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yetin kuruluş amacı, basın organlarındaki 
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liliği olan hak ve özgürlükleri savunmak 
olarak belirlendi. 

Kurucu başkanlığı üstlenerek 1946-
1956 yılları arasında Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanlığı’nı yürüten Mekki Sait Esen’in 
ardından 1956-1957 döneminde eski kon-
tenjan senatörlerinden Ecvet Güresin cemi-
yet başkanlığını üstlendi. 

Kudret gazetesi kurucusu ve sahibi Ga-
zanfer Kurt’un, 1959 yılına kadar Gazete-
ciler Cemiyeti’ne başkanlık yapmasının ar-
dından bu görevi 1960 yılına kadar Atilla 
Bartınlıoğlu üstlendi. CHP’nin eski Millet-
vekili Altan Öymen, 1960 ve 1961 yılla-
rında sürdürdüğü Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanlığı görevini 1961 yılında İbrahim 
Cüceoğlu’na bıraktı. Akis dergisi yönetici 
ve yazarı Metin Toker ise, 1957 yılında 
yedi ay 53 gün hapis yatmasının ardından 
1962 yılında Gazeteciler Cemiyeti Başkan-
lığı’na getirildi. 

Ekspres gazetesi kurucu sahipliğini ya-
pan Doğan Kasaroğlu, 1963 - 1968 döne-
minde Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ola-
rak görevi devralmasından sonra TRT Ge-
nel Müdürlüğüne atandı. 

Yenigün, Ulus, Ankara Telgraf, An-
kara Ekspres, Dünya gazetelerinde yazı iş-
leri 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 ce 
zası alarak bazı meslektaşları ile birlikte 
cezaevine giren Cenkçi, 1969 yılında 
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mesleğe başlayan Nazmi Bilgin, Güneş ga-
zetesi sahipliği ve Yazı İşleri Müdürlüğü 
görevini üstlendi, daha sonra Dünya gaze-
tesinde Haber Müdürü olarak görev yaptı. 
Bilgin, Tercüman gazetesinde Parlamento 
ve Cumhurbaşkanlığı muhabirliği görevle-
rini de yürüttü. TRT-2’nin kuruluşunda yer 
aldıktan sonra TRT’ye, beş yıl “Uzman Ha-
berci” ve “Genel Müdür Danışmanı” olarak 
hizmet verdi. Bilgin 1992 yılında ittifakla 
cemiyet Genel Başkanı seçildi. 1996 yı-
lında kuruculuğunu üstlendiği Türkiye Ga-
zeteciler Federasyonu’nda Genel Başkan-
lık görevi yapan Bilgin, bu görevi 2009 yı-
lına kadar sürdürdü.  
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liği görevini de yapan Bilgin, Unesco Tür-
kiye Milli Komitesi üyeliği ve Denetçiliği 
görevinde de bulundu. Basın İlan Kurumu 
Genel Kurul üyeliği, Türk Silahlı Kuvvet-
leri Elele Vakfı Mütevelli Heyet ve Yöne-
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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 kuru-
luşlarından ve sivil toplum örgütlerinden 
birisidir. 

Cemiyetimiz, 1946 yılındaki kurulu-
şundan bu yana her zaman cumhuriyet, ço-
ğulcu demokrasi ile ifade ve basın özgür-
lüğü başta olmak üzere özgürlüklerin yıl-
maz bekçisi oldu. Gazeteciler Cemiyeti 
üyelerine aşıladığı bu güvenle ülkemizin 
mesleki ve diğer önemli kurumları arasında 
hak ettiği yeri aldı. 
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Giriş 
 

Türkiye, 2022 yılını basın ve ifade özgürlüğü alanında mevzuat düzenlemeleri ve yargı kararlarıyla 
demokrasiyi gölgeleyen pek çok gelişmelerle tamamladı. Anayasa’nın 28’inci maddesindeki “Basın hür-
dür” hükmüne ve evrensel “halkın haber alma hakkı” ilkesine rağmen iletişim özgürlüğüne aykırı uygu-
lamalar yıl boyunca devam etti. 

 
2022 yılı için yapılan bu değerlendirme ÖİB (Özgürlük İçin Basın) raporlarında 2014 yılından bu 

yana tekrarlanmaktadır. Eleştiriler, uyarılar sonuç vermediği gibi denetim ve baskı giderek artmaktadır. 
Hükümetin ya da Cumhurbaşkanı’nın kararlarına katılmamak ve bunu çeşitli biçimlerde ifade etmek ana-
yasa güvencesinde olmasına rağmen demokrasinin en temel ilkeleri yok sayılmaktadır. Daha da endişe 
verici olan bu uygulamaların bağımsız kurumları da baskı aracı haline getirmesidir. Demokrasiyi ayakta 
tutması beklenen kurumlar bu niteliklerini yitirmektedir. Aşağıdaki 2022 yılının özeti durumun ne kadar 
endişe verici olduğunu gözler önüne sermektedir. Bu yılın raporlarının hazırlanmasında emeği geçenler 
yıl sonunda duydukları kaygıları bir kere daha paylaşma gereği hissetmektedirler. 2023 yılının basın ve 
ifade özgürlüğünü tartışmalardan uzak tutacak gelişmelere olanak vermesi ortak dileğimizdir.  
 

 Ocak ayında, ekonomik durumu protesto eden pek çok eylem ve basın açıklamasına polis sert 
müdahale etti. Eskişehir’de Halkevleri Derneği’nin temel tüketim maddelerine yapılan zamları protesto 
etmek için ülke genelinde başlattığı eylem sırasında derneğe asılan “Geçinemiyoruz, zamlar geri alınsın” 
pankartına 18.000 lira idari para cezası kesilmesine tanık olundu. Yolsuzluk, usulsüzlük haberleri ya-
nında, sosyal medya paylaşımları ile muhalefet temsilcilerinin açıklamalarına dönük erişim engellemeleri 
de arttı. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ile konut, otel, okul, öğrenci 
yurtları, dini tesis, hastane, bakımevi gibi ses açısından “hassas alan” olarak tanımlanan alanlardaki açık 
ve yarı açık eğlence merkezlerinde saat 24.00’den sonra canlı müzik yayını yapılması yasaklandı. Bu 
durum kamuoyunda “yaşam tarzına müdahale” olarak eleştirilerek, Covid-19 salgını sürecinde son iki 
buçuk yıl içerisinde uygulanan çeşitli yasaklama kararları ardından yeniden müzik ve eğlence sektörünü 
hedef alan bir düzenleme diye nitelendirildi.  
   

 Şubat ayında iki önemli gelişmeye tanık olundu. Birincisi altı siyasi partinin “Güçlendirilmiş 
Parlamenter Sistem” adıyla duyurdukları toplumsal mutabakat metniydi. Ülkenin Cumhuriyet tarihinin 
en derin siyasi ve ekonomik krizlerinden birini yaşadığını, bunun da en önemli nedeninin Cumhurbaşkan-
lığı Hükümet Sistemi adı altında uygulanan keyfi ve kural tanımaz yönetim olduğunu belirten altı siyasi 
parti (CHP, DEVA, DP, GELECEK, İYİ, SAADET),  “etkin ve katılımcı bir yasama, istikrarlı, şeffaf ve 
hesap verebilir bir yürütme, bağımsız ve tarafsız bir yargı ile kuvvetler ayrılığının tesis edildiği güçlü, 
özgürlükçü, demokratik, adil bir sistem inşa etme kararlılığı içinde” olduklarını açıkladılar. Kamuoyuna 
sunulan programda düşünce ve düşünceyi açıklama özgürlüğü ile basın özgürlüğünün sağlanması konu-
sunda demokratik geleneklere uygun önlemler alınacağı da belirtildi.  

İkinci önemli gelişme ise, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerginliğin silahlı çatışmaya dönüş-
mesiydi. Rusya Ukrayna’nın NATO üyesi olma girişimlerinden, Batı’nın buna verdiği destekten ve Neo-
nazilerin Ukrayna yönetiminde artan ağırlığından rahatsız. Batı da Rusya’yı saldırganlıkla suçluyor. 
Rusya Kırım’ın ilhakından sekiz yıl sonra bu kez de Ukrayna’nın doğusundaki  Donetsk ve Luhansk yö-
netimin bağımsızlığının tanınmasını istiyor. Rusya Devlet Başkanı Putin’in 24 Şubat’ta canlı yayında 
duyurduğu Ukrayna’ya müdahale kararı ardından Türkiye, NATO üyesi olmasına karşın Rusya’ya karşı 
dengeli bir politika izledi. Siyasi gözlemciler AKP yönetiminin bu tutumunun Rusya ile enerji başta ol-
mak üzere yoğun ekonomik ilişkilerine bağlarken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, “Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatı kabul edilemez bulduğumuzu ve reddettiği-
mizi belirtiyorum” açıklamasıyla yetindi. Türkiye, Avrupa Konseyi’nde Rusya’ya yaptırım oylamasında 
“çekimser” kaldı. Erdoğan, Türkiye’nin Karadeniz komşuları olarak ne Ukrayna’dan ne de Rusya’dan 
vazgeçemeyeceğini açıkladı. Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesinin başladığı gün Dışişleri Bakanı Mevlüt 
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Çavuşoğlu’nun Kazakistan’da oluşu ve Ukrayna’daki Türk vatandaşlarının “erken tahliyesi” için zama-
nında önlem alınmaması da muhalefetin sert eleştirilerine yol açtı. 

Ay boyunca elektrik ve doğalgaz hizmetlerindeki yüksek faturalara protestolar, İstanbul Sözleş-
mesi’nin yeniden uygulamaya alınması çağrıları, ayrımcılığa yol açacağı gerekçesiyle TBMM’deki Öğ-
retmenlik Meslek Kanunu’na tepkiler, sağlık meslek örgütlerinin ifade özgürlüğünü kısıtlayan aile he-
kimleriyle ilgili yeni yönetmelik ve yetersiz maaşlara karşı eylemleri gündemdeydi. Tüm bu protesto ve 
eylemler polisin sert müdahalesine uğradı ve ifade özgürlüğü açısından ihlalleri olarak not edildi. 

 İfade özgürlüğü bağlamında gazetecilere yönelik yargılamalarda olduğu gibi “Cumhurbaşkanı’na 
hakaret” suçlamalı adli süreçler gündemdeki yerini korudu. Şubat ayında Avrupa İnsan Hakları Mahke-
mesi (AİHM), tutuklu Osman Kavala ile ilgili Türkiye’ye yönelik ihlal sürecini görüşmek üzere, taraflara 
görüşlerini sunması için 19 Nisan’a kadar süre verdiğini açıkladı. AİHM, ayrıca TBMM Genel Ku-
rulu’nda Anayasa’ya geçici madde eklenmesiyle 20 Mayıs 2016’da dokunulmazlığı kaldırılan HDP’li 40 
ismin itiraz başvurusunu, hak ve ifade özgürlüğü ihlali olarak kabul etti. 
  

Mart ayı gündemini dünyada ve Türkiye’de Rusya-Ukrayna savaşı belirledi. Rusya Devlet Baş-
kanı Vladimir Putin’in 24 Şubat’ta Ukrayna topraklarına başlattığı askeri operasyon dünyayı savaşın 
eşiğine getirirken, küresel kutuplaşmayı ve ekonomik koşulları ağırlaştırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan, Rus ve Ukrayna liderlerini barış için müzakere masasında buluşturma girişimiyle öne 
çıktı. Savaş sürerken Boğazların anahtarı durumundaki Montrö Sözleşmesi’ni hassasiyetle uyguladıkla-
rını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP sözcülerinin bu açıklamalarına karşın sözleşmeyi savunan 
emekli amirallerin durumu da gündemdeydi. 4 Nisan 2021’de Montrö Sözleşmesi’nden vazgeçilmemesi 
yönündeki görüşlerini kamuoyuyla paylaşan amiraller, “anayasal düzeni bozmakla” suçlanmışlardı. 
Mart’ın son haftasında hakim karşısına çıkan amiraller, “Ukrayna savaşıyla haklı çıktıkları” savunması 
yaptılar ancak mahkeme 103 emekli amiral hakkında beraat talep edilmesine karşın adli kontrol ve yurt 
dışına çıkış yasağını kaldırarak davayı erteledi.  

Türkiye’nin ana gündemi ise artan ekonomik sıkıntılar oluşturdu. Gıda ürünlerinde olağanüstü 
fiyat artışları sürerken, Erdoğan, görevinden istifa ettiği açıklanan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakde-
mirli’nin yerine AKP’li eski vekil Vahit Kirişçi’yi atadı. Stokları gerileyen, fiyatı artan ayçiçek yağı gün-
demdeydi. Rusya’dan yağ getiren bir geminin 16 Mart’ta Mersin limanına gelmesi haber kanallarında 
canlı yayınlarla aktarıldı. Seçim mevzuatı değişiklikleri TBMM’de AKP-MHP’nin oy çokluğuyla yasa-
laştı. Muhalefet cephesinde CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ile Gelecek 
Partisi’nin “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutakabatı”na imza atarak altılı ittifak oluşturma yolun-
daki çabaları sonrasında iktidarın seçim mevzuatında değişiklikleri gündeme getirmesi göze çarptı. 
TBMM’de temsil edilecek siyasi partiler açısından seçimde ülke barajı yüzde 10’dan yüzde yediye düşü-
rülmesiyle olumlu karşılanan düzenleme, partilerce kurulacak ittifak yapısıyla oynaması ve seçimlere ka-
tılma yeterliliği şartlarından birisi olan “TBMM’de grubu olmak” şartını kaldırması nedeniyle eleştirildi. 
İl ve ilçe Seçim Kurulu başkanlarının kura ile belirlenecek olmasının da seçim güvenliği yönünden sakın-
calı olduğuna dikkat çekildi.   

İfade özgürlüğü açısından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliklerine yönelik yasakla-
yıcı tutum ve sert polis müdahaleleri söz konusu oldu. 21 Mart’ta Nevruz etkinlikleriyle ilgili tartışmalı 
gelişmeler yaşandı. 

