın-

daki fotoğraflardan ve haberlerden oluşan arşivim evimden çalındı. Hırsızlıkla ilgili yaptığım 

suç duyurusunda hiçbir gelişme olmadı. Ancak altı ay sonra çalınan arşivim emniyette çıktı. 

Sonrasında açılan davanın da delili yaptılar. Açılan dava beş yıldır da sürüyor” diye konuştu. 

Bu zamana kadar dosyaya yeni bir delilin girmediğini belirten Demir, gazeteciliğin kriminalize 

edilmek istendiğini ifade etti.
145

 

 

Diğer Gelişmeler 

1 Eylül 2022 

  CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) düzenlemele-

riyle görevden alınan kamu görevlilerine ilişkin “KHK’lıların tamamını görevlerine iade edece-

ğiz” dedi.
146

 Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu’nun bu sözlerine “Fetullah 

Gülen’i de Anayasa Mahkemesi Başkanı, Zekeriya Öz’ü Yargıtay Başsavcısı yapın. Bu politika 

Türkiye Cumhuriyeti devletine ihanettir” tepkisini gösterdi.
147

 

  Anayasa Mahkemesi, 3 Ağustos 2015 tarihinde polisin Kamu Emekçileri Sendikaları Konfede-

rasyonu’nun (KESK) eylemine yönelik biber gazlı ve coplu müdahalesi ile gözaltı uygulaması-

nın hak ihlali olduğuna hükmetti. Kararda, “Kamuya açık bir alanda yapılan barışçıl bir gösteri 

yürüyüşünün engellenmesi, katılımcıların dağıtılması şeklindeki müdahale ile başvurucunun 

toplu şekilde gösteri yürüyüşü gerçekleştirme, pankart taşıma ve slogan atma yoluyla fikirlerini 

ifade etme hakkından mahrum bırakılmasının zorunlu bir toplumsal ihtiyacı karşılamadığı, do-
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layısıyla müdahalenin demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olmadığı sonucuna va-

rılmıştır” denildi.
148

 

  Mersin 2. İdare Mahkemesi, İnsan Hakları Derneği (İHD) Mersin Şubesi’nin 1 Eylül Dünya Ba-

rış Günü kapsamında yapacağı konserin Mersin Valiliği yasaklanması dair yürütmeyi durdurma 

kararı verdi.
149

 Mahkeme, Anayasa’nın 17’nci maddesine atıfta bulunarak, 2 Eylül günü Yeni-

şehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılması planlanan konserin yasaklanmaması ge-

rektiği yönünde karar verdi.
150

 

  Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Dezenformasyonla Mücadele 

Merkezi kapsamında Twitter’da “Doğrulama Servisi” adıyla bir hesap açıldı.
151

 

2 Eylül 2022 

  Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Sedat Peker’in birinci videosundan 14 ay sonra hakkında 

57 sayfalık iddianame hazırladığı öğrenildi. Şikayetçi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun suç 

duyurusuyla hazırlanan iddianamede tek sanık Peker hakkında “hakaret, tehdit ve iftira suçla-

malarınadan hapis cezası isteniyor. İlk duruşma tarihi ise 17 Ocak 2023 olarak yazıldı. İsmail 

Saymaz, “Peker’in video ve sosyal medya paylaşımlarında yer verdiği iddialar Soylu aleyhine 

ihbar sayıldı. Soylu’nun İçişleri Bakanı olması, dokunulmazlığının bulunması ve soruşturma 

usulünün farklı işlemesi nedeniyle ayırma kararı verildi. Dosyası Ankara Cumhuriyet Başsavcı-

lığı Parlamenterler Bürosu’nun 2022/145194 sayılı soruşturma sırasına kaydedildi” diye yaz-

dı.
152

 

  Kocaeli’nde gazeteci Güngör Arslan cinayeti davasına ilişkin avukat Cahit Çiftçi, Kocaeli Tica-

ret Odası Başkanı Necmi Bulut’un da tutuklu olarak yargılanması gerektiğini belirtti. Çiftçi, so-

ruşturma dosyası içerisinde Necmi Bulut’un cinayetten 17 dakika sonra azmettirici olarak tutuk-

lu yargılanan Avukat Ersin Kurt ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bilgisinin yer aldığını 

ifade etti.
153

 Çiftçi, “Dosyada detaylara girmemem gerekiyor. Detaylara girersek sanıklar delil 

karartma işine yeterince girdiler daha da devam edebilirler. Özellikle Ersin Kurt başta olmak 

üzere devamındaki Burhan Polat ve arkadaşları ile ilgili bütün bağlantılar dosyaya sirayet etmiş. 

Burada bir suç örgütü var. Hiyerarşik yapı var, devamlılık var. Önceden farklı, yasal olmayan 

işleri var. Bunların bir araya gelerek yapmış olduğu bir saldırı. Dosyanın bütünlüğü iddianame-

ye yansımamış. Mahkeme iddianameyi yargılama aşamasında genişletirse kimin kim olduğu or-

taya çıkacaktır” dedi.
154

 

  CHP yönetimindeki Yenişehir Belediyesi, yargı kararına rağmen İHD Mersin Şubesi’ne konser 

için salon vermemesine yönelik tepkiler üzerine geri adım attı ve konsere salon verdi. Yenişehir 

Belediyesi, sanatçılar Pınar Aydınlar ve Dodan Özer’in katılacağı konser için Atatürk Kültür 

Merkezi’ni tahsis etti.
155

 

  Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Jinnews Ankara muhabiri Öznur Değer hakkında 

27 Şubat’ta Demokratik Bölgeler Partisi’nin (DBP) kongresinde ve 21 Mart’te Van’ın Erciş il-

çesindeki Nevruz kutlamalarında paylaştığı fotoğraflarda, sarı, kırmızı, yeşil renklerinin yer al-

ması gerekçesiyle “örgüt propagandası” iddiasıyla açılan soruşturmada “kovuşturmaya yer ol-

madığına” karar verdi. Savcılıktan yapılan açıklamada, “terör örgütünün cebir, şiddet veya teh-

dit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmaya teşvik 

edecek nitelikte olmadığı, ayrıca şiddete çağrı, tahrik veya teşvik edici ya da silahlı direnişe ve 

isyana davet şeklinde veya insanda saldırgan duygular oluşturacak biçimde anlamsız bir nefret 

                                                 
148https://www.evrensel.net/haber/469242/aym-polis-mudahalesi-anayasaya-aykiri-eylemcilere-tazminat-odenecek 

149 https://twitter.com/ohdmersin/status/1565605167633993733 

150 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/181206?page=17 

151 https://twitter.com/dogrulamaservis 

152 https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/sedat-pekere-suleyman-soylu-davasi-57-sayfalik-iddianame-hazirlandi-1976255 

153 https://www.evrensel.net/haber/469352/gungor-arslan-cinayeti-davasi-oncesi-aciklama-necmi-bulut-da-tutuklu-yargilanmaliydi 

154  https://kocaelihalkgazetesi.com/haber/analiz-haber/av-cahit-ciftci-gungor-arslan-cinayeti-dosyasindaki-taleplerimiz-dikkate-

alinmiyor/10463492.html 

155 https://www.birgun.net/haber/gencleri-ve-muzigi-rahat-birakin-401352 
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yaratarak, şiddetin doğmasına uygun bir ortamı kışkırtacak nefret söylemi ve hareketi olmadığı” 

belirtildi.
156

 

  Türk Tabipleri Birliği (TTB), öldürülen meslektaşları hakkında haber ve yayınlar nedeniyle ha-

ber kanallarına RTÜK tarafından ceza verilmesinden dolayı iktidarın sağlıkta şiddete karşı mü-

cadelede samimi olmadığını belirterek, “Sağlık çalışanlarına yönelen şiddet değil, bu sorunla 

mücadele araçları engellenebilmektedir. Meclis’e sunduğumuz sağlıkta şiddetle mücadele yasa 

teklifini hızla yasalaştırın. Şiddetle mücadele araçlarını değil, sağlıkta şiddeti engelleyin” açık-

laması yaptı. 

 3 Eylül 2022 

  AYM, Diyarbakır Valiliği’nin, ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında 17 Ağustos 

2016’da aldığı kararla kentte gösteri ve yürüyüşlerini ikinci bir emre kadar yasaklamasını hak 

ihlali olarak değerlendirdi. AYM, Diyarbakır Valiliği’nin “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yü-

rüyüşleri Kanunu’nun 17’nci maddesi” ile “1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanu-

nu’na” dayanarak aldığı yasak kararının “toplantı ve gösteri yürüyüşünü düzenleme hakkının” 

ihlali olduğuna hükmetti.
157

 

4 Eylül 2022 

  BoraJet’in eski sahibi Yalçın Ayaslı, Sezgin Baran Korkmaz’ın ABD Hazinesi dolandırılarak 

elde ettiği kara parayı havayolu şirketini ele geçirmek için de kullanıldığını iddia etti. Ayaslı, 

BoraJet’in Korkmaz’a satışı ile ilgili “kapsamlı gasp” iddiasıyla açtığı davanın dilekçesini 1 Ey-

lül’de Kaliforniya Bölge Mahkemesi’ne sundu. Dava dilekçesine göre; Korkmaz amacına ulaş-

mak için bazı gazetecilere manipülatif haberler yaptırdı, birden fazla kez aralarında Ayaslı’nın 

ailesi, çalışanları ve avukatlarının da olduğu kişileri tehdit etti.
158

 

5 Eylül 2022 

  Yargıtay’ın Balyoz davasında yedi sanık için verilen beraat kararını bozması nedeniyle İstanbul 

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülen davada, 1. Ordu Eski Komutanı Orge-

neral Çetin Doğan’ın avukatı reddi hakim talebinde bulundu. Duruşma savcısı reddi hakim tale-

binin reddedilmesi yönünde görüş bildirdi. Doğan’ın avukatı Hüseyin Ersöz ise, “Biz mahkeme 

heyetinin tarafsızlığını kaybettiğini düşünüyoruz. Esasa ilişkin mütalaanın açıklanmasından bir 

gün önce de duruşma savcısının değişti. Kanunda duruşma savcısının reddinin mümkün olma-

dığını biliyoruz. Bu yüzden de kendisinin davadan çekilmesini istiyoruz” dedi.
159

 

6 Eylül 2022 

  Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi, İzmit’te gazeteci Güngör Arslan’ın öldürülmesiyle ilgili 

10’u tutuklu 14 kişinin yargılandığı davada, tutuklu dört sanığın tahliyesine karar verdi. Diğer 

sanıklar Ramazan Özkan, Burhan Polat, Ersin Kurt, Ferhat Yıldırım, Hasan Emre Çelik ve Ra-

miz Saatçi'nin ise tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 10 Ekim ta-

rihine erteledi.
160

 

7 Eylül 2022 

  Aydın Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 

internet yoluyla işlenen suçların tespiti, takibi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmada 

1484 internet sitesi erişime kapatıldı. Açıklamaya göre “yasa dışı bahis” içerikli suç teşkil eden 

ve herhangi bir özel ağ kullanmadan herkesin erişebileceği şekilde yurt dışı kaynaklı yayın ya-

pan 980, “oltalama yoluyla dolandırıcılık” içerikli yayın yapan 68, “kimlik hırsızlığına yönelik 

zararlı yazılım ve uygulama” içeren 14, “fuhuş ve müstehcenlik” içeren 422 URL tespit edildi. 