 
Nisan ayı gündemini toplumda adalete inancı zedeleyen yargı kararları oluşturdu. İstanbul’da 

Suudi Başkonsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini işleyenlerin dava dosyasının 
Suudi makamlarına verilmesi ve Gezi eylemleri gerekçesiyle 1637 gündür tutuklu yargılanan Osman 
Kavala’ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapisle aynı davada yargılanan kişilere verilen ağır cezalar 
büyük infial ve tartışma yarattı. Bu kararlar ulusal ve uluslararası kamuoyunda “yargı bağımsızlığı” bo-
yutuyla tartışılırken, Kaşıkçı dosyasının iadesi kararı, Türkiye’nin ekonomik dar boğazdan çıkışta Kör-
fez/Arap sermayesine bel bağlayışı diye nitelendirildi.  
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Aynı günlerde İstanbul Valiliği Dernekler Masası’nın talebiyle kadınlara yönelik cinayet ve sal-
dırılarla mücadele amacıyla 2010 yılında kurulan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği 
hakkında “kanuna ve ahlaka aykırı faaliyet yürütmek” suçlamasıyla kapatma davası açıldı. Bu dava ve 8 
Mart’taki yürüyüşlerde kadınlara uygulanan fiziki şiddet sonrasında Danıştay 10. Dairesi’nin gündemin-
deki İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili dava sürecinde hangi yönde karar verileceği sorularını tekrar gün-
deme taşıdı. Şarkıcı Bergen’i öldüren Halis Serbest’in “kişilik haklarına saldırı” gerekçesiyle Bergen 
filmine açtığı davada, filmin yayınlanmamasına ilişkin tedbir talebi reddedildi. Ancak Serbest’in yaşa-
dığı Adana Kozan’da Belediye Başkanı Kazım Özgan filmin ilçede yayınlanmasını engelledi.  

İfade özgürlüğü açısından İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi ve İyi Parti Genç-
lik Kolları üyesi Alp Emeç, gazeteci Sedef Kabaş’ın tutuklanmasına sebep olan sözünü sosyal medya 
hesabında alıntılayarak paylaşıp silmesinden sonra “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla tutuklandı.  
 

Mayıs ayında AKP-MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı iktidarı aylardır gündeminde olan “ya-
lan” haberle mücadeleyi öngören yasal düzenleme 26 Mayıs’ta Meclis’e sunuldu. Basın Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İnternet haber sitelerine basın kartı ve ilan geli-
rinden pay alma olanağı tanırken iktidarın medya ve sosyal medyaya baskı aracı olarak kullandığı Radyo 
ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Basın İlan Kurumu (BİK) ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Ku-
rumu’nun (BTK) yetkilerini artırıyor. Teklif Türk Ceza Kanunu’na da (TCK) muğlak ifadelerle hapis 
cezası verilmesine neden olabilecek yeni suç tanımları eklenmesini öngörüyor. Bu yolla, iktidarın hoşuna 
gitmeyen her türlü açıklama, bilgi ve iddia için “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçu gerekçesiyle 
başta medya mensupları olmak üzere, yurttaşlar aleyhine ceza davaları açılabileceği vurgulandı. Basın 
meslek örgütleri ortak bir yazılı açıklamayla AKP ve MHP’ye teklifi geri çekme çağrısı yaptı. 

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin, “Cumhur-
başkanı’na hakaret” suçundan da 1 yıl 9 ay hapis cezası kararı alması ise tepkiyle karşılandı. Ancak bu 
suçlamayla ilgili dava dosyaları gündemdeki yerini korudu.  
 

Haziran ayında AKP ve MHP’nin hazırladığı basın ve ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı yasal düzen-
leme girişimi meslek örgütlerinin uzun yıllardır benzeri görülmemiş biçimde birlikte hareket etmesi so-
nucunda durduruldu. Yasa teklifinin görüşülmesi yeni yasama yılına ertelendi. Meslek örgütleri ise dü-
zenlemelere yönelik mücadele kararlılıklarını sürdüreceklerini açıkladı. 

İfade özgürlüğü bağlamında ülke genelinde yürüyüş, basın açıklaması gibi her türlü etkinliğe 
yönelik sert polis müdahalesi sürdü. Gözaltına alma işlemlerinde ters kelepçe uygulaması arttı. Emniyet 
Genel Müdürlüğü’nün (EGM) yargı kararına rağmen toplumsal eylemlerde gazetecileri hedef alan en-
gellemeleri devam etti. 
 

Temmuz ayında Basın İlan Kurumu’nun (BİK) “Basın Ahlak Esasları”yla ilgili düzenlemesini ha-
yata geçirmesi ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) medya kuruluşlarını hedef alan girişim-
leri gündemdeydi. 

Farklı kentlerde valiliklerin toplumsal etkinliklere yönelik yasaklamaları ve eylemlerde, basın 
açıklamalarında polisin gazetecilere sert müdahaleleri Temmuz ayında da devam etti. 

 
Ağustos ayında festival ve konser yasakları, toplumsal eylem ve etkinliklere sert polis müdaha-

lesi, gazetecilere dönük engellemeler sürdü. Pek çok kentte, çoğunlukla radikal dini grupların hedef gös-
terdiği eğlence etkinliklerine valilik ve kaymakamlık kararlarıyla yasaklamalar getirildi. Bu kararlar sa-
natçılar ve gençler başta olmak üzere geniş halk kitlelerinden yoğun tepki gördü. Ancak mülki idarelerden 
sorumlu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bu yasaklamaları savunmasının yanında, tarikatlarla yakın 
ilişkileri kamuoyuna yansıdı. Kentsel dönüşümü, düşük maaşları, hayat pahalılığını protesto gösterile-
rinde de İçişleri Bakanlığına bağlı kolluk güçleri, vatandaşa darp gibi sert yaklaşımda bulundu. Polis mü-
dahalelerini görüntüleme çabasındaki gazetecilere de fiziki müdahale ve gözaltı işlemleri sıkça uygulandı.  
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Anayasa Mahkemesi (AYM) Van’da uzun zamandır (olağanüstü hal (OHAL) döneminden beri) 
aralıksız uygulanan toplumsal etkinlik, basın açıklaması ve eylemlerin yasaklanmasını Anayasa'ya aykırı 
buldu. AYM kararında, mülki idare konumundaki valilikler ve kaymakamlıkların, halkın gösteri, yürüyüş 
ve protesto hakkını ihlal etmemesi gerektiği kaydedildi. Bu karar sonrasında kentin genelindeki yasağa 
son vermek durumunda kalan Van Valiliği, bu kez de önemli buluşma/sosyalleşme noktaları olan bazı 
sokak ve meydanları “yasak yerler” olarak ilan etti. 

 
Eylül ayında yönetimin basın ve ifade özgürlüğüne getirdiği sınırlamalar ve yasaklar şiddetini 

artırdı. Giderek artan erişim engellemeleri kararlarıyla “halkın haber alma hakkı” ciddi biçimde erozyona 
uğrarken, sosyal etkinlikleri hedef alan yasaklama kararları da artış gösterdi.  

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, Zakkum’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 örgütler de 
açıklamalarıyla kendilerini ortaya koydular.  

 
Ekim ayı gündeminde basın ve ifade özgürlüğü açısından AKP ve MHP’nin ortaklaşa hazırla-

dığı ve yasalaştırdığı “Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” 
vardı. Meslek örgütlerince “sansür yasası” olarak adlandırılmasına karşın AKP-MHP iktidarınca “de-
zenformasyonla mücadele” gerekçesiyle savunulan yeni düzenleme ulusal ve uluslararası tepkilere yol 
açtı. Bu dönemde Bartın-Amasra’da 41 can kaybına yol açan maden ocağı kazası yaşandı. Muhalefetin 
Sayıştay’ın geçmişteki uyarıları dikkate alınmadığı için bu olayın gerçekleştiği iddiasına karşılık Cum-
hurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın “Sayıştay raporuna ilişkin iddialar dezenformasyon” açıklaması 
dikkat çekti.  

 
Kasım ayında seçim yılında dezenformasyon gerekçeli “hatalı bilgiyi alenen yayma” suçlaması, 

ana muhalefet partisi lideri aleyhine soruşturmaya dayanak oluşturdu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıç-
daroğlu aleyhine Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyuru-
sunda bulunuldu. Yeni basın yasasının dezenformasyon maddesiyle  ilgili olarak, CHP’nin yürütmenin 
durdurulması ve iptalini talep ettiği başvuru Anayasa Mahkemesi’nde (AYM)  ele alınacak. Gazeteciler 
Cemiyeti’nin de aralarında bulunduğu Medya Dayanışma Grubu olarak birlikte hareket eden basın mes-
lek örgütleri de bu konudaki girişimlerini sürdürüyor. 

İfade ve basın özgürlüğü üzerindeki kısıtlamalar sürerken, “şiddetle mücadele” meselesinde far-
kındalık yaratmayı hedefleyen 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Gününde ey-
lemci kadınlara ve eylemi izleyen gazetecilere uygulanan kötü muamele tepki yarattı. Gazetecilerin gö-
rüntü almasını engellemeye dönük düzenlemelerin Danıştay tarafından hukuksuz ilan edilmesine karşın 
emniyet güçlerinin sürdürdüğü engellemeleri kınayan basın meslek örgütleri, “bundan vazgeçilsin” çağ-
rısını yineledi. Ülke genelinde toplumsal eylem ve basın açıklamalarına yönelik yasaklama kararları ise 
hız kesmeden devam etti. 

 
Aralık ayı gündeminde medya mensupları ve yurttaşlar açısından “Cumhurbaşkanı’na hakaret” 

suçlamasıyla yürütülen yargı süreçleri ve cezalandırma kararları ön plandaydı. Cumhurbaşkanı ve AKP 
Genel Başkanı Erdoğan’ın, avukatları aracılığıyla tüm bu adli süreçlere gazeteciler ve yurttaşlar aley-
hine katılım göstermesi de dikkat çekti.  

Gelecek seçimler gölgesinde “hakaret” suçlamasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu’na hapis cezası ve siyasi yasak kararı alınması en tartışmalı gelişmelerden birisi 
olarak not edildi. İmamoğlu’nun “ahmak” ifadesini kullanmasıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu 
hedef aldığını açıklamasına rağmen Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyesi hakimlere iddiasıyla cezalandı-
rılması hukuki tartışmalara da yol açtı. İmamoğlu hakkındaki karar, muhalefet cephesinde Erdoğan kar-
şısında olası Cumhurbaşkanlığı adaylığını engelleme girişimi olarak da değerlendirilip eleştirildi. 
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İmamoğlu kararıyla ilgili hakim ve savcılar ile AKP arasındaki ilişkileri belgelediği iddia edilen haber-
lere ise erişim engellemeleri getirildiği gözlendi.  

Ayrıca Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in 30 Aralık’ta başkentte silahlı saldırıyla 
öldürülmesi ise seçim yılına “siyasi suikast” gölgesi düşürdü.  

 
 
2022 yılında basın nasıl özgür olamadı? 
Ve yeni hapsetme / baskı aracı nasıl yasalaştı?  
 
Basın özgürlüğüne getirilen sınırlamalar 2022 yılında da adli süreçler, Basın İlan Kurumu (BİK) 

ve RTÜK aracılığıyla uygulanan cezalandırma politikaları ile sürdürüldü. Ancak cezaevindeki gazeteci 
sayısında azalma eğilimi sürdü. 

 
2022 yılı içerisinde en önemli sorun, Mayıs ayında AKP ile MHP’nin hazırladığı 40 maddelik 

“Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile medya ve sosyal 
medya alanına yönelik yeni cezalandırma uygulamalarını gündeme taşınması oldu. 

 
TBMM’de görüşülmesi öncesinde aralarında Gazeteciler Cemiyeti’nin de olduğu meslek örgüt-

leri, partilerin grup başkan vekillerini ziyaret ederek, teklifteki sıkıntılı düzenlemeleri gündeme getirdi. 
Meslek örgütlerinin başvurusuyla Danıştay’da, İletişim Başkanlığının Basın Kartı Yönetmeliğinin iptali 
davaları sürerken, aynı hükümlere yeni teklifte de yer verilmesi tepkiyle karşılandı. AKP Grup Başkan-
vekili Mahir Ünal, 28 Mayıs’ta yasa teklifiyle ifade özgürlüğüne kısıtlama getirilmediğini savunarak, 
“Kemal Kılıçdaroğlu’nun iddialarını tabii ki gazeteci haberleştirecek. Bu suç kapsamına girmiyor” açık-
lamasında bulundu. Ancak Ünal’ın açıklamasından sadece iki gün sonra 30 Mayıs’ta CHP Genel Başkanı 
Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldığı açıkla-
masını canlı yayınladıkları için dört televizyon kanalına en üst sınırdan idari para cezası verildi. RTÜK, 
AKP ve MHP’li üyelerinin oy çokluğuyla aldığı karar ile KRT, Tele1, Halk TV ve Flash TV’ye ceza kesti. 
“Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” şeklindeki yeni suç tanımlaması henüz yürürlüğe girmemiş iken; 
RTÜK’ün, Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarını suç olarak kabul ederek ceza kararları alması, TCK’ya böylesi 
bir suç hükmü eklendiğinde yargı eliyle medya mensuplarına yönelik hapis cezası kararları alınacağının 
işareti olarak yorumlandı. Keza RTÜK, 10 Mayıs’ta da CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile Türkiye 
İşçi Partisi (TİP) İstanbul milletvekili Ahmet Şık’ın Gezi Davası sonrası yaptıkları açıklamaları haberleş-
tirdikleri için yine aynı dört kanala ceza vermişti.  

TBMM gündemindeki yasa teklifi, internet ortamında erişim engelleme kararı alınmasına ilişkin 
çerçeveyi genişletirken, hali hazırdaki tablo ise yolsuzluk, usulsüzlük gibi içerikli pek çok habere erişim 
engellenmesi uygulandığını ortaya koydu. 