Söz konusu internet siteleri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nca (BTK) alınan idari ted-

bir kararı gereği erişime kapatıldı.
161
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8 Eylül 2022 

  CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “Cumhuriyet 

tarihinin en büyük operasyonu” ifadeleriyle duyurduğu fakat tutuklu sanığın kalmadığı “Batak-

lık” davası üzerinden “En büyük uyuşturucu operasyonu, en büyük tahliye operasyonuna dö-

nüşmüş(!) Gazeteci veya şarkıcı olsalardı gün yüzü göremezlerdi…” tepkisini gösterdi.
162

 

10 Eylül 2022 

  Siirt İl Jandarma Komutanlığı’nın bilişim suçlarıyla mücadele çerçevesinde yürüttüğü çalışma-

da 207 yasa dışı bahis, 189 müstehcenlik, 104 fuhuş ve dört oltalama sitesi, kapatıldı. Sosyal 

medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 52 siteye erişim de 

engellendi.
163

 

13 Eylül 2022 

  İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi, Gezi eylemlerinde polis şiddetine maruz ka-

lan dokuz8HABER Genel Yayın Yönetmeni Gökhan Biçici’nin davasında sanık polis hakkında 

savunmasının alınması için yakalama kararı verdi. Dava, 22 Kasım 2022’ye ertelendi. AYM, 

Gökhan Biçici’nin polis şiddetiyle ilgili yaptığı başvuruda ihlal kararı vermişti. AYM, polislerin 

Anayasa’nın 17. maddesinde yer alan “insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağını ihlal 

ettiği” ve Biçici’nin Anayasa’nın 26. ve 28. maddelerinde güvence altına alınan “ifade ve basın 

özgürlüğünün ihlal edildiğini” belirtmişti.
164

 

  Twitter şirketiyle ilgili ABD Kongresi’ndeki oturumda
165

, Twitter güvenlik yöneticisi Peiter 

Zatko, kar odaklı bir anlayış bulunduğunu söyleyerek, FBI’ın uyarısına rağmen halen şirkette 

Çin ve Hindistan ajanlarının çalıştığını savundu.
166

 

  FoxTV’den Halk TV’ye yeni geçiş yaparak sabah programı sunmaya başlayan İsmail Küçükka-

ya’nın “Biz fakir bir kanalız. Ama hedefleri olan, hayalleri olan, umutları olan ve daha önemlisi 

geleceği olan bir kanalız. Ben bu vizyon için geldim. Uluslararası bir markanın kanalından çıkıp 

başka bir kanala gelmek kolay değil” dedi. Buna karşılık akşam haberleri sunucusu İrfan De-

ğirmenci,  “Halk TV’nin zenginliği, gazeteciliğin namusuna sahip çıkan basın emekçilerinin 

varlığıdır. Halk TV’nin zenginliği ondan asla vazgeçmeyen, zor zamanlarında destek olan seyir-

cisinin varlığıdır. Bu anlamda çok zengin bir kanaldır bu kanal. Parayla pulla ölçülemeyecek 

kadar zengin” ifadelerini kullandı. 

  Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Sabah gazetesinde Mahmut Övür tarafından 

FETÖ lideri Fethullah Gülen ile görüşüldüğü iddiasının ortaya atıldığını belirterek, iftira ve ya-

lan habercilik nedeniyle gazete ve Övür hakkında davacı olacağını açıkladı.
167

 

14 Eylül 2022 

  CİMER’e 7 Eylül 2022’de yapılan bilgi edinme başvurusunda, “Eylül 2022 itibariyle mesleğini 

gazeteci olarak bildiren kaç tutuklu ve hükümlü bulunmaktadır” sorusu yöneltilmişti. Başvuru-

ya, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri’nden gelen yanıtta, “Kurum ve kuruluşların, kamuo-

yunu ilgilendirmeyen ve sadece kendi personeli ile kurum içi uygulamalarına ilişkin düzenleme-

ler hakkında bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkının kapsamı dışındadır. Ancak, söz konusu 

düzenlemeden etkilenen kurum çalışanlarının bilgi edinme hakları saklıdır” denildi.
168

 

  Adana’da jandarma ekiplerinin çalışmasıyla, internet üzerinden farklı suçlar işlendiği tespit edi-

len 927 siteye erişim engeli kararı aldırıldı. Öte yandan, sosyal medya hesapları üzerinden çeşit-

li suçlar işlediği belirlenen 22 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.
169
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  Sivas 3. Asliye Ceza Mahkemesi, Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) kurucu Genel Başka-

nı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki beş kişinin bulundukları helikopterin düşmesiyle ölü-

müne ilişkin Emre Kara isimli gazeteci hakkında “delil karartma ve yalan beyan” suçlamasıyla 

yargılanmasında delil yetersizliğinden dolayı beraatına karar verdi.
170

 

  BİK Genel Müdürü Cavit Erkılıç, İzmir’de düzenlenen Gazete Sahipleri ve Temsilcileri Toplan-

tılarının ikincisinde İzmir, Aydın, Denizli, Manisa, Muğla ve Uşak’ta resmi ilan yayınlama 

hakkı olan gazete sahipleriyle bir araya geldi. Erkılıç, ertelenen yeni Basın Yasası’nın Ekim 

ayında Meclis’e geleceğini belirterek, “Biz iki şey hedefliyoruz. Birincisi; internet haber siteleri 

süreli yayın sayılsın ve site çalışanları özlük haklarına kavuşsun. İkincisi; gazetelerimizin ya-

nında internet haber sitelerimize de resmi ilan ve reklam verilebilsin. Kimseye gazetelerinizi ne 

kapatın ne de kapatacağız demiyoruz. Israrla bu sözümün altını çiziyorum. Kimsenin gazetesini 

kapatmak gibi bir derdimiz yok. Tek isteğimiz var; o da gazetelerimiz ve gazetelerimizin inter-

net siteleri başta olmak üzere internet haber sitelerine resmi ilan verebilmek. Önceliğimiz kaza-

nılmış hak anlamında zaten yine sizler ve sizin internet siteleriniz olacak” dedi.
171

 

15 Eylül 2022 

  Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci-yazar Musa Anter cinayeti davasında Anter'in ölü-

müne ilişkin kamu davasının konusunun “insanlığa karşı işlenen suç” olması ve davanın zaman 

aşımına tabi olmaması yönündeki taleplerin sonraki celsede değerlendirileceğini bildirdi. Dava 

21 Eylül’e ertelendi.
172

 

16 Eylül 2022 

  Adalet Bakanlığı’nın açıkladığı 2021 yılı adli istatistiklerine göre, 66 bin kişi Anayasa Mahke-

mesi’ne bireysel başvuruda bulundu. AYM, 11 bin 830 başvuruda en az bir hakkın ihlal edildi-

ğine karar verdi. Başvuruların yarıya yakınını “adil yargılanma hakkının ihlali” oluşturuyor. Bu 

ihlali “Mülkiyet hakkı” ve “Ayrımcılık yasağı” ihlalleri izliyor. İşkence ve kötü muamele baş-

vurularında da büyük artış var. Şarkıcı Gülşen’in de tutuklanmasına neden olan “halkı kin ve 

düşmanlığa tahrik” davalarında ise patlama yaşandı. Adalet Bakanlığı’nın açıkladığı 2021 yılı 

adli istatistiklerine göre, ceza mahkemelerinde açılan dosya sayısında artış görüldü. 2021 yılı 

içinde açılan dosya sayısı, 2020’ye göre yüzde 22,6 oranında arttı. İstatistiklere göre, bozularak 

gelen dosya sayısındaki yüksek artış dikkat çekiyor. 2014-2021 yılları arasında toplam dosyala-

rın yüzde 4,3’ü, bozularak gelen dosyalardan oluşuyor. 2021’de bozularak gelen dosya sayısı 

2014 yılına göre yüzde 128,6 oranında arttı. “Kamu barışına karşı suçlar” kapsamında ise 19 bin 

dosya bulunuyor. Bu başlık, yakın zamanda şarkıcı Gülşen’in de tutuklandığı TCK 216. madde, 

yani “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçunu da içeriyor. TCK 216 soruşturmalarında da ciddi 

artış görülüyor. 2014 yılında 260 olan dava sayısı, 2021’de bin 953’e çıktı. TCK’nın “Devletin 

Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar” başlıklı üçüncü bölümü 

kapsamında 2021 yılında 12 bin 670 dava açıldığı görüldü. Bu başlık, “Cumhurbaşkanı’na ha-

karet” ve “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağı-

lama” (TCK 301) suçlarını kapsıyor. Davaların büyük çoğunluğu “Cumhurbaşkanı’na hakaret” 

maddesinden açıldı. “İfade özgürlüğünün ihlali” kategorisinde ise 2014 yılında 643 kişinin yap-

tığı başvuru sayısı, 2021 yılında üç bin 682’ye yükseldi. Adli istatistiklere, hemen her toplumsal 

gösteriye yönelik polis müdahalesi de yansıdı. 2021 yılında “toplantı ve gösteri yürüyüşü hak-

kının ihlal edildiği” gerekçesiyle 971 başvuru yapıldı. Bu sayı 2014 yılında 305 idi. Bu hakkın 

ihlali konusunda bu yıllar içinde en çok 2018 ve 2019 yıllarında başvuru yapılmıştı. “İşkence ve 

kötü muamele yasağının ihlali” gerekçesiyle 2014 yılında 208 kişi başvuru yaparken, 2021 yı-

lında dört bin 286 kişi başvuru yaptı. 2014-2021 yılları arasında, toplam 17 bin 365 kişi işkence 

ve kötü muameleye uğradığı gerekçesiyle AYM’ye başvurdu.
173
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18 Eylül 2022 

  AA’nın haberine göre organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’in danışmanı olduğunu söy-

leyen Emre Olur Türkiye’ye getirildi. Hakkında tutuklama kararı bulunan Sedat Peker’in açık-

lamalarını kendi Twitter hesabından paylaşan Olur, İnterpol ekiplerince Arnavutluk Tiran’dan 

kalkan tarifeli uçakla saat 09:15’te İstanbul Havalimanı’na getirildi.
174

 

  Yesevi Alperenler Ocağı Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği’ne bağlı Fikirde Birlik ve 

Mücadele Platformu, İstanbul’da Beyazıt Meydanı'ndaki Saraçhane Parkı’nda LGBTİ karşıtı bir 

miting düzenledi. Bu etkinliğe katılım RTÜK sitesindeki kamu spotu bölümünde tavsiye edil-

di.
175

 LGBTİ bireyleri doğrudan hedef alan etkinlik, sivil toplum kuruluşlarının tepkisine yol aç-

tı. Uluslararası Af Örgütü, “LGBTİ bireylere yönelik nefret söyleminin, zaman zaman tam da 

onları koruması gereken devletler tarafından körüklendiği” görüşünü dile getirdi.
176

 Sosyal Poli-

tika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD) ve İstanbul Onur Komi-

tesi'nin, İstanbul Valiliği ve Fatih Kaymakamlığı’na gösterinin iptali için yaptığı başvuru ise 

sonuçsuz kaldı. SpoD, “LGBTİ+'lara yönelik ayrımcılığı ve nefreti devletin resmi kurumlarının 

desteğiyle örgütleyenlere karşı buradayız. Toplum bizden başkası değil, toplum biziz! Hakları-

mızdan, hayatlarımızdan vazgeçmeyeceğiz” denildi.
177

 