Haziran ayında AKP ve MHP yalan haberlerle mücadele görüşü altında medyada sürdürdükleri 
kampanya sonrası “Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile 
medya ve sosyal medya alanını kontrol altında tutma amacıyla yeni düzenlemeleri hayata geçirme ham-
lesine girişti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın yargı kararıyla Anayasa’ya aykırılığı tespit edil-
miş olan basın kartı yönetmeliğini yasalaştırmayı amaçladığı teklifle internet medya kuruluşları için ya-
sal zemin yaratılacak olması olumlu adım olarak sunuldu. Ancak teklifte Basın İlan Kurumu’nun (BİK) 
resmi ilan dağıtımıyla internet alanındaki haberciliği de iktidar denetimi altına alacağı düzenlemeler ön 
plana çıktı. Teklif, Anadolu’daki yazılı yerel medya kuruluşları açısından son yıllarda döviz kuru artı-
şına bağlı ekonomik kötüleşmeyi resmi ilan geliri kayıplarıyla daha derinleştirecek olmasıyla da tepki 
çekti. AKP-MHP cephesi, TBMM’deki müzakere sürecinde tali komisyon olan Dijital Mecralar Komis-
yonu’nda eleştirileri dikkate alma sözü vermesine rağmen Adalet Komisyonu’nda teklifte taleplere yö-
nelik değişikliklerde bulunmadı. Tam tersine Yargıtay 8. Ceza Dairesi üyesi hakim İhsan Baştürk’ün 
“muğlak, çelişkili sonuçlara yol açabilecek ve basın-yayın yoluyla işlenecek olması nedeniyle öncelikle 
gazetecilere yönelik olduğu” açıklamasını yaptığı yeni suç oluşturma maddesinden de vazgeçilmedi. 
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Teklifle “dezenformasyon ile mücadele” iddiasıyla üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacağı ta-
nımlamasıyla “hatalı bilgiyi alenen yayma” şeklinde yeni suç yaratılması gerektiği savunuldu. İktidar-
daki ısrarcı tutuma karşı basın meslek örgütleri ise ilk kez uzun yıllar sonra Anadolu’daki yerel basın 
temsilcileriyle birlikte hareket etme tavrını ortaya koydu. Meslek örgütlerince ortak eylemler ve açıkla-
malar ile “sansür yasası istemiyoruz” tepkisi gösterilmesiyle teklif, TBMM Genel Kurulu’nda ele alın-
madı. Gelecek yasama yılı başlangıcında görüşüleceği açıklanan teklife karşı Gazeteciler Cemiyeti’nin 
de içerisinde yer aldı Medya Dayanışma Grubu mücadeleyi sürdüreceğini açıkladı. 

AKP ve MHP’nin “dezenformasyon” gerekçesiyle sunduğu sansür ve cezalandırma içerikli yasa 
teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 1 Temmuz’dan itibaren yaz tatili kararı almasıyla gelecek ya-
sama yılına bırakılmıştı. Ancak bu teklifteki BİK’in yazılı medya kuruluşları yanı sıra internet haber si-
telerini de kapsayacak şekilde resmi ilan gelirleriyle kontrol edeceği ve cezalandırabileceği düzenleme-
ler ise kısmen hayata geçirildi. BİK Yönetim Kurulu’nun talebiyle gazeteci üyelerin karşı oylarına rağ-
men kabul edilmiş olan “Basın Ahlak Esasları”yla ilgili yeni düzenlemeler yürürlüğe konuldu. Hemen 
sonrasında yasa teklifini ve BİK’in düzenlemesini eleştiren cemiyetlerle meslek örgütü temsilcilerine ait 
gazetelere ceza uygulanması sürecinin başlatılması dikkat çekti. BİK, Medya Dayanışma Grubu’yla ga-
zetecilik mesleğini ve basın özgürlüğünü savunma konusunda etkin rol alan Gazeteciler Cemiyeti’nin 
24 Saat gazetesini de cezalandırdı.  

İktidardaki AKP ile MHP tarafından geçtiğimiz yasama yılı sonunda, meslek örgütlerinin sert 
tepkisi üzerine, beklemeye aldığı yasa teklifi, bu kez yeniden gündeme taşındı. Cumhur İttifakı sözcü-
leri, basın kanununda değişiklikler öngören, yanı sıra “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” gibi başta 
gazeteciler olmak üzere sosyal medya kullanıcıları için yeni suç yaratan teklifi yasalaştırma kararlılığını 
dile getirdiler. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın bu sırada teşkilat yapısında bulunmamasına 
rağmen “Dezenformasyonla Mücadele Merkezi” kurması dikkat çekti.1 Merkez’in koordinatörlüğüne 
atanan İdris Kardaş’ın2 Turkuaz Medya Grubu’nda çalıştığı3 ve sosyal medyada İskilipli Atıf Hoca diye 
idam edilen bir başka kişinin fotoğrafını paylaştığı açıklandı.4 

Meslek örgütlerince “sansür yasası” denilen AKP-MHP’nin “dezenformasyonla mücadele” ge-
rekçeli yasal düzenlemesi rafta olmasına rağmen Meclis’in yaz tatili döneminde uygulaması ise hayata 
geçirildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 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 çizgi-
deki medya kuruluşlarına ait oluşu dikkati çekti. Hükümete yakın medya kuruluşlarının haberleri ise bu 
uygulamadan uzak tutuldu.  

BİK, Eylül ayı boyunca yerel yazılı medya kuruluşları sahipleri ve yöneticileriyle toplantılar dü-
zenleyerek, Meclis’teki yasal düzenlemeye karşı çıkılmaması gerektiği yönünde mesajlar verdi. Bu arada 
sahadaki gazetecilere yönelik polis müdahaleleri de devam etti. Polis memurları gazetecilere görüntü çe-
kimlerinde zorluk çıkarırken, idari makamların ifade özgürlüğüne aykırı şekilde toplumsal eylemlere izin 
vermemesi de sürdü.  

Ekim ayında ise, İktidar ve muhalefet milletvekillerine yapılan çağrılara rağmen TBMM Genel 
Kurulu’nda, “Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” oy çoklu-
ğuyla yasalaştı. Kanun ile birlikte meslek örgütlerince dava konusu yapılmış “basın kartı” ile ilgili yö-
netmelik düzeyindeki düzenlemeler de yasa kapsamına alındı. İnternet haber siteleriyle ilgili uzun yıl-
lardır devam eden yasal boşluğun yasayla ortadan kaldırılmasına karşın Basın İlan Kurumu (BİK) ile 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) yetkileri arttırılarak internet ortamındaki habercilik 
üzerinde cezalandırma baskısı da arttırıldı. Meslek örgütlerince öncelikle gazeteciler için uygulanacağı 
vurgulanan ve sosyal medya kullanıcısı olan herkesi kapsayan “hatalı bilgiyi alenen yayma” suçu da ha-
yata geçirildi. İktidarca dezenformasyonla mücadele gerekçesiyle kamu barışı ve kamu sağlığını tehli-
keye atan durumlarda uygulanacağı savunulan yeni ceza maddesinin, muğlak ifadeler barındırması 

 
1 https://www.gazeteduvar.com.tr/altun-yeni-kurulan-birimi-duyurdu-dezenformasyonla-mucadele-merkezi-haber-1576208 
2 https://www.yenisafak.com/gundem/idris-kardas-kimdir-deformasyonla-mucadele-merkezi-koordinatoru-idris-kardas-nereli-kac-yasinda-3841926 
3 https://www.sabah.com.tr/yazarlar/idris-kardas/arsiv?getall=true 
4 https://www.diken.com.tr/cicegi-burnunda-baskan-idris-kardasin-dezenformasyon-cvsi-saglam-cikti/ 
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nedeniyle nasıl uygulanacağı merak konusu oldu. Bu arada TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmelerde 
teklif sahibi AKP Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir’in düzenlemeyi ABD’li elçilik yetkilile-
riyle görüştükleri ve onlar tarafından düzenlemeye övgüde bulunulduğu açıklaması ise tartışma yarattı. 
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Özdemir’in açıklamasını “dezenformasyon” olarak nitelendirdi. 

Dezenformasyon gerekçesiyle “Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun” kapsamında Türk Ceza Kanunu’na “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçu eklenmesi dola-
yısıyla yeni gelişmeler Aralık ayında devam etti. Kasım ayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 
aleyhine dezenformasyon suçlamasıyla soruşturma başlatılması ardından söz konusu ceza maddesi uya-
rınca ilk kez bir gazeteci hakkında suçlamada bulunuldu. Bitlis’te gazeteci Sinan Aygül, yalanlanan bir 
haberi nedeniyle tutuklandı ancak kısa sürede serbest bırakıldı. Anayasa Mahkemesi ise, CHP’nin yü-
rütmenin durdurulması ve iptali talebiyle söz konusu ceza maddesi aleyhine yaptığı başvuru hakkında 
henüz karar almadı ve dosyayı görüşmesini 2023 yılına erteledi. 
 
Hapisteki gazeteciler 
 

Gazetecilik faaliyeti nedeniyle özgürlüğünden mahrum gazeteciler ile ilgili yargı süreçleri takibiyle 
hazırlanmakta olduğumuz Özgürlük için Basın (ÖiB), 2021 yılı sonu itibarıyla hapiste 23 hükümlü ve 
21’i tutuklu veya gözaltında olmak üzere 44 gazeteci bulunduğu kayda geçti.  

ÖİB ekibince açık kaynaklardan derlenen bilgiye göre, Ocak ayı sonu itibarıyla hapishanelerde 
24'ü hükümlü, 22'si tutuklu veya gözaltında olmak üzere toplam 46 gazeteci bulunmaktaydı. Şubat ayı 
sonu itibarıyla 21’i hükümlü ve 22’si tutuklu olarak hapishanelerde toplam 43 gazeteci bulunmaktaydı. 
Mart ayı sonunda hapishanelerde 17’si hükümlü ve 21’i tutuklu olarak toplam 38 gazeteci oluşu itiba-
riyle bir azalma gözlenmesine rağmen basın ve ifade özgürlüğü aleyhine yargı süreçleri yoğunluğunu 
korudu. Nisan ayı sonunda hapishanelerde 19’u hükümlü ve 22’i tutuklu olarak hapishanelerde toplam 
41 gazeteci vardı. Mayıs ayı sonunda cezaevlerinde 19’u hükümlü ve 22’i tutuklu olarak hapishanelerde 
toplam 41 gazeteci vardı. Haziran ayında gazeteciler aleyhine açılan adli dosyalarla Diyarbakır’da 16 
gazeteci tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü’nün kameralar, fotoğraf makineleri ve bilgisayarları suç alet-
leri olarak sergilemesi tepkiyle karşılandı. Böylece yıl ortasında cezaevlerindeki gazeteci sayısı yükse-
lişe geçti. Ancak sonrasında Eylül ayı sonunda 35 basın mensubu cezaevindeyken Ekim ayında ise 43 
olarak kayda geçti. Aralık ayı sonu itibariyle cezaevlerindeki gazetesi sayısı 43 olarak bildirildi. Ancak 
ay içerisinde gazeteciler aleyhine henüz kesinleşmemiş olmasına rağmen yeni hapis cezası kararları 
alınması sürdü. 

  
2022 yılı başında, örneğin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bu suç cezasız kalmayacaktır. Şahsın ama-

cının provokatörlük olduğu çok açık” diye eleştirdiği gazeteci Sedef Kabaş “Cumhurbaşkanı’na hakaret” 
suçlamasıyla tutuklandı. Tele1’de “Demokrasi Arenası” programına katılan Kabaş’ın, “Taçlanan baş akıl-
lanır diye çok meşhur bir söz vardır. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. 
Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur. Yani tam tersini ifade eder” sözleri 
“hakaret” olarak değerlendirildi. Bu arada Eskişehir H Tipi Cezaevi’nde tutuklu gazeteci Devrim Ayık’ın 
sağlık sorunlarına rağmen tutuklu yargılanmasına karar verilmesi de göze çarptı.  

Öte yandan gazetecilere yönelik şiddeti cezasızlık ile teşvik edici nitelikteki tabloda ise değişiklik 
gözlenmedi. Yeniçağ yazarı Yavuz Selim Demirağ’a yönelik saldırıyla ilgili Ankara 54. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nin “öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla yargılaması gerektiği kararıyla dosyayı gönderdiği 
Ankara 36. Ağır Ceza Mahkemesi ise, “basit yaralama” değerlendirmesinde bulundu.  

 
Şubat ayında gazeteciler aleyhine adli süreçler devam ederken, Kocaeli’de Ses Kocaeli internet 

haber sitesi sahibi Güngör Arslan, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Arslan’ın ailesi yaptığı ha-
berler nedeniyle öldürüldüğünü açıklarken, Arslan’ı öldüren Ramazan Özkan ve azmettiricisi Burhan Po-
lat ise olayın kişisel olduğunu öne sürdü. Gazeteci Mustafa Hoş ise, sosyal medyada “trol” olarak adlan-
dırılan kişilerce özel hayatıyla ilgili detaylı bilgi sahibi olunmasından endişe duyduğunu açıkladı. BirGün 
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muhabiri İsmail Arı, AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay tarafından tehdit edildiğini iddia etti. Cum-
huriyet eski sorumlu yazı işleri müdürü Olcay Büyüktaş Akça, eski internet sorumlu haber müdürü Ozan 
Alper Yurtoğlu, eski yayın koordinatörü Serkan Ozan ve muhabir Hazal Ocak’ın, Bilal Erdoğan’ın şika-
yeti üzerine usulsüzlük iddiasıyla ilgili bir haberdeki “arkadaş” kelimesi kullanılması savcılıkça “hakaret” 
olarak değerlendirildi.  

Gazeteci Aydın Engin’in sürekli basın kartının Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nca iptal 
edilmesine karşı yürüttüğü hukuk mücadelesi ise, 24 Mart’ta 82 yaşında hayatını kaybetmesinden dört 
gün sonra olumlu sonuçlandı. Engin’in sürekli basın kartı taşıma hakkına sahip olduğu yargı kararıyla 
onaylandı.   

Mart ayında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlaması ile terör gerekçeli suçlamalar kaynaklı gaze-
teciler hakkında hapis cezalarına hükmedildi. Hakkında Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle hapis ce-
zasına çarptırılan gazeteci Sedef Kabaş, tahliyesi ardından Gazeteciler Cemiyeti’nin M4D Projesi kap-
samında düzenlediği medya konferansında yaşadığı süreci paylaştı. Kabaş’ın tahliyesi sonrasında pay-
laştığı “geçmiş olsun” mesajında Çerkes atasözüne yer veren emekli yurttaş Ali Yılmaz hakaret ettiği 
gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine konuldu. “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlaması nedeniyle Evren-
sel eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Cem Şimşek’e verilen hapis cezası istinafta onandı. Cumhurbaş-
kanı Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ın Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu T3 Vakfı lehine yerel 
mahkeme kararıyla tazminat ödemeye mahkum edilen gazeteci Çiğdem Toker’e “müfteri” demesi tep-
kiyle karşılandı. İnternet sitelerine ve haber içeriklerine yönelik erişim engelleme kararları da hız kes-
medi. Bu arada Twitter’ın da bazı haber içerikleri gerekçesiyle medya kuruluşları hesaplarına yönelik 
engellemeler yaptığı kayda geçti.  