19 Eylül 2022 

  Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, iptal edilen konser ve festivallere ilişkin “Benim 

tavsiyem öyle bir kararla karşılaştıkları zaman hukuki sürecin işletilmesi. Hukuk kararıyla iler-

lenmesini çok daha olumlu buluyorum” dedi.
178

 

20 Eylül 2022 

  AYM, parti kapatma davasıyla ilgili HDP’nin ek savunmasındaki taleplerini değerlendirerek, 

partiye ek savunmasını yapması için 30 gün daha süre verdi. AYM, üye hakim İrfan Fidan ile 

ilgili reddi hakim talebini ise reddetti.
179

 

21 Eylül 2022 

 İstanbul Esenyurt’taki bir düğünde terör örgütü PKK’yı simgeleyen şallar açtıkları ve marş 

okudukları iddiasıyla tutuklanan 10 kişi, İstanbul 28'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce ilk 

duruşmada tahliye edildi.
180

 

23 Eylül 2022 

 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararlarının uygulanmasını denetleyen Avrupa 

Konseyi Bakanlar Komitesi, hakkındaki AİHM kararı uygulanmayan ve Gezi Davası’nda 

müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala’nın dosyasını yeniden ele aldı. Komite’nin 

yayınladığı kararda Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılması için Türkiye’ye çağrı 

yapılarak, “Milletvekilleri, yetkili Türk makamlarını, başvurana yönelik cezai suçlamaların tüm 

olumsuz sonuçlarını, derhal serbest bırakılmasını sağlayarak ortadan kaldırmaya çağırdılar” 

denildi.
181

 

  AYM Başkanı Zühtü Arslan, “Anayasa Mahkemesi, bireysel başvuruda tek tek sivrisinekleri 

öldürmek suretiyle bir mücadele yürütemez. Yapılması gereken hak ihlaline sebep olan bataklı-

ğın kurutulmasıdır. Bunun için de bireysel başvurunun objektif etkisinin kamu kurumları tara-

fından çok iyi anlaşılması ve uygulanması gerekir. Yeni bir ihlalin ortaya çıkmasını, yeni bir 

başvurunun yapılmasını beklemeden Anayasa Mahkemesi’nin tespit ettiği ilke ve esasların ha-

yata geçirilerek ihlallerin önünün kesilmesi gerekir” dedi.
182

 

24 Eylül 2022 
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177 https://tr.euronews.com/2022/09/18/istanbulda-lgbti-karsiti-miting-duzenlendi-af-orgutunden-tepki 

178 https://tele1.com.tr/bakan-ersoy-festival-ve-konser-yasaklari-icin-tavsiyem-hukuki-surecin-isletilmesi-702759/ 

179 https://www.dunya.com/gundem/kapatma-davasinda-hdpye-30-gun-ek-sure-haberi-669470 

180 https://www.rudaw.net/turkish/middleeast/turkey/210920225 

181 https://www.birgun.net/haber/avrupa-birligi-bakanlar-komitesi-nden-osman-kavala-nin-derhal-serbest-birakilmasi-icin-turkiye-ye-cagri-403716 

182 https://www.memurlar.net/haber/1041817/aym-baskani-bireysel-basvuruda-hak-ihlaline-sebep-olan-bataklik-kurutulmali.html 



Özgürlük için Basın  İfade ve Basın Özgürlüğü Nisan 2022 Raporu  Gazeteciler Cemiyeti 

  28 

 Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sánchez Amor, İnsan Hakları 

Derneği (İHD) İstanbul Şubesi’ne Cumartesi Anneleri/İnsanları ile dayanışma ziyaretinde 

bulundu. Cumartesi Anneleri/İnsanları’nın adalet arayışlarının 913. hafta buluşmasının ardından 

açıklama yapan Sánchez, “Cumartesi Anneleri anayasal haklarını kullanıyor, gözaltında 

kayıpların akıbetini öğrenmek için uzun yıllardır mücadele veriyorlar. Sadece hakikat talep eden 

bu insanlardan yetkililer niye korkuyor, topluma tehdit olarak nasıl değerlendiriyor, anlamakta 

güçlük çekiyorum. Cumartesi Anneleri yıllarca Galatasaray Meydanı’nda toplandı. Çarşamba 

günü olanları takip ettik. Türk yargısı kendisine bir kez daha kara bir leke sürdü. Sadece 

anayasal haklarını kullanan bu insanlarla ilgili sorun nedir, bu korku neden?” dedi.
183

 

26 Eylül 2022 

  BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç, ülkenin farklı illerinde yerel gazetelerin basımını gerçekleş-

tiren bazı matbaalar tarafından sözde basın özgürlüğü ve sansür karşıtlığı kisvesi altında isimsiz 

bildiri dağıtarak gazeteleri yeni Basın Yasası’na karşı çıkmaya davet ettiklerinin tespit edildiği-

ni açıkladı. BİK’in Gazete Sahipleri ve Temsilcileri Bölge Toplantılarının onuncusu Adana’da 

gerçekleştirildi. Toplantıya Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Mersin, Nevşe-

hir, Niğde, Osmaniye’den gelenlerle birlikte 112 gazete sahibi ve temsilcisi katıldı. 