Ayın son haftasında TBMM’ye sunulan torba yasa teklifinde ise, finans sektöründeki şirketler ile 
ilgili haberler için “şirket itibarına zarar verilmesi” iddiasının varlığı halinde gazeteciler aleyhine hapis 
cezası öngörülmesi dikkat çekti. Ancak sonrasında bu hüküm tekliften çıkarıldı. 

 
Nisan ayında Anayasa Mahkemesi (AYM), gazeteciler Barış Pehlivan, Murat Ağırel, Hülya Kı-

lınç, Aydın Şener ve Ferhat Çelik’in “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı” ile “ifade ve basın özgürlüğü 
ihlali” iddialarıyla yaptıkları başvuruyu, “açıkça dayanaktan yoksun olduğu” gerekçesiyle oy çoklu-
ğuyla kabul edilemez buldu.  Mahkeme, gazeteci Müyesser Yıldız’ın tutuklanmasını da hak ihlali say-
madı. 

Bu arada medya sektörünü olumsuz etkileyen ekonomik tablo, muhalif çizgideki medya kuru-
luşlarını hedef alan ilan gelirleri politikası ile daha da ağırlaşmaya devam etti. Yeniçağ, internet üzerin-
den yaptığı açıklama ile ulusal yayıncılıktan bölgesel yayıncılığa geçtiğini açıkladı. 

 
Kasım ayında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı aleyhine Basın Kartı Yönetmeliği’nde ba-

sın özgürlüğünü kısıtlayıcı maddelere ilişkin açılan dava sürecinde Danıştay 10. Dairesi’nin söz konusu 
maddeler için yürütmeyi durdurma kararı alması ise olumlu gelişme olarak not edildi.  

 
RTÜK ve BİK eliyle gazeteciliği cezalandırma sürdü 
 

Ocak ayında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) de, AKP ve MHP’li üyeleriyle oy çoklu-
ğuyla Tele1’e yönelik cezai yaptırım kararı aldı.  

Şubat ayında Basın İlan Kurumu’nun (BİK) 36 kişilik Genel Kurulu’ndaki 12 hükümet temsilcisini 
ataması da gerçekleşti. Cumhurbaşkanı’nın bu atamayı uzun süre bekletmesi basının artan ekonomik so-
runlarına karşı resmi ilan desteğinin sınırlı kalmasına yol açıyordu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu’nun da gündeme taşıdığı konu nihayet çözüme kavuşturuldu. Ancak yeni üyeler arasında Radyo ve 
Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin’in yer alması eleştirilere yol açtı. Şahin basınla 
ilgili bir başka düzenleyici ve denetleyici kurum olan Basın İlan Kurumu’nda da görev alacaktı. BİK üyesi 
bir başka isim İsmail Çağlar ise, uluslararası medya kuruluşları için Türkiye’de görev alan gazetecileri 
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hedef gösteren ve basın meslek örgütlerince tepkiyle karşılan Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları 
Vakfı (SETA) raporunu5 kaleme almasıyla tanınmıştı.  

RTÜK, Türkiye’de yayın yapan uluslararası haber siteleri DW Türkçe, Euronews Türkçe ve Voice 
of America (VOA- Amerika’nın Sesi) Türkçe hakkında görüntülü/video haber yayınladıkları gerekçesiyle 
lisans başvurusu yapmaları için 72 saat süre tanıdığını açıkladı. RTÜK, aksi takdirde yayın kuruluşları 
internet siteleri için erişim engellemesi uygulanması yönünde AKP ve MHP kontenjanında seçilmiş üye-
lerince oy çokluğuyla karar aldı. DW ve VOA ise, RTÜK’ün kararını “Son yıllarda Türkiye’de özgür ha-
berciliğe dönük baskıların son hamlesi ve olası seçimlere hazırlık” gibi yorumlarla değerlendirerek, lisans 
başvurusunda bulunmayacaklarını açıkladılar.  
 Mart ayında RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, haber bültenleri ve yorum programlarında gıda 
fiyatları yerine kurumlarca yapılan resmi açıklamaların yayınlanmasını istedi. RTÜK’ün AKP ve 
MHP’li üyelerinin oy çokluğuyla hükümete yakın olmayan medya kuruluşlarına yönelik cezalandırıcı 
yaklaşımı devam ederken, Sayıştay RTÜK üyelerinin yurt dışındaki 230 Euro’luk harcırahının “kamu 
zararına yol açtığı”na karar verdi. 

Nisan ayında Erzurum’da yatılı erkek Kuran kursundaki yedi çocuğun cinsel istismara maruz 
kalmasını haberleştiren Halk TV, KRT ve TELE 1’e Diyanet İşleri Başkanlığı’nın şikayeti üzerine RTÜK 
yüzde iki para cezası verdi. 

Temmuz ayı itibariyle BİK’in yanı sıra muhalif medyayı baskı altında tutma konusunda aktif 
rol oynayan RTÜK de yılın ilk altı aylık döneminde etkili oldu. Muhalif kanallara uygulanan 10 milyon 
liralık idari para cezasına karşılık hükümete yakın kanallara sadece 1,5 milyon liralık yaptırım kararı 
alınması kayıtlara geçti.  

Ağustos’taki en önemli gelişme, Anayasa Mahkemesi (AYM), BİK uygulamaları hakkında ba-
sın özgürlüğü lehine karar alması oldu. AYM, Cumhuriyet, Evrensel, Sözcü ve Birgün’ün başvuruları 
üzerine, BİK’in cezalandırıcı uygulamalarının etik değerlendirme ötesine geçtiği, caydırıcı özelliği kal-
madığı ve sistematik sorun oluşturduğu kararına hükmetti. AYM’nin, BİK’in Basın Ahlak Esasları dü-
zenlemesini yenilemesi gerektiğini vurgulayan kararı üzerine, meslek örgütleri ve muhalefet, 1 Ekim’de 
açılacak TBMM'ye daha adil ve özgürlükçü düzenlemelerde bulunulması çağrısını yineledi. 

Eylül ve Ekim aylarında RTÜK ise ay içerisinde AKP iktidarına muhalif çizgideki yayın kuru-
luşlarına yönelik ağır yaptırım kararları alması tepkilere yol açtı. RTÜK’ün AKP ve MHP’li üyelerince 
oy çokluğuyla Tele1 TV’ye üç günlük ekran karartma kararı alması, bu televizyon kanalı açısından bir 
sonraki ceza kararıyla yayın lisansını kaybetme sonucunu yaratacak olması nedeniyle tepkiyle karşılandı. 
Bu durum, Türkiye’nin gelecek yılki Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimler için geri sayım sürecinde iken 
muhalefete yönelik susturma girişimi olarak yorumlandı.  

Kasım ayında RTÜK bünyesinde dokuz üyelikten birisi geçtiğimiz Temmuz ayından itibaren 
boş olduğu için TBMM Genel Kurulu’nda üye seçimi yapıldı. TBMM’deki sandalye dağılımı itibariyle 
RTÜK üyeliği hakkına sahip olduğunu öne süren İyi Parti’nin talebi, Meclis Başkanlık Divanı’nda AKP 
ve MHP’nin oy çokluğuyla reddedildi. Böylece İyi Parti’nin önerdiği adaylar arasından değil tartışmalı 
şekilde AKP’nin belirlediği adaylar arasından Mete Hacıarifoğlu RTÜK üyeliğine seçildi. 

Aralık’ta RTÜK’ün seçim yılı arifesinde eleştirel haber ve söylemleri hedef alan cezalandırma 
kararları gündemdeki yerini korudu. 

 
Erişim engellemesi kararlarıyla sansür hız kesmedi 

 
Yolsuzluk, usulsüzlük iddiaları ve toplumsal muhalefet kesimlerince yapılan iktidar eleştirilerini 

hedef alan erişim engelleri kararları ise, 2021 yılında Gazeteciler Cemiyeti’nin Özgürlük için Basın (ÖiB) 
aylık raporlarında kayda geçtiği üzere 2022 yılı boyunca da sürdü. 

 Şubat ayında ETHA ve Gazete Yolculuk haber sitelerine erişim engellendi. Milli Savunma Bakanı 
Hulusi Akar’ın görevdeki bakan yardımcılarından Şuay Alpay, Alpaslan Kavaklıoğlu ve Muhsin Dere’nin 
FETÖ ile bağlantıları oldukları, İzmir’de görevli ağır ceza mahkemesi üyesi Hacım Çiftçi’nin eşine karşı 

 
5 https://www.setav.org/rapor-uluslararasi-medya-kuruluslarinin-turkiye-uzantilari/ 
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şiddet uyguladığı, hakkında verilen uzaklaştırma ve silahını teslim etme kararına uymadığı, Sağlık Bakan 
Yardımcısı Şuayip Birinci’nin çift maaş aldığı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin eski basın danış-
manı Metin Özkan’ın bir kadının çantasından para çaldığı iddialarıyla Karaburun ilçe Kaymakamı Serap 
Özmen Çetin’in görevini kötüye kullandığını öne süren haberlere erişim “kişilik hakları ihlali” gerekçe-
siyle engellendi. 

Mart ayında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) eliyle yasaklamalar sürerken, AKP 
iktidarınca Cumhur İttifakı ortağı MHP’nin desteğiyle basın ve ifade özgürlüklerini daha da sınırlama 
yönünde yasal düzenleme hazırlıkları yapıldığı görüldü. Bu kapsamda, “Tüketicinin Korunması Hak-
kında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin TBMM’de 
yasalaşmasıyla BTK ve yargı yanı sıra internet sitelerine erişim engeli getirilmesi yetkisine Ticaret Ba-
kanlığı’na bağlı Reklam Kurulu da dahil edildi. Öte yandan Anayasa Mahkemesi’nin BİK’in ilan kesme 
cezalarına karşı hak ihlali kararları vermesi olumlu gelişmeler olarak not edildi.  

Nisan ayında da çok sayıda haber sitesine erişim engeli getirildi. Siyasal iktidara yakın iş adamları 
ve bürokratların soruşturulması gereken kararları ve uygulamalarına ilişkin haberlere  “kişilik hakları ih-
lali” ya da “Milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişim engeli getiriliyor. Bazen 
bu engelle ilgili haber yapılması da yasaklanıyor. Artık sıradan bir uygulama haline getirilen bu kararlar 
gazetecilerin görev yapmasını, yurttaşların da haber alma hakkını ciddi biçimde engelliyor. 

Haziran ayında erişim engelleme kararlarıyla yolsuzluk, usulsüzlük iddialarına yönelik sansür 
süreci devam etti. İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFOD) erişim engelleme kararlarıyla ilgili raporlama 
faaliyetine yönelik de erişim engellemesi kararları alınması dikkat çekti.  

Ağustos ayı boyunca yolsuzluk, rüşvet konulu pek çok haber ve içeriğe “kişilik hakları” ihlali 
gerekçesiyle erişim engeli getirilmesi devam etti. Gümrüklerdeki yolsuzluklar iddiasıyla polis operasyo-
nuna konu olan kişilerin başvuruları üzerine haberlere erişim engellendi. Daha da dikkat çekici olanı,  
Cumhurbaşkanı danışmanı olarak görev yapan iki kişinin adının geçtiği, bir AKP milletvekili ve Ser-
maye Piyasası Kurulu önceki başkanı eşinin karıştığı borsa işlemlerindeki yolsuzluk ve rüşvet iddiaları 
haberlerine erişim engeli getirilmesi oldu. 

Yılın son aylarında da erişim engellemesi kararlarıyla halkın haber alma hakkını özellikle yol-
suzluklar, usulsüzlükler ilgili haber içeriklerini sansürleyerek engelleme eğilimi hız kesmedi.  
 
İletişim Araçlarına ve İletişimcilere Baskı 
3 Ocak 2022 

• İstanbul Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği, Mersin Limanı’nda ele geçirilen kokainlerle ilgili 
haberlere erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.6 Haberde, Ekvador’dan Mersin Limanı’na 
ulaşan muz konteynerlerinde art arda yakalanan kokainleri deşifre eden CHP İzmir Milletvekili Mahir 
Polat ile CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen’in çalışmalarından bahsediliyordu.7 

• TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu’ndan (Ombudsmanlık) Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 
Anayurt muhabiri Demet Aran’ın başvurusu üzerine polisin kalkanlarını kaldırarak gazetecilerin görüntü 
almasını engellemesinin “basın özgürlüğü ihlali olmadığını” savundu. Malkoç, Aran’ın başvurusuyla il-
gili kısmen ret, kısmen tavsiye kararı verdi. Malkoç, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne yönelik iki tavsiyede 
bulunarak kolluk personeli tarafından kolluk görevinin ifası sırasında gazetecilik faaliyeti gerçekleştiren 
basın mensupları için uygun ortamın sağlanmasına azami özen gösterilmesini ve basın mensupları ile 
kurulacak ilişkilerde daha özenli bir dil kullanılmasını istedi. Kararda, “Bu çerçevede, başvurunun ince-
lenmesi kapsamında kolluk görevlilerinin aniden ve anlık olarak gelişen eylem ve protestolara yasal ola-
rak müdahale etmelerine duyulan ihtiyaca ilişkin kamusal fayda ile topluma haber ve bilgi aktarımının 
sağlanabilmesi için basın mensuplarının görevlerini gereği gibi yapabilecekleri koşulların sağlanması su-
retiyle basın ve haber alma hürriyetinin korunması arasında bir dengenin gözetilmesi gerekmektedir” 

 
6 https://ifade.org.tr/engelliweb/mersin-limaninda-ele-gecirilen-kokainlerle-ilgili-haberler/ 
7 https://yeniistiklal.com/haber/haberimize-erisim-engeli-gerekce-kisilik-haklari-470487 
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denildi. Malkoç, Aran’ın 14 Ekim 2020’de polis tarafından gözaltına alınmaya çalışılmasına ilişkin şika-
yetinin ise “yargı yetkisinde” olması nedeniyle incelenmediğini bildirdi.8 
4 Ocak 2022 

• Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği, umutgazetesi37.org haber sitesine erişimi “milli güvenlik 
ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle engelledi.9 

• Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği, kizilbayrak59.net haber sitesine erişimi “milli güvenlik ve 
kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle engelledi.10 
5 Ocak 2022 

• Berat Albayrak’ın avukatı Ahmet Özel, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde Al-
bayrak’ın RedHack’in sızdırdığı e-maillerini haberleştirerek, “örgüt propagandası” ve “bilişim sistemini 
engelleme bozma verileri yok etme veya değiştirme” iddialarıyla yargılanan ETHA sorumlu müdürü 
Derya Okatan’ın beraatı etmesine itiraz etti. Özel, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne verdiği itiraz 
dilekçesinde, Okatan hakkındaki beraat kararının usul ve yasaya aykırı olduğunu ileri sürdü.11 
6 Ocak 2022 

• Diyarbakır 4. Sulh Ceza Hakimliği, etha28.com haber sitesine erişimi “milli güvenlik ve kamu 
düzeninin korunması” gerekçesiyle engelledi.12 

• Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği, RTÜK’ün talebiyle, dünyadaki bütün radyo istasyonlarını din-
lemeye olanak sağlayan Radio Garden hakkında gerekli lisans alımını gerçekleştirmediği gerekçesiyle 
erişim engelli kararı verdi. 13 Aralık 2021’de RTÜK tarafından, yayın lisansı almadan yayın hizmeti ya-
pıldığı tespit edilen radyo platformu Radio Garden’a lisans ücretini ödemesine ya da hizmetine son ver-
mesi için 72 saat süre verilmişti.13 

• Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Van Çatak’ta Osman Şiban ile Servet Turgut’un güvenlik görev-
lilerince helikopterden atıldığı iddiasını haberleştirdikleri için yargılanan gazeteciler Adnan Bilen, Cemil 
Uğur, Şehriban Abi, Nazan Sala ile Zeynep Durgut hakkında “örgüt üyeliği” suçlamasından beraat etme-
lerine karar verdi. Mahkeme, Sala’ya “örgüt propagandası” iddiasıyla bir yıl üç ay hapis cezasına karar 
verdi ve hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.14 
7 Ocak 2022 

• İzmir 4. Sulh Ceza Hakimliği, Ege Üniversitesi’nde “kişiye özel kadro ilanları” ile ilgili haber-
lere erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.15 
8 Ocak 2022 

• Konya Akşehir Sulh Ceza Hakimliği, AKP’li Yunak Belediye Başkanı Ali Konak’ın araç kul-
lanırken alkol aldığı görüntülerle ilgili haberler ve içeriklere erişimi “kişilik hakları ihlali gerekçesiyle” 
engelledi.16 
11 Ocak 2022 

• İstanbul Anadolu 2.Sulh Ceza Hakimliği, 1 Nisan 2020’de haberalternatif.com Genel Yayın 
Yönetmeni Celal Eren Çelik’in sosyal medya hesabından duyurduğu THY yönetim kurulu değişikliği ile 
ilgili siyasetcafe.com sitesindeki habere erişimi engelledi.17 

• İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, KHK’yla kapatılan Zaman gazetesi davası kapsamında 
Temmuz 2018’de “örgüt üyeliği” suçundan mahkum edilen köşe yazarları Şahin Alpay, Ali Bulaç, Müm-
tazer Türköne ile ilk yargılamada beraat eden editör Mehmet Özdemir’in yeniden yargılanmasında, sa-
nıklar hakkındaki yurt dışı çıkış yasaklarının devamına karar verdi. Mahkeme, Özdemir hakkındaki ya-
kalama infazının beklenmesine de karar vererek, davayı 7 Nisan’a erteledi.18 

 
8 https://www.dw.com/tr/ombudsmandan-emniyete-iki-tavsiye-karar%C4%B1/a-60316673 
9 https://ifade.org.tr/engelliweb/ocak-2022de-milli-guvenlik-ve-kamu-duzeninin-korunmasi-gerekcesiyle-erisime-engellenen-websiteleri/ 
10 https://ifade.org.tr/engelliweb/ocak-2022de-milli-guvenlik-ve-kamu-duzeninin-korunmasi-gerekcesiyle-erisime-engellenen-websiteleri/ 
11 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/255780-berat-albayrak-derya-okatan-in-beraatina-itiraz-etti 
12 https://ifade.org.tr/engelliweb/ocak-2022de-milli-guvenlik-ve-kamu-duzeninin-korunmasi-gerekcesiyle-erisime-engellenen-websiteleri/ 
13 https://www.diken.com.tr/rtukun-basvurusuyla-dunyadaki-butun-radyo-istasyonlarini-ucretsiz-dinlemeye-olanak-saglayan-site-erisime-engellendi/ 
14 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/255837-iskenceyi-haber-yapan-gazeteciler-1-yilin-sonunda-beraat-etti 
15 https://ifade.org.tr/engelliweb/ege-universitesinde-acilan-kisiye-ozel-ilanlarla-ilgili-haberler/ 
16 https://ifade.org.tr/engelliweb/konyanin-yunak-ilcesinin-belediye-baskani-ile-ilgili-haberler/ 
17 https://www.siyasetcafe.com/thy-yonetim-kurulu-degisikligi-haberimize-erisim-engeli-66602h.htm 
18 https://www.mlsaturkey.com/tr/zaman-gazetesi-yazarlarinin-yeniden-yargilandigi-dava-nisana-ertelendi/ 
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• İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteciler Sadık Topaloğlu ve Sadiye Eser’in “örgüt üye-
liği” suçlamasıyla yargılanmasında, yurt dışı çıkış yasaklarının devamına karar vererek, davayı 12 Ma-
yıs’a erteledi.19 

• DEVHABER’den gazeteci Oktay Candemir, Van’ın Gürpınar ve Çatak ilçelerinde F.D ve R.O 
isimli iki köy korucusunun küçük yaştaki iki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğu iddiasını haberleş-
tirdiği için ölümle tehdit edildiğini duyurdu. Candemir, İnsan Hakları Derneği (İHD) Van Şubesi’ne baş-
vurarak, savcılığa da suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.20 

• Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün talebiyle, 
Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi 20 yaşındaki Enes Kara’nın kaldığı cemaat yurdunda 
yaşadığı baskılardan ve gelecek kaygısından dolayı intihar etmesiyle ilgili sosyal medya paylaşımlarına 
erişimi “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle engelledi.21 
12 Ocak 2022 

• Diyarbakır 4. Sulh Ceza Hakimliği, etha29.com haber sitesine erişimi “milli güvenlik ve kamu 
düzeninin korunması” gerekçesiyle engelledi.22 
13 Ocak 2022 

• İskenderun 2. Sulh Ceza Hakimliği, babası Mehmet Kara’nın talebiyle ailesinin zoruyla kaldığı 
cemaat yurdunda gördüğü baskıları ve gelecek kaygısını anlatarak yaşamına son veren tıp fakültesi öğ-
rencisi Enes Kara’ya dair haberlere erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.23 

• Adana Feke Sulh Ceza Hakimliği, Feke ilçesinde 13 yaşındaki kız çocuğunun tecavüz faili 55 
yaşındaki H.Y.’nin tutuklanmasıyla ilgili MA’nın 3 Ocak tarihli haberine erişim engeli uyguladı. Haberde, 
velayeti babasında olan 13 yaşındaki kız çocuğunun tecavüz sonucu hamile kalmasına yer verilmişti.24  

• Elazığ’da Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara’nın kaldığı cemaat evinde uğra-
dığı baskılar sonucunda intihar etmesi sonrasında olayı haberleştiren Günışığı Gazetesi Yazı İşleri Mü-
dürü Faik Akgün, Nur cemaati üyesi olduğu iddia edilen kişilerce aranarak ölümle tehdit edildiğini ileri 
sürdü. Akgün, ayrıca yaptığı haber sonrasında gazetedeki yazı işleri müdürlüğü görevinden alındığını 
söyledi. Akgün, “14 yıldır Elazığ’da gazetecilik yapıyorum. Son yaptığım Kara haberinden sonra Nur 
cemaatine mensup olduğunu söyleyen kişiler tarafından hakaretlere maruz kaldım ve ölümle tehdit edil-
dim. Bu sebeple Emniyet Müdürlüğü’ne giderek kişiler hakkında şikayetçi oldum. Ayın 11’inde haberi 
yapmak için olay yerine gittim ve haber için gerekli bilgileri toplayıp yazdım. Haberimi internet sitesinde 
paylaştıktan sonra yoğun bir şekilde tehdit ve hakaret telefonları aldım. Bu tehdit ve hakaretlere direnerek 
haberimi kaldırmadım. Saat 16:00 sularında gazetenin genel yayın yönetmeni ve sahibi Nafiz Koca, ha-
beri yayından kaldırttı ve gazetede basımını engelledi. Bundan bir gün sonra ise alelacele bir toplantı talep 
etti. Toplantıda diğer çalışanları da bana karşı organize ederek mobbing yapıldı ve beni görevden aldığını 
ifade etti” dedi.25 

• Diken muhabiri Canan Coşkun, Esenyurt Karakolu’nda öldürülen Birol Yıldırım’ın davasının 
görüldüğü Bakırköy Adliyesi 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin yer olmadığı gerekçesiyle basın mensuplarını 
duruşma salonuna almadığını duyurdu.26 
14 Ocak 2022 

• İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, İBB’nin AKP tarafından yönetildiği dönemden kay-
naklı alacağı nedeniyle belediyenin hesaplarına haciz işlemi uygulatan MET-GÜN İnşaat Taahhüt ve Tic. 
A.Ş. ve sahibi Metin Güneş ile ilgili haberler ve sosyal medya paylaşımlarının “kişilik hakları ihlali” 
gerekçesiyle silinmesine ve arama motorlarından çıkartılmasına karar verdi.27 Haberde İBB’nin Ekrem 

 
19 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-sadiye-eser-ve-sadik-topaloglunun-yargilandigi-dava-bir-kez-daha-ertelendi/ 
20 https://kronos34.news/tr/korucularin-tecavuz-haberini-yapan-gazeteciye-olum-tehdidi/ 
21 https://ifade.org.tr/engelliweb/cemaat-yurdunda-kalan-tip-ogrencisinin-intihar-etmesi-ile-ilgili-sosyal-medya-paylasimlari/ 
22 https://ifade.org.tr/engelliweb/ocak-2022de-milli-guvenlik-ve-kamu-duzeninin-korunmasi-gerekcesiyle-erisime-engellenen-websiteleri/ 
23 https://www.gazeteduvar.com.tr/baba-istedi-enes-kara-haberlerine-erisim-engeli-getirildi-haber-1549079 
24 https://malummedya.com/tecavuz-failinin-tutuklanmasi-haberine-erisim-engeli/ 
25 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/enes-karanin-intihar-olayini-haberlestiren-gazeteciye-olum-tehdidi-6886396/ 
26 https://twitter.com/canancoskun/status/1481625550284283905 
27 https://ifade.org.tr/engelliweb/ibbye-haciz-uygulatan-met-gun-insaat-ve-sahibi-ile-ilgili-haberler-2/ 
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İmamoğlu döneminde mevcut projelerini tamamlamak ve yeni projeler gerçekleştirme amacıyla aldığı 
krediye MET-GÜN İnşaat Taahhüt ve Tic. A.Ş. talebiyle haciz uygulandığı anlatılıyordu.28 

• İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, MHP eski MYK üyesi, iş adamı Muharrem Yıldız’ın, Esen-
yurt Belediyesi’nin AKP’li başkanları Necmi Kadıoğlu ve Ali Murat Alatepe dönemleriyle ilgili iddiaları 
hakkındaki haberleri “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.29 

• Gazete Karınca muhabiri Yadigar Aygün ile Yeni Demokrasi muhabiri Tuba Apaydın, İstanbul 
Beyoğlu’nda, Fırat Üniversitesi öğrencisi Enes Kara’nın intihar etmesi olayını protesto eden gençlik ör-
gütleri üyelerinin eylemini takip ettikleri sırada gözaltına alındı.30 Gözaltına alınırken darp edildiğini be-
lirten Yadigar Akgün, “İlk ablukadan çıktıktan sonra yaşananları anlatan haberimi göndermeye hazırla-
nıyordum ki ikinci bir ablukaya düştüm. Bir anda bir polis tarafından çekildim. Polis, hemen ters kelepçe 
yapmaya çalıştı; telefonumu elimden almaya çalıştı. Gazeteci olduğumu belirttim. Buna rağmen ters ke-
lepçeyle gözaltı yapmaya çalıştı. Şiddet uygulamalarını kesmeleri için kalp ameliyatı geçirdiğimi ve kal-
bimde sorun olduğunu anlatmaya çalıştım. Polis, bana ‘Kalp hastasıysan burada ne işin var!’ diye karşılık 
verdi. Ben de gazeteci olduğumu ve işimi yaptığımı söyledim ama buna rağmen gözaltına aldılar”31 dedi.32 

• Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın talebi üzerine, ailesinin 
zoruyla kaldığı cemaat yurdunda gördüğü baskıları ve gelecek kaygısını anlatarak intihar eden Fırat Üni-
versitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara’nın ölümünden önce paylaştığı videoya erişim engeli getirdi. 
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, çocuklarımızı her türlü teh-
likeli içerikten koruma görev ve sorumluluğumuzu hassasiyetle yerine getirmekte kararlıyız. Tüm kamu-
oyunu da bu noktada hassas davranmaya davet ediyoruz”33 denildi.34 
18 Ocak 2022 

• Van İnfaz Hakimliği, Dicle Haber Ajansı muhabiri Nedim Türfent’in “cezaevi güvenliğini teh-
likeye atacağı” gerekçesiyle avukatları tarafından kendisine iletilen notlara el konulmasına, avukatları ile 
görüşmelerinin üç ay süreyle sesli veya görüntülü olarak kaydedilmesine, görüşmelerde görüşmeyi izle-
mek için bir görevlinin hazır bulundurulmasına karar verdi. Hakimlik ayrıca görüşme sırasında her iki 
tarafın birbirine verdiği notlara, dosyalara, belgelere ve belge örneklerine el konulmasına ve görüşmelerin 
hafta içinde mesai saatlerinde olacak şekilde haftada bir gün ve bir saat ile sınırlandırılmasına karar verdi. 
Türfent, 2015 yılında Hakkari Yüksekova’da bir şantiyede özel harekat timlerinin Kürt işçileri ters ke-
lepçe ile yere yatırıp “Türk’ün gücünü göreceksiniz!” şeklinde tehdit ettiğini haberleştirdikten sonra 13 
Mayıs 2016 tarihinde “terör örgütü üyeliği” şüphesiyle tutuklanmış, 15 Aralık 2017’de “terör örgütü üye-
liği” ve “örgüt propagandası” suçlarından sekiz yıl dokuz ay hapis cezasına çarptırılmıştı.35 

• BirGün’de çalışan gazeteci Can Uğur, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla Sabiha Gökçen 
Havalimanı’nda gözaltına alındı. Uğur, karakoldaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Uğur’un 2015 
yılında BirGün’de yayımlanan bir habere açılan davadan dolayı gözaltına alındığı iddia edildi.36 
19 Ocak 2022 

• Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği, organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’in gündeme getir-
diği “Bataklık” operasyonu ve soruşturması kapsamında tutuklanan iş adamı Nevzat Kaya’yla ilgili ha-
berlere erişimi, “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle, engelledi ve silinmelerine karar verdi.37 

• Yeniçağ yazarı Yavuz Selim Demirağ’a yönelik saldırıyla ilgili sanıklar Adem Y., Emrah Y., 
Ali A., Furkan Ç., Necmettin İ. ve Orhan Ç.’nin yargılandığı davada, Ankara 54. Asliye Ceza Mahke-
mesi’nin sanıkların “öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla yargılaması gerektiği kararıyla dosyayı gönder-
diği Ankara 36. Ağır Ceza Mahkemesi “basit yaralama” değerlendirmesinde bulundu. Mahkeme, kararda, 
“…Müştekinin yaptığı program nedeniyle sanıkların bir çeşit gözdağı niteliğinde yaralama eylemini 

 
28 https://www.tamgaturk.com/tamgaturk-un-bir-haberine-daha-erisim-engeli-getirildi/43014/ 
29 https://ifade.org.tr/engelliweb/esenyurt-belediyesinin-akpli-baskanlari-donemleriyle-ile-ilgili-haberler/ 
30 https://gazetekarinca.com/enes-karanin-intihara-suruklenmesini-protesto-eden-genclere-mudahale-cok-sayida-gozalti-var/ 
31 https://www.mlsaturkey.com/tr/polisten-gozaltina-alinan-gazeteci-aygune-kalp-hastasiysan-burda-ne-isin-var/ 
32 https://www.gazeteduvar.com.tr/enes-kara-eylemine-polis-engeli-cok-sayida-ogrenci-gozaltina-alindi-haber-1549290 
33 https://twitter.com/tcailesosyal/status/1481725860940226560?r 
34 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-59990140 
35 https://www.mlsaturkey.com/tr/tutuklu-gazeteci-nedim-turfentin-avukati-ile-gorusmeleri-sinirlandirildi/ 
36 https://t24.com.tr/haber/gazeteci-can-ugur-gozaltina-alindi,1008978 
37 https://ifade.org.tr/engelliweb/bataklik-operasyonu-ile-ilgili-haberler/ 
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gerçekleştirdikleri, kasıtlarının öldürmeye yönelik olmadığı, açıkça yaralama kastı ile hareket ettikleri 
sonucuna ulaşılarak karşı görevsizlik kararı vermek gerekmiştir” denildi. Dosya, Ankara Bölge Adliye 
Mahkemesi’ne gönderildi ve şimdi mahkemeler arasındaki “uyuşmazlığın” gidermesi beklenecek.38 
20 Ocak 2022 

• Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 30 Eylül 2021’de 
iki ayrı sosyal medya paylaşımında “örgüt propagandası” yaptığı iddiasıyla MA muhabiri Abdurrahman 
Gök hakkında suç duyurusunda bulunması üzerine hazırlanan iddianamede, Gök’ün suç duyurusuna konu 
olan iki paylaşımı yanı sıra Twitter ve Instagram’daki üç ayrı gönderisi de suç unsuru olarak gösterildi. 
Gök’ün haber takibi amacıyla gittiği Kuzeydoğu Suriye’de İŞİD ile savaşan YPG üyelerinin fotoğraflarını 
paylaşması iddianamedeki suçlamaya delil olarak gösterildi.39 Gök, 2017’de Diyarbakır’daki Nevruz kut-
lamaları sırasında Kemal Kurkut isimli gencin polis tarafından vurulma anının fotoğraflarını çekmişti.40 
21 Ocak 2022 

• İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, kapatılan Taraf gazetesinin eski yöneticileri Ahmet Altan, 
Yasemin Çongar, Yıldıray Oğur ve muhabiri Mehmet Baransu’nun yargılandığı davada, Baransu’nun 
tutukluluğunun devamına ve Tuncay Opçin’in yakalama infazının beklenmesine karar verdi. Dava, 4 
Mart’a ertelendi.41 
22 Ocak 2022 

• İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla gözaltına alınan ga-
zeteci Sedef Kabaş’ın tutuklanmasına karar verdi. Kararda, video kaydının izlenmesi sonunda “hakaret” 
kastının bulunduğu sonucuna varıldığı, eylemin televizyon programında gerçekleştirilmesi nedeniyle su-
çun nitelikli halinin söz konusu olduğu, şüphelinin üzerine atılı suçu işlemiş olduğu hususunda kuvvetli 
suç şüphesinin bulunduğu kanunda öngörülen cezanın alt ve üst sınırı düşünüldüğünde kaçma ve sak-
lanma ihtimalinin yüksek olduğu belirtilerek, bu nedenle tutuklamanın ölçülü görüldüğü değerlendirmesi 
yapıldı. Kabaş, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.42 Kabaş, Tele 1’de “Demokrasi 
Arenası” programında, “Taçlanan baş akıllanır diye çok meşhur bir söz vardır. Ama görüyoruz ki gerçek 
değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır 
olur. Yani tam tersini ifade eder” demişti. Kabaş, savcılık aşamasında verdiği ifadeyi aynen tekrar ettiğini 
belirterek, “Sözün orijinali bir atasözüdür,” demişti.43 
24 Ocak 2022 

• Diyarbakır 3. Sulh Ceza Hakimliği etha30.com haber sitesine erişimi “milli güvenlik ve kamu 
düzeninin korunması” gerekçesiyle engelledi.44 
25 Ocak 2022 

• Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi, KHK ile kapatılan DİHA’nın eski muhabiri Ramazan Ako-
ğul’un “örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla yargılandığı davada, dört yıldır gönderilmeyen soruşturma dos-
yası nedeniyle davayı yeniden ertelemek zorunda kaldı ve 10 Mayıs’a erteledi.45  

• İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, sağlık sorunlarının ilerlediğini kaydederek tahliyesini talep eden 
Eskişehir H Tipi Cezaevi’nde tutuklu gazeteci Devrim Ayık’ın “örgüt üyeliği” suçlamasıyla yargılanma-
sında tutukluluğa devam kararı verdi. Dava, 8 Nisan’a ertelendi.46 

• İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi, beş gazeteci hakkında eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanı Berat Albayrak’ın e-maillerini haberleştirerek “verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme” iddiasıyla 
yargılandığı Redhack davasına ilişkin 56 sayfalık gerekçeli kararda, olayı “gazetecilik faaliyeti değil” 
şeklinde değerlendirdi. Mahkeme kararında, Redhack’ın DHKP-C’ye ait bir oluşum olduğunu ve dönemin 
bakanı Albayrak’a yönelik algı oluşturduğunu belirtti. Mahkeme, BirGün çalışanı Mahir Kanat, Diken 

 
38 https://bianet.org/bianet/insan-haklari/256437-yavuz-selim-demirag-a-saldiri-davasi-ip-yumagina-dondu 
39 https://www.mlsaturkey.com/tr/20-yil-hapis-istemiyle-yargilanan-gazeteci-abdurrahman-gok-hakkinda-bir-dava-daha-acildi/ 
40 https://www.amerikaninsesi.com/a/vurulma-anini-ceken-gazeteciye-bir-dava-daha/6405478.html 
41 https://t24.com.tr/haber/kapatilan-taraf-gazetesinin-eski-yoneticilerinin-yargilandigi-davada-mehmet-baransu-nun-tutuklulugunun-devamina-karar-ve-
rildi,1009731 
42 https://odatv4.com/guncel/mahkemeden-sedef-kabas-karari-227794 
43 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/cumhurbaskanina-hakaretten-gozaltina-alinan-sedef-kabas-tutuklandi-6905568/ 
44 https://ifade.org.tr/engelliweb/ocak-2022de-milli-guvenlik-ve-kamu-duzeninin-korunmasi-gerekcesiyle-erisime-engellenen-websiteleri/ 
45 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-ramazan-akogulun-davasi-gelmeyen-sorusturma-dosyasi-icin-yine-ertelendi/ 
46 https://www.mlsaturkey.com/tr/agir-hasta-gazeteci-devrim-ayik-yine-tahliye-edilmedi/ 
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eski editörü Tunca Öğreten, kapatılan DİHA’nın Haber Müdürü Ömer Çelik ile muhabir Metin Yoksu, 
Yolculuk Yazı İşleri Müdürü Eray Sargın “verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme” suçlamasıyla bir yıl 
sekiz ay hapse mahkum edilmiş, ETHA Sorumlu Müdürü Derya Okatan’ın ise beraatına karar verilmişti.47 
27 Ocak 2022 

• Samsun 2. Sulh Ceza Hakimliği, Gürcistan’a kaçan suç örgütü lideri Galip Öztürk’ün aile fo-
toğrafını çeken Samsun Adalet Komisyon Başkanı hakim Kemal Alver ile ilgili yapılan haberlere erişimi 
“kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi ve silinmelerine karar verdi.48 

• Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazeteci Sedef Kabaş’ın “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla tu-
tuklanmasına ilişkin “Bu suç cezasız kalmayacaktır. Şahsın amacının provokatörlük olduğu çok açık” 
dedi. Erdoğan, “Buradaki hakaret şahsımla ilgili değil, temsil ettiğim makama yöneliktir. Devleti yöneten 
Cumhurbaşkanlığı makamının hedef alınması söz konusu. Bu makamın izzetini korumakla görevliyiz. 
Bunu TCK 299. maddesi söylüyor. Hukuk neyi gerektiriyorsa yapılacaktır. Siyasette eleştiri olur ama bu 
temiz bir dille olmalı. Bunun ifade özgürlüğüyle alakası yok.49 CHP’nin Cumhurbaşkanı’na hakaretin suç 
olmaktan çıkarılması yönündeki teklifi ise tam bir garabet. Bu milletin seçilmiş iradesine hakaret etme 
lüksünüz olamaz. Yüzde 52 oyla seçilmiş bir cumhurbaşkanıyım. Benim nezdimde millete hakarettir, 
edepsizliktir bu sözler. Kabul etseler de etmeseler de Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52 oy ile seçilmiş 
Cumhurbaşkanıdır. Bu suç cezasız kalmayacaktır. Biz onlar gibi hakarete değil, adalete başvuruyoruz. Bu 
konunun takipçisi olacağız” dedi.50 
28 Ocak 2022 

• Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), yenidemokrasi20.net, 51  yeniyasamgaze-
tesi2.com 52 , xwebun.org 53 , alinteri2.com 54 , komundergi4.com 55 , kizilbayrak60.net 56  ve umutgaze-
tesi38.org haber sitelerine erişimi “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle engel-
ledi.57 

• İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği58, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un, Cumhur-
başkanı Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan hakkındaki ayrı ayrı açıklamalarıyla ilgili haberlere erişimi “ki-
şilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.59 
31 Ocak 2021 

• Gazeteci-Yazar Can Kasapoğlu, Almanya’da yapılan bir “şikayet” üzerine akşam saatlerinde 
Adana Havalimanı’nda gözaltına alındı.60 
1 Şubat 2022 

• İstanbul Küçükçekmece 10. Asliye Hukuk Mahkemesi, Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı-
nın, Sözcü’de yayımlanan “İBB’den Vakıflara Hizmet Raporu” başlıklı yazısında “belgeye ve somut de-
lile dayalı olmaksızın vakfın onur ve haysiyetini kırıcı ifadeler kullanıldığı” iddiasıyla manevi tazminatla 
yargılanan gazeteci Çiğdem Toker davasında, tanık beyanlarına karşı beyanda bulunmak üzere taraflara 
iki haftalık süre verilmesine karar verdi.61 Dava 31 Mart’a ertelendi.62 

• Eğitim Sen’in TBMM Genel Kurulu’nda görüşmelerine başlanacak Öğretmenlik Meslek Ka-
nunu teklifinin kabul edilmemesi yönünde çağrıda bulunmak için Meclis önünde yaptığı eylemi takip 
eden KRT muhabiri ve kameramanına canlı yayında polis tarafından müdahale edildi. Alandaki başka 
kameramanın kaydettiği görüntülerde polisin gazetecilere, “Sen muhabirsin konuştuğun lafa bak. Devam 
et. Sen eylemci misin? Sen kanunu bilmiyorsun konuşuyorsun artistlik yapıyorsun” dediği kayda 

 
47 https://www.gazeteduvar.com.tr/redhackte-gerekceli-karar-gazetecilik-faaliyetine-itibar-edilmedi-haber-1550657 
48 https://ifade.org.tr/engelliweb/suc-orgutu-liderinin-fotograflarini-ceken-hakim-haberleri/ 
49 https://www.amerikaninsesi.com/a/erdogan-sedef-kabasi-suclu-ilan-etti/6414548.html 
50 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/erdogandan-sedef-kabas-aciklamasi-bu-suc-cezasiz-kalmayacaktir-amaci-provokatorluk--503655h.htm 
51 https://ifade.org.tr/engelliweb/ocak-2022de-milli-guvenlik-ve-kamu-duzeninin-korunmasi-gerekcesiyle-erisime-engellenen-websiteleri/ 
52 https://ifade.org.tr/engelliweb/ocak-2022de-milli-guvenlik-ve-kamu-duzeninin-korunmasi-gerekcesiyle-erisime-engellenen-websiteleri/ 
53 https://ifade.org.tr/engelliweb/ocak-2022de-milli-guvenlik-ve-kamu-duzeninin-korunmasi-gerekcesiyle-erisime-engellenen-websiteleri/ 
54 https://ifade.org.tr/engelliweb/ocak-2022de-milli-guvenlik-ve-kamu-duzeninin-korunmasi-gerekcesiyle-erisime-engellenen-websiteleri/ 
55 https://ifade.org.tr/engelliweb/ocak-2022de-milli-guvenlik-ve-kamu-duzeninin-korunmasi-gerekcesiyle-erisime-engellenen-websiteleri/ 
56 https://ifade.org.tr/engelliweb/ocak-2022de-milli-guvenlik-ve-kamu-duzeninin-korunmasi-gerekcesiyle-erisime-engellenen-websiteleri/ 
57 https://ifade.org.tr/engelliweb/ocak-2022de-milli-guvenlik-ve-kamu-duzeninin-korunmasi-gerekcesiyle-erisime-engellenen-websiteleri/ 
58 https://ifade.org.tr/engelliweb/chp-grup-baskanvekili-engin-ozkocun-cumhurbaskanina-yonelik-ifadeleriyle-ilgili-haberler/ 
59 https://ifade.org.tr/engelliweb/chp-grup-baskanvekili-engin-ozkocun-bilal-erdogan-hakkindaki-aciklamalariyla-ilgili-haberler/ 
60 https://www.pirha.net/gazeteci-yazar-can-kasapoglu-gozaltina-alindi-308239.html/31/01/2022/ 
61 https://diclefiratgazeteciler.org/haberler/t3-vakfinin-cigdem-tokere-actigi-tazminat-davasi-goruldu 
62 https://www.mlsaturkey.com/tr/t3-vakfinin-cigdem-tokere-actigi-tazminat-davasinda-tarik-balyali-tanik-olarak-dinlendi/ 
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geçti. Polisin ayrıca eylemcilere “Yapılan eylem kanuna aykırıdır. Lütfen eyleminize son veriniz” anons-
larıyla uyarılarda bulunduğu kaydedildi.63 Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) konuya ilişkin açıklama-
sında, “Polis sahada işini yapan gazeteciye mâni olamaz. Gazetecilik engellenemez. Halkın haber alma 
hakkını çiğnemeyin” dedi.64 

• İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, BirGün Spor Editörü Eren Tutel’in, Türkiye Wushu Fede-
rasyonu’nda (TWF) yaşanan usulsüzlükleri haberleştirerek, “kamu görevlisine hakaret” iddiasıyla yargı-
landığı davada, savcının eksik hususların giderilmesi talebini kabul etti.65 Mahkeme, Tutel’in avukatına 
yazılı beyanda bulunması için süre vererek, davayı 24 Mayıs’a erteledi.66 
2 Şubat 2022 

• Gazeteci Sedef Kabaş için avukatı Uğur Poyraz, “tedbiren tahliye edilmesi” talebiyle Anayasa 
Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuruda bulundu.67 Başvurunun öncelikli olarak pilot dava usulüne 
göre incelenmesi de talep edilerek, tutuklanma kararı ile anayasanın 19’uncu maddesinin ikinci fıkrası ile 
AİHS’in “kişi hürriyeti ve güvenliği” hakkının ihlal edildiğinin tespit edilmesi istendi. Poyraz, “Haksız-
lığı, hukuksuzluğu bir an önce sonlandırması için Sedef Kabaş adına bugün AYM Başkanlığı'na müracaat 
ettik. Bakalım AYM haksızlığın karşısında mı, yoksa hukuksuzluğun ortağı mı?” dedi.68  Poyraz 24 
Ocak’ta İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği’nin Kabaş hakkındaki tutuklama kararına İstanbul 58. Asliye 
Ceza Mahkemesi’ne itirazda bulunmuş, mahkeme sulh ceza hakimliğinin kararında usul ve yasaya aykı-
rılık olmadığı kanaatine vararak, itirazı reddetmişti.69  

• İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, Libya’da yaşamını yitiren MİT mensubunun 
cenaze törenini haberleştirdikleri gerekçesiyle “istihbarat faaliyetleri ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa et-
mek” iddiasıyla süren davada gazeteciler Barış Pehlivan, Murat Ağırel, Hülya Kılıç, Aydın Keser, Meh-
met Ferhat Çelik’in hapis cezalarını onadı.70 İstinaf Mahkemesi, gazetecilerce yapılan itiraz başvurularına 
ilişkin ilk derece mahkeme kararına işaret ederek, “kararda usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka 
aykırılık bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değer-
lendirmenin yerinde olduğu, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine 
uyduğu, cezaların kanuni bağlamda uygulandığını” belirtti ve başvuruları oy birliğiyle reddetti.71“ Dev-
letin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bil-
gileri açıklama” iddiasına ilişkin ise Ağırel, Keser, Çelik, Kılınç, Terkoğlu, Peylivan ve Eren Ekinci hak-
kında beraat kararı verilmişti. Daire, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bu suçlamadan berat kararla-
rına yaptığı itirazı da reddetti.72 

• Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri Ahmet Kanbal’ın “terörle 
mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” ve “kamu görevlisine hakaret” iddialarıyla yargılan-
masında, reddi hakim talebini “yasal dayanağı olmadığı” gerekçesiyle reddetti. Dava 2 Mart’a ertelendi.73  
3 Şubat 2022 

• Gazeteci Mustafa Hoş, KRT TV’deki “Olağan İşler” programında74 troller tarafından takip edil-
diğini iddia ederek, “Oturduğum ev adresini söylüyorlar. Şu saatte şuradan çıktın diyorlar. Evet, ben o 
saatlerde oradan çıkmışım. Çocuğumla parka gittiğim anları bile söylüyorlar. Bu organizasyon öyle hafife 
alınacak bir şey değil” dedi. Hoş, “Kişiler hedef gösteriliyor ve kişi üzerine sosyal medyada çalışma baş-
latılıyor. Çalışma başlatılan kişilerin başına mutlaka bir iş geliyor. Ya gözaltına alınıyor ya tehdit ediliyor” 
diye ekledi.75 

 
63 https://t24.com.tr/video/tbmm-onundeki-ogretmenlik-meslek-kanunu-protestosunu-goruntulemek-isteyen-gazetecilere-polis-mudahalesi,45284 
64 https://www.birgun.net/haber/krt-ekibine-polisten-canli-yayinda-sert-mudahale-375514 
65 https://diclefiratgazeteciler.org/haberler/gazeteci-eren-tutelin-yargilandigi-dava-mayisa-ertelendi 
66 https://www.mlsaturkey.com/tr/usulsuzlukleri-yazan-gazeteci-eren-tutelin-yargilandigi-dava-mayisa-ertelendi/ 
67 https://tr.sputniknews.com/20220202/sedef-kabastan-aymye-bireysel-basvuru-1053396353.html 
68 https://haber.sol.org.tr/haber/sedef-kabastan-aymye-hak-ihlali-basvurusu-325051 
69 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/sedef-kabasin-avukatlari-aymye-basvurdu-6927424/ 
70 https://www.sabah.com.tr/gundem/2022/02/15/cezalari-onanmisti-murat-agirel-ile-baris-pehlivan-cezaevine-giriyor?paging=2 
71 https://artigercek.com/haberler/mit-davasinda-yargilanan-gazetecilerin-istinaf-basvurusu-reddedildi 
72 https://odatv4.com/medya/gazeteciler-hakkinda-karar-cezalari-onandi-avukatlar-odatv-ye-degerlendirdi-228454 
73 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-ahmet-kanbalin-yargilandigi-dava-reddi-hakim-talebi-nedeniyle-ertelendi/#:~:text=Reddi%20hakim%20talebi-
nin%20reddine%20kar%C5%9F%C4%B1,2%20Mart%202022%20tarihine%20erteledi. 
74 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/mustafa-hos-troller-tarafindan-takip-ve-tehdit-edildim-1904854 
75 https://haber.sol.org.tr/haber/gazeteci-mustafa-hos-ev-adresimi-bana-soyleyip-tehdit-ettiler-325147 
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• Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal, gazeteciler Barış Pehlivan ve Ba-
rış Terkoğlu’ndan Metastaz 2 Cendere kitabında kendisine yönelik rüşvet iddialarına yer verilmesi, dö-
nemin TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın bu iddiaları paylaşması, bu gelişmeleri İleri Haber genel 
yayın yönetmeni Doğan Ergün ile dönemin sorumlu müdürü İzel Sezer ve Yön Haber’den Ulaş Can’dan 
bu iddiaları haberleştirdikleri için tazminat kazandığını duyurdu. İnal, “Bugün de Pehlivan’dan şahsıma 
dönük iftiralarından dolayı 20.000 TL, Can’dan da 15.000 TL tazminat kazandım. İdlib’deki mazlumlar, 
yetimler, Kuran kursu talebeleri, ihtiyaç sahiplerine sürekli yeni paralar geliyor. Arkadaşlar, Ter-
koğlu’ndan da 20 bin 500 TL kazandım. Onu nereye versek ki? Şık şeysinin şahsıma dönük iftiralarından 
dolayı iki ayrı davadan toplam 67.795 TL tazminat kazandım ve tahsil ettim. Bunu sizin önerilerinizi 
dikkate alarak bir yere bağışlamak istiyorum” mesajını paylaştı.76 
4 Şubat 2022 

• Gazeteci Nurcan Yalçın, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruş-
turma kapsamında Kayapınar ilçesindeki evine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Yalçın’ın avukatı, 
24 saat süreyle avukat kısıtlılık kararı alındığı için müvekkili ile görüştürülmedi.77 
8 Şubat 2022 

• Batman 1. Asliye Ceza Mahkemesi, Jiyan Haber’in imtiyaz sahibi İdris Yayla’nın da aralarında 
bulunduğu 28 kişinin “2911 sayılı Gösteri ve Yürüyüş Kanununa muhalefet” suçlamasıyla yargılanma-
sında, kamera kayıtlarının incelenerek sanıkların alanda olup olmadığının ve polis ikazlarının yapılıp ya-
pılmadığının tespit edilebilmesi için görüntülerin bilirkişiye gönderilmesine karar verdi.78 Dava 2 Hazi-
ran’a ertelendi.79 

• İstanbul 8. Asliye Hukuk Mahkemesi, dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın 
Cumhuriyet eski muhabiri Hazal Ocak hakkında 20 Ocak 2020’de yayımlanan “Damat işi biliyor” haberi 
gerekçesiyle açtığı 200.000 TL’lik manevi tazminat davasında, aynı haber nedeniyle açılan ceza dava-
sında İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin Ocak hakkındaki beraat kararının kesinleşmesinin beklen-
mesine karar verdi.80 Dava 21 Haziran’a ertelendi.81 

• Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Demokrat Haber editörü Selda Manduz hakkında yeniden yar-
gılamasında “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla bir yıl altı ay hapis cezasına karar verdi. 
Ancak hükmün açıklanması geriye bırakıldı.82 Manduz’a ait el konulan dijital materyallerin de iade edil-
mesine karar verildi.83 Mahkeme, daha önce Manduz hakkında beraat kararına hükmetmişti.84 

• İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde, TELE1 Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Sakar hak-
kında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla 250.000 liralık manevi tazminat davası açıldı. Cumhurbaş-
kanı Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel’in verdiği dava dilekçesinde, Kabaş’ın 14 Ocak’taki canlı yayında 
Cumhurbaşkanı’na yönelik hakaret ve iftira içeren ifadeleri gerekçesiyle “Sakar’ın da Basın Kanunu’nun 
13’üncü maddesi gereğince hukuki olarak sorumlu” olduğu öne sürüldü.85 
9 Şubat 2022 

• Hatay 1. Sulh Ceza Hakimliği, Gazete Yolculuk haber sitesini erişime engelledi. Gazete Yolcu-
luk, “İnternet sitemiz mahkeme kararıyla erişime engellendi. Teknik ekibimiz sitemizin yeniden erişime 
açılması için çalışmalarını başlattı ancak gün boyu sizlere haberlerimizi ulaştıramayacağız” mesajını pay-
laştı.86 
10 Şubat 2022 

 
76 https://t24.com.tr/haber/erdogan-in-eski-avukati-inal-tip-milletvekili-ahmet-sik-gazeteciler-baris-terkoglu-ve-ulas-can-dan-tazminat-kazandigini-du-
yurdu,1012543 
77 https://www.gazeteduvar.com.tr/gazeteci-nurcan-yalcin-gozaltina-alindi-haber-1551881 
78 https://diclefiratgazeteciler.org/haberler/gazeteci-idris-yaylanin-yargilandigi-davada-bilirkisi-raporu-beklenecek 
79 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-idris-yaylanin-yargilandigi-davada-bilirkisi-raporu-beklenecek/ 
80 https://diclefiratgazeteciler.org/haberler/hazal-ocakin-damat-isi-biliyor-haberine-acilan-dava-hazirana-ertelendi 
81 https://www.mlsaturkey.com/tr/hazal-ocakin-damat-isi-biliyor-haberine-acilan-dava-hazirana-ertelendi/ 
82 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-selda-manduz-ilk-durusmada-1-yil-6-ay-hapis-cezasina-carptirildi/ 
83 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/257424-beraat-etti-istinaf-bozdu-selda-manduz-a-1-yil-6-ay-hapis-cezasi 
84 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/257424-beraat-etti-istinaf-bozdu-selda-manduz-a-1-yil-6-ay-hapis-cezasi 
85 https://www.dw.com/tr/cumhurba%C5%9Fkan%C4%B1-erdo%C4%9Fandan-sedef-kaba%C5%9Fa-250-bin-tllik-tazminat-davas%C4%B1/a-60704147 
86 https://t24.com.tr/haber/gazete-yolculuk-sitesi-erisime-engellendi,1013782 
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• İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi, ETHA muhabiri Ali Sönmez Kayar’ın da aralarında bulun-
duğu dokuz kişinin “örgüt üyeliği” suçlamasıyla yargılandığı davada, adli kontrol tedbirlerinin devamına 
karar verdi.87 Mahkeme davayı 17 Mayıs’a erteledi.88 

• Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci-yazar Mehmet Şahin hakkında KHK ile kapatılan 
Kürt Dili Araştırma ve Geliştirme Derneği (KURDİ-DER) yöneticisi olduğu 2010-2013 yılları arasında 
Demokratik Toplum Kongresi (DTK) tarafından düzenlenen kimi programlara katıldığı için “örgüt üye-
liği” suçlamasıyla yedi yıl altı ay hapse mahkum edilmesinde“ iyi hal” indirimi uygulayarak,89 altı yıl üç 
ay hapis cezası verdi.90 

• BirGün muhabiri İsmail Arı, AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay tarafından tehdit edildi-
ğini iddia etti. Arı, “Akay’ın avukatının satışı yasak uzun namlulu silahla videosuna ulaştım. Akay’a bir 
açıklamanız var mı? sorusunu sordum. ‘Sana ulaşırsam seni perişan ederim ’diyerek, açıkça tehdit etti. 
‘Beni tehdit ediyorsunuz ’dememe rağmen sözlerini küfür ve hakaretlerle sürdürdü” mesajını paylaştı.91 
11 Şubat 2022 

• İzmir 5. Sulh Ceza Hakimliği, İzmir’de görevli ağır ceza mahkemesi üyesi Hacım Çiftçi’nin 
eşine karşı şiddet uygulaması, hakkında verilen uzaklaştırma ve silahını teslim etme kararına uymama-
sıyla ilgili haberlere ve tweetlere erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.92 
12 Şubat 2022 