TBMM’deki yasaya destek verilmesi gerektiğini kaydeden Erkılıç, “Üç ayımız heba oldu. Biz-

ler paydaşız, ortağız ve aynı gemideyiz. Sizin 33 bin, bizim 380 çalışanımız var. Adana’dan tüm 

gazetelerimize bir kez daha sesleniyorum: Bu yasa çıkmaz, internet siteleri süreli yayın sayıl-

mayarak görev alanımıza girmez ve icra ilanları tümden elimizden kaçarsa; sizler de bizler de 

küçük kıyameti yaşarız. Bu nedenle içinizdeki üç beş iktidar heveslisine kulak vermeyin. Hele 

hele gazetelerin kaderini matbaa lobilerinin belirlemesine rıza göstermeyin. Üç asır önce hattat-

lar ne yapmışsa şimdi aynısını matbaacılar yapmak istiyor. Buna kaderin bir cilvesi mi diyelim, 

yoksa tarih tekerrürden ibaret mi diyelim, bilemedim” dedi.
184

 

28 Eylül 2022 

  HDP’li Selahattin Demirtaş’ın avukatları, Mersin’deki polisevine saldırının ardından müvekkil-

leri hakkındaki sözleri nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bu-

lunacaklarını açıkladı. Soylu, Demirtaş’ın “Şiddetin her türlüsüne karşı çıkacağız, demokratik 

siyasette ısrarcı olacağız. Bunun herkes tarafından net olarak bilinmesini isterim” sözlerine yö-

nelik “Katil Demirtaş! Daha geçen hafta teröristbaşını öven, 6-8 Ekim’in faili, cezaevinden 

Mersin’deki ‘silahlı saldırıyı’(!) kınamış… O kadar iğrenç ve aşağılıksın ki, birlikte fail oldu-

ğun PKK’yı burada bile temize çıkarıyorsun. Çünkü en güçlü ortaklık, suç ortaklığıdır…” ifade-

lerini kullanmıştı.
185

 

29 Eylül 2022 

  İstanbul’da “30. Onur Haftası” etkinlikleri kapsamında 26 Haziran 2022’de Cihangir'de kadın-

ları ve LGBTİ+'ları darp ve tehdit eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdü-

rü Hanifi Zengin hakkında İstanbul Valiliği’nden “soruşturmaya izin yok” kararı çıktı. İstanbul 

Valisi Ali Yerlikaya imzalı, kararda, 26 Haziran Onur Yürüyüşü’nde 373 kişinin “kademeli ve 

orantılı güç” kullanarak gözaltına alındığı belirtildi. Ayrıca darp, işkence ve kötü muameleye 

dair izlerin “sadece sözlü iddiadan” oluştuğu ve bu bilgileri destekleyecek, “belge ve görüntü” 

olmadığı ifade edildi.
186

 

  Van Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yılbaşından beri suç içerikli paylaşım içerdi-

ği gerekçesiyle 3 bin 478 internet sitesine erişimi engelledi.
187

 

  BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç, TBMM gündemindeki Basın Yasası’nı gazetelerin geleceği 

açısından “köprüden önceki son çıkış” olarak gördüklerini belirterek, yazılı basının kurtuluşu-
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nun ancak dijital medyaya uyum sağlamasıyla mümkün olabileceğini söyledi. Erkılınç, daha 

önce sırasıyla Bursa, İzmir, Konya, Ankara, Samsun, Trabzon, Van, Diyarbakır, Malatya ve 

Adana’da düzenlenen bölge toplantılarına 720 gazete sahibi veya temsilcisinin katıldığını, İs-

tanbul’la birlikte bu sayının 800’e ulaştığını bildirdi. Erkılıç, “Gazete 2 bin 400 satması gere-

kirken satmayı bırakın 250 adet basıyorsa, muhabir diye kadroda gösterilen kişi dolmuş hattı iş-

letiyorsa, beş yıl önce yayınlanmış haber imzalı olarak yeni habermiş gibi sunuluyorsa, aynı içe-

rikler tekrar tekrar farklı tarihlerde basılıyorsa, çalışanların maaş yatırılan banka kartlarına el 

konuluyorsa bizim buna sessiz kalmamız mümkün değildir. Tüm toplantılarda ifade ettim; gaze-

tecilik yapmayanlarla derdimiz var. Gazete basmayalım, gazete dağıtmayalım, istihdam yapma-

yalım, vergi-sigorta ödemeyelim ama devlet bize ilan versin. Bunu kabul edemeyiz. Sıfır külfet, 

sınırsız nimet diyenlerle sorunumuz var. Bu mesleğin gerçek sahipleri, yani siz değerli gazeteci-

ler, lütfen gazeteci geçinenleri aranızdan ayıklayın. Kurum olarak sonuna kadar mevzuatı işlet-

meye kararlıyız” dedi.
188

 

30 Eylül 2022 

  BirGün, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) “Bu yıl ülke genelinde kaç eyleme 

müdahale edildi? Bu müdahaleler sırasında kaç kişi gözaltına alındı?” diye sordu. Emniyet’in 

yanıtında, “Ülkemizde 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu çerçevesinde barış-

çıl olan hiçbir eylem/etkinliğe müdahale edilmemektedir. Kanuna aykırı eylemlerde ise önce 

müzakere son çare müdahale prensibinden hareketle orantılılık ilkesi çerçevesinde gerekli mü-

dahaleler yapılmaktadır” denildi.
189

 

 

Olumlu Gelişmeler 

2 Eylül 2022 

  Anayasa Mahkemesi (AYM), Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde Gezi Parkı olaylarında öldü-

rülen Ali İsmail Korkmaz’ın afişini astığı için öğrenci Cebrail Padak’a üniversite yönetimince 

verilen disiplin cezasını ifade özgürlüğünün ihlali saydı. AYM, ifade özgürlüğünün ihlalinin 

sonuçlarının ortadan kaldırılması için kararın yeniden yargılama yapılmak üzere Eskişehir 2. 

İdare Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verdi. AYM kararında, “Üniversite yönetiminin so-

ruşturma işlemlerinde ve derece mahkemeleri kararlarında, izinsiz olarak asılan afişin içeriği 

hakkında herhangi bir değerlendirmeye yer verilmemiştir. Afişin içeriği incelendiğinde başvu-

rucu ile aynı üniversite ve aynı bölümde okumuş Ali İsmail Korkmaz'ı, doğum gününde anma 

amacı taşıdığı görülmektedir. Söz konusu afişin içerik ve biçim itibarıyla hakaret, şiddete teş-

vik, nefret söylemi veya isyana teşvik gibi bir içeriğinin olduğu iddia edilmemiştir. Yukarıdaki 

değerlendirmelere göre somut olayın koşullarında asılan afiş ile ilgili olarak başvurucu hakkın-

da disiplin cezası uygulanmasının zorunlu bir toplumsal ihtiyacı karşıladığına ilişkin ilgili ve 

yeterli gerekçe ortaya konulmamıştır. Dolayısıyla müdahalenin demokratik toplum gerekleri-

ne uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır” denildi.
190

 

6 Eylül 2022 

  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), dört grup komite kararıyla 15 Temmuz darbe giri-

şiminden sonra “terör örgütü üyeliği” iddiasıyla tutuklanan 230 yargı mensubu hakkında “öz-

gürlük ve güvenlik hakkının ihlal edildiğine” hükmetti. AİHM, Türkiye’nin her bir davacıya 

5.000 Euro ödemesine, itiraz yolu kapalı, kesin şekilde karar verdi. Diğer kararlarla beraber bu 

dört grup kararla toplam 710 yargı mensubunun darbe sonrası tutuklanması için AİHM tarafın-

dan güvencelere aykırı olduğu ve herhangi bir makul şüphe olmadan gerçekleştiğine karar ve-

rilmiş oldu.
191
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7 Eylül 2022 

  İstanbul Küçükçekmece 22. Asliye Ceza Mahkemesi, Onur Öncü’nün Youtube kanalında
192

 ya-

yınlanan 3 Mayıs 2021 tarihli “Ülkenin başına Hortum Süleyman kesilmek isteyen bir İçişleri 

Bakanı var!” başlıklı yayın gerekçesiyle “hakaret” ve “kamu görevlisine görevinden dolayı ale-

nen hakaret” suçlamalarından beraatine karar verdi. Mahkeme, Öncü’nün ifadelerini AİHM ve 

Yargıtay içtihatları doğrultusunda “ağır eleştiri” ve “kaba söz” olarak değerlendirdi.
193

 

13 Eylül 2022 

  AYM, bir tutuklunun, resmi makamlara yazdığı dilekçelerde, cezaevindeki görevli hakkında, 

“kısa boylu, oldukça kilolu, geniş yüzlü, geniş gövdeli, kiloları nedeniyle yürümekte zorlanan” 

şeklinde ifadeler kullanması nedeniyle disiplin cezasına çarptırılmasını, ifade özgürlüğünün ih-

lali saydı.
194

 Yüksek Mahkeme, başvurucuya 10.000 lira manevi tazminat ödenmesine karar 

verdi. Kararda, “Mevzuat gereğince, ceza infaz kurumunun, dilekçeleri okumaya yetkisi olma-

dığı gibi dilekçeleri okuduktan sonra tespit ettiği sözlere yönelik işlem yapmaya da yetkisi bu-

lunmamaktadır” denildi.
195

 

15 Eylül 2022 

  AYM, günlüğünde gardiyanları Redkit çizgi filmindeki “Avarel” karakterine benzettiği için di-

siplin cezasına çarptırılan Mehmet Günhan Baysan'ın ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar 

verdi.
196

 AYM, Baysan’a 5.000 lira manevi tazminat ödemesine hükmetti ve “Söz konusu haka-

ret oluşturan söz, doğrudan kurum görevlilerine söylenebileceği gibi kurum görevlilerinin arka-

sından da söylenebilir. Ancak gıyapta işlenecek hakaret fiilinin disiplin cezasına konu edilebil-

mesi söz konusu hakaret fiilini başkalarının öğrenmesini gerektirir. Somut olayda başvurucunun 

yazdığı dokümanda yer alan ve başkalarınca öğrenildiği iddia edilmeyen sözlerin sadece bir ya-

zılı belgede yer almasının kurum düzeni ve güvenliği üzerindeki etkisi yönünden hiçbir değer-

lendirme yapılmadığı anlaşılmıştır” dedi.
197

 

28 Eylül 2022 

  İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, MİT görevlisinin cenazesiyle ilgili yaptıkları haber-

ler nedeniyle gazeteci Barış Terkoğlu’nun haksız tutukluluk gerekçesiyle açtığı manevi tazmi-

nat davasında 25.000 lira tazminat ödenmesine karar verdi.
198

 Terkoğlu, “O dönem bana ve 

meslektaşlarıma yargı kullanılarak bir tezgâh kurulmuştu. Uydurma bir soruşturma ile rehin 

alınmıştık. Bu karar, bu ayıbın devlet tarafından kabul edilmesidir. Bu tezgâhı kuranlar bir gün 

yargı önüne çıkacak ve hesap o gün kapanacak” dedi.
199

 

30 Eylül 2022 

 İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, Karar gazetesi nedeniyle Eren Erdem hakkında verilen ha-

pis cezasını Anayasa Mahkemesi’nin verdiği hak ihlali kararı doğrultusunda yeniden değerlen-

dirdi ve beraat kararı verdi. Anımsanacağı üzere; İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi Fetullahçı 

Terör Örgütü'ne (FETÖ) “üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan 

CHP’li Eren Erdem'e verilen dört yıl iki ay hapis cezasıyla cezalandırılması hükmetmişti. Yar-

gıtay 3. Ceza Dairesi de bu kararı bozmuştu ve sonrasında AYM hak ihlali kararına hükmetmiş-

ti.
200

 Erdem, hakkında beraat kararı verilmesiyle ilgili “490 Gün tutukluluk. Üç  yıldır süren adli 

kontrol. AYM’nin hak ihlali kararı, Yargıtay’ın beraat göndermeli esastan bozması. O davada 

bugün tamamen beraat ettik. Tüm bu süreçlerde yanımda duran herkese teşekkür ediyorum. 

Herkes için adalet mücadelemize devam” mesajını paylaştı.
201

 

 

                                                 
192 https://www.youtube.com/c/OnurÖncü 

193https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-onur-oncu-suleyman-soyluya-hakaret-suclamasiyla-yargilandigi-davada-beraat-etti/ 

194 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220913-7.pdf 

195 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/aym-tutuklunun-dilekcesinde-kullandigi-ifadeler-nedeniyle-cezalandirilmasini-hak-ihlali-saydi/2683672 

196 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220915-9.pdf 

197 https://www.dokuz8haber.net/gardiyanlari-cizgi-film-karakterine-benzeten-tutukluya-aymden-hak-ihlali-karari 

198 https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/267738-mit-mensubunun-ifsasi-davasinda-baris-terkoglu-tazminat-kazandi 

199 https://kronos35.news/tr/mit-mensubunun-ifsasi-davasinda-gazeteci-terkoglu-tazminat-kazandi/ 

200 https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/yargitay-karari-bozmustu-eren-erdem-hakkinda-beraat-karari-1986683 

201 https://twitter.com/erenerdemnet/status/1575404371998916609?ref 
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Kısaltmalar 
AA: Anadolu Ajansı 

AB: Avrupa Birliği 

ADD: Atatürkçü Düşünce Derneği 

ADEF: Avrupa Demokratik Dersim Birlikleri 

Federasyonu 

AEJ: Association of European Journalists 

(Avrupalı Gazeteciler Derneği) 

AFP: Agence France Presse 

AGİT: Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı 

AI: Amnesty International veya Amnesty 

(Uluslararası Af Örgütü) 

AİHM: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 

AİHS: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 

AKP: Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) 

AKPM: Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi 

ANF: Fırat Haber Ajansı 

AP : Associated Press 

AVP: Avrupa Parlamentosu 

ATGB: Avrupa Türk Gazeteciler Birliği 

ATV: Aktif Televizyon/ Aktüel Televizyon 

AÜ: Ankara Üniversitesi 

AYM: Anayasa Mahkemesi 

BBC: British Broadcasting Corporation 

BDP: Barış ve Demokrasi Partisi 

BİA: Bağımsız İletişim Ağı 

BİK: Basın İlan Kurumu 

BM: Birleşmiş Milletler 

BMO: Bilgisayar Mühendisleri Odası 

BSM: Bağımsız Sinema Merkezi 

BTK: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 

BYEGM: Basın Yayın ve Enformasyon 

Genel Müdürlüğü 

CİSST: Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum 

Derneği 

CHP: Cumhuriyet Halk Partisi 

CKD: Cumhuriyet Kadın Derneği 

CNN: Cable News Network (Kablolu Haber 

Ağı) 

CPJ: Committee to Protect Journalists (Gaze-

tecileri Koruma Komitesi) 

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 Partisi-

Cephesi 

DİHA: Dicle Haber Ajansı 

DİSK: Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları 

Konfederasyonu 

DJU: Deutscher Journalistenverband (Alman 

Gazeteciler Birliği) 

DMD: Diplomasi Muhabirleri Derneği 

DW: Deutsche Welle 

EBU: The European Broadcasting Union 

(Avrupa Yayın Birliği) 

ECOSOC: United Nations Economic and 

Social Council (Birleşmiş Milletler Eko-

nomik 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 

IFJ: International Federation of Journalists 

(Uluslararası Gazeteciler Federasyonu) 

ILO: International Labour Organization 

(Uluslararası Çalışma Örgütü) 

İGC: İzmir Gazeteciler Cemiyeti 

İHA: İhlas Haber Ajansı 

İHD: İnsan Hakları Derneği 

İHH: İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yar-

dım Vakfı 

ITUC: International Trade Union Confedera-

tion (Uluslararası Sendikalar Konfede-

rasyonu) 

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 Foun-

dation (Uluslararası Kadınların Medya 

Vakfı) 

KADEM: Kadın ve Demokrasi Derneği 

KCK: Koma Civakên Kurdistan (Kürdistan 

Topluluklar Birliği) 

KESK: Kamu Emekçileri Sendikası Konfede-

rasyonu 

KHK: Kanun Hükmünde Kararname 

KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 

KRT: Kültür TV 

KTGB: Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği 

LGBTİ+: Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans-

seksüel, İntersex 

MA: Mezopotamya Ajansı 

MLSA: Medya ve Hukuk Çalışmaları Derne-

ği 

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 Ha-

ber Ombudsmanları Örgütü) 

PDY: Paralel Devlet Yapılanması 

PEN: International Association of Poets, 

Playwrights, Editors, Essayists and Nove-

lists (Uluslararası Yazarlar Birliği) 

PKK: Partiya Karkerên Kurdistanê (Kürdis-

tan İşçi Partisi) 

PM: Parti Meclisi 

PMD: Parlamento Muhabirleri Derneği 

PSAKD: Pir Sultan Abdal Kültür Derneği 

PYD: Partiya Yekîtiya Demokrat (Demokra-

tik Birlik Partisi) 

RSF: Reporters Without Borders (Sınır 

Tanımayan Gazeteciler) 

RTÜK: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 

SCF: Stockholm Center for Freedom (Özgür-

lük 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 Koru-

ma Birlikleri) 