• DW Türkçe muhabiri Alican Uludağ, “Yargıda Bahçeli krizi” başlıklı haberi dolayısıyla bir ha-
kim tarafından ikinci kez şikayet edildiğini ve ifade vermek için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne çağ-
rıldığını duyurdu. Uludağ, polis memurunca ifadesinde dile getirdiği “Aynı habere iki ayrı soruşturma 
açılmasının, basın özgürlüğüne hukuka aykırı bir müdahale ve yargısal taciz olduğunu” söylediği bölü-
mün kayıtlara geçirilmediğini ve bunun savunmasına müdahale edilemeyeceğini belirtmesi üzerine “ani-
den ifadeye ara verildiğini” açıkladı. Uludağ, konuya ilişkin tutulan tutanağa da ifadesinin yarıda kesildi-
ğini eklemek istediğini ancak bu sefer de buna engel olunmak istendiğini belirtti. Uludağ, “Kasıt var mı 
yok mu bilmiyorum. Ama aynı habere açılan ikinci soruşturma kapsamında ikinci kez ifadeye çağrılmam 
nedeniyle yarım günümü emniyette geçirmek zorunda kaldım. Hem savunma hakkım ihlal edildi hem de 
bir anlamda yargısal bir tacizle karşı karşıya kaldım” dedi.93 
14 Şubat 2022 

• Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Cizre’de gerçek-
leştirilen operasyonda Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri Zeynep Durgut gözaltına alındı. Ters kelep-
çeyle gözaltına alınan Durgut, Şırnak Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Durgut hakkında 24 saat avukat 
görüş kısıtlılığı uygulanırken, dosyaya gizlilik kararı getirildi.94 Durgut’a, sosyal medya paylaşımlarının 
sorulduğu öğrenildi.95 
15 Şubat 2022 

• İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, 21 kişiyle birlikte Etkin Haber Ajansı (ETHA) editörü İs-
minaz Temel ve muhabiri Havva Cuştan hakkında “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” iddialarıyla 
yargılanmasında, yurt dışına çıkış yasaklarının devamına karar verdi.96 Dava 26 Kasım’a ertelendi.97 

• Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhuriyet yazarları Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan’ın, 
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın şu an görevde olan bakan yardımcılarından Şuay Alpay, Alpaslan 
Kavaklıoğlu ve Muhsin Dere’nin FETÖ ile bağlantıları oldukları iddialarını gündeme getirdikleri köşe 
yazıları ve haberlere erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi. Pehlivan’ın 1 Şubat’ta yayım-
lanan “Onlar oldu şerefli, biz olduk şerefsiz”, 3 Şubat’ta yayımlanan “Telefondaki örgüt lideri”, 10 

 
87 https://diclefiratgazeteciler.org/haberler/gazeteci-ali-sonmez-kayarin-yargilandigi-dava-17-mayisa-ertelendi 
88 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-ali-sonmez-kayarin-yargilandigi-dava-17-mayisa-ertelendi/ 
89 https://www.evrensel.net/haber/454790/gazeteci-mehmet-sahin-hakkinda-6-yil-3-ay-hapis-cezasi-verildi 
90 https://diclefiratgazeteciler.org/haberler/gazeteci-mehmet-sahine-6-yil-3-ay-hapis-cezasi 
91 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/akpli-vekil-ahmet-akaydan-gazeteci-ismail-ariya-tehdit-1906821 
92 https://ifade.org.tr/engelliweb/aile-ici-siddetle-suclanan-hakimin-mahkeme-kararina-uymamasi-ile-ilgili-haberler/ 
93 https://www.evrensel.net/haber/454888/gazeteci-alican-uludag-savunma-hakkim-ihlal-edildi 
94 https://www.evrensel.net/haber/454977/gazeteci-zeynep-durgut-gozaltina-alindi 
95 https://www.medyaport.net/medya/gazeteci-zeynep-durgut-4-gundur-gozaltinda-h34102.html 
96 https://www.evrensel.net/haber/336186/2si-gazeteci-12-kisi-tutuklandi 
97 https://t24.com.tr/haber/gazeteci-isminaz-temel-ve-havva-custan-in-yargilandigi-dava-26-kasim-a-ertelendi,837816 
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Şubat’taki “Sen misin Erdoğan’ın sözünü dinleyen” köşe yazıları engellenirken, Terkoğlu’nun ise 10 Şu-
bat’ta yayımlanan “Alışmak, görmekten daha kolay geliyor” yazısına erişim engellendi.98 

• İstanbul Bakırköy İnfaz Hakimliği, Libya’da hayatını kaybeden MİT99 mensuplarının kimliğini 
açıklayarak,“ devletin güvenliği ile iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri 
açıklama” iddiasıyla Barış Pehlivan ve Yeniçağ yazarı Murat Ağırel’in denetimli serbestlikten yararlan-
malarına karar verdi.100 MİT görevlisinin cenazesini haber yaptıkları için yargılanan Pehlivan ve Ağırel, 
cezalarının onanmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı’na teslim olmaya gitmiş, sonrasında Silivri Ce-
zaevi’ne sevk edilmişti.101 

• Oda TV muhabiri Hülya Kılınç, Libya’da hayatını kaybeden MİT mensuplarının kimliğini açık-
layarak, “devletin güvenliği ile iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri 
açıklama” iddiasıyla hapis cezası onandığı için Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince evinden alına-
rak cezaevine kondu. Kılınç’a ilgili işlemler sırasında ise, Ahlak Masası’ndan bir kadın polisin eşlik et-
mesi basın ve medya kuruluşlarının tepkisine neden oldu.102 

• CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı İzzet Kırılmaz ile Mersin İl Gençlik Kolları 
Başkanı Alkım Sümer’in aralarında bulunduğu bir grup, Mersin’de yaklaşık 35 yıldır yayın yapan Haberci 
Gazetesi binasına Mersin Büyükşehir Belediyesi hakkında yolsuzluk haberi yaptığı gerekçesiyle yağlı 
boya, yumurta ve kalem atarak “satılık kalemler”, “yeminiz bitmiş” sloganlarıyla saldırdı.103 Haberci Ga-
zetesi Genel Yayın Yönetmeni Yüksel Ekici, “Demokrasiye yakışmayan ve özellikle partilerine yakıştır-
madığım gençlerin bu eylemi yapması üzücü. Onları yönlendirenleri şiddetle kınıyorum. Bugün bizim 
başımıza gelen olay basına saldırı olarak gerçekleşti. Yetkililer gerekeni yapıyor. Bu saldırıların iyi bir 
tarafı da var yayın politikamızın doğruluğunu ispatlayan davranış, sosyal demokrat geçinen insanların 
hak ve adalet arayışını gözler önüne seren bir davranıştır” dedi. Ekici, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan 
Yardımcısı İzzet Kırılmaz’ın“ Sizin yeminiz bitmiş. Ne yapsak, yalan haber yapıyorsunuz, insanları ya-
nıltıyorsunuz. Kaos ortamı yaratıp düşman yaratmaya çalışıyorsunuz. Alın yeminiz” dediğini ve eylem 
sırasında atılan boyaların çalışanlara, ofis mobilyalarına ve fotoğraf makinalarına isabet ettiğini aktardı.104  

• İstanbul Anadolu 1. Çocuk Mahkemesi, MA muhabiri Rojin Altay ve üç çocuk hakkında “Top-
lantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet etmek” iddiasıyla Altay hakkında savunmasının alınması 
için yakalama kararı verdi. Dava, Birleşik Mücadele Güçleri’nin (BMG) 4 Şubat 2021’de kuruluşunu ilan 
etmek üzere Kadıköy’de bir araya geldiği sırada yapılan eylemi takip eden Altay, Özgür Gelecek muhabiri 
Taylan Öztaş yanı sıra 49 kişi ile birlikte gözaltına alınması kapsamında açıldı.105 
16 Şubat 2022 

• İzmir 4. Sulh Ceza Hakimliği, İzmir 5. Sulh Ceza Hakimliği’nin İzmir’de görevli ağır ceza mah-
kemesi üyesi Hacım Çiftçi’nin eşine karşı şiddet uyguladığı, uzaklaştırma ve silahını teslim etme kararına 
uymadığıyla ilgili haberlere ve tweetlere “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle erişim engellenmesi kararı 
ardından haberler ve tweetlerin silinmelerine karar verdi.106 

• AYM, katıldığı televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle “Cumhurbaşkanı’na ha-
karet” ve “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçlarından 22 Ocak’ta tutuklanan gazeteci Sedef 
Kabaş’ın “tedbiren tahliye” talebini reddetti. AYM, Kabaş’ın tutuklanmasıyla kişi hürriyeti ve güvenliği, 
ifade ve basın özgürlüğü haklarının ihlal edildiğinin tespit edilmesi talebini ise esas yönünden inceleme 
yapılmak üzere daha sonra görüşecek.107 
19 Şubat 2022 

• Kocaeli’nde, Ses Kocaeli isimli internet haber sitesi sahibi Güngör Arslan, Cedit Mahal-
lesi’ndeki ofisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi’nde hayatını 

 
98 https://ifade.org.tr/engelliweb/milli-savunma-bakaninin-yardimcilari-ile-ilgili-kose-yazilari-ve-haberler/ 
99 https://www.trthaber.com/haber/turkiye/baris-pehlivan-ve-murat-agirel-serbest-birakildi-655234.html 
100 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-60386977 
101 https://www.gazeteduvar.com.tr/gazeteciler-baris-pehlivan-ve-murat-agirel-serbest-birakildi-haber-1553331 
102 https://t24.com.tr/haber/cezaevine-goturulen-gazeteciye-gorulmemis-muamele-ahlak-masasi-yelekli-polis-goturdu-bu-sekilde-basina-goruntu-verildi,1015123 
103 https://www.evrensel.net/haber/455184/mersinde-haberci-gazetesini-tehdit-edip-boya-ve-yumurta-attilar 
104 https://www.sabah.com.tr/yasam/mersinde-yerel-gazeteye-chp-genclik-kollarindan-saldiri-5871847 
105 https://artigercek.com/haberler/gazeteci-altay-hakkinda-yakalama-karari-cikarildi 
106 https://ifade.org.tr/engelliweb/aile-ici-siddetle-suclanan-hakimin-mahkeme-kararina-uymamasi-ile-ilgili-haberler-2/ 
107 https://www.birgun.net/haber/aym-den-sedef-kabas-karari-377437 
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kaybetti.108 Soruşturmada, Arslan’ı öldüren Ramazan Özkan, olayın azmettiricisi Burhan Polat’ın da ara-
larında olduğu 10 şüpheli tutuklandı, iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Arslan’ın kız 
arkadaşına çiçek ve şarap gönderdiği ve bunun üzerine arkadaşına Arslan’ı korkutması talimatı verdiğini 
iddia eden Polat, “Olayların bu kadar büyüyeceğini hiç düşünmedim. Hasan’a ‘Gözü korksun da ne şe-
kilde korkarsa korksun ’dedim ancak ‘Tabancayla vurun ’demedim” savunması yaptı. Ancak Arslan’ın 
ailesi, Ses Kocaeli’ndeki haberleri nedeniyle Arslan’ın öldürüldüğünü belirti.109 
21 Şubat 2022 

• İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında Osman Kavala, Can Dündar ve Mehmet Ali Ala-
bora’nın da olduğu 17 kişiyle ilgili “Gezi Davası” ile 35 kişi hakkındaki “Çarşı Davası”nın dosyaların 
ayrılmasına ve Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.110 Kavala, 1574 gündür Silivri Ceza-
evi’nde tutuklu.111 

• Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Jinnews muhabiri Durket Süren hakkında televizyon 
programı için haber kaynakları ile yaptığı telefon görüşmeleri, sosyal medya paylaşımları ve KHK ile 
kapatılan Özgür Gazeteciler Cemiyeti’ne üye olduğu için “silahlı terör örgütü propagandası yapmak” id-
diasıyla bir yıl altı ay 22 gün hapis cezasına hükmetti. Ancak hükmün açıklanması geriye bırakıldı. Mah-
keme, Süren hakkında “silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan ise “şüpheden 
uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilmediği gerekçesiyle beraat kararı verdi.112 Süren, 2018 yılında 
Diyarbakır Lice’de hakkındaki arama kararı nedeniyle 12 kişiyle birlikte gözaltına alınmış, yurtdışına 
çıkış yasağıyla serbest bırakılmıştı.113 
22 Şubat 2022 

• Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci’nin çift maaşlı bürok-
ratlar arasında yer aldığına dair haberlere erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.114 Karar 
metninde, ”İçeriklerde talep edenin itibarı ve saygınlığının zedelenmesine neden olacak paylaşımların ol-
duğu anlaşılmakla 5651 sayılı Kanunun 9/3-4 maddesinde belirtilen şartlar oluştuğundan talebin kabulüne 
karar vermek gerekmiştir” denildi. 115  CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Birinci’nin 
TÜRKSAT’ta Yönetim Kurulu üyesi olduğunu ve iki maaş toplamının 44.075 lira yaptığını söylemişti.116 

• İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi, Bloomberg’te 10 Ağustos 2018’de yayınlanan ekonomik 
kriz nedeniyle dolar kuru için “10 lira olacak” yönünde haberler hazırlayan muhabirler Kerim Karakaya 
ile Fercan Yalınkılıç ve bunu yorumlayan gazeteciler Sedef Kabaş, Merdan Yanardağ ile oyuncu Orhan 
Aydın’ın da aralarında bulunduğu 38 kişi hakkında “Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet etmek” suç-
lamasıyla yargılamasında, hakkında yakalama kararı bulunan beş kişinin dosyasını ayırdı. Dava 27 Ni-
san’a ertelendi.117 
23 Şubat 2022 

• Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin eski basın danışmanı 
Metin Özkan’ın, Aralık 2021’de bir restoranda aynı masayı paylaştığı Ufuk Enginler isimli kadının çan-
tasından para çaldığının iddia edildiği haberlere erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.118 

• Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği, emekli askeri hakim Zeki Üçok’un, Milli Savunma Bakanı 
Hulusi Akar’ın yardımcılarından Muhsin Dere’nin ByLock kullanıcısı, Yunus Emre Karaosmanoğlu’nun 
ise ABD’yle ilişkili olduğunu iddia ettiği açıklamalarıyla ilgili haberlere erişimi “kişilik hakları ihlali” 
gerekçesiyle engelledi.119 

• Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, takip ettiği haberler nedeniyle “Devletin birliğini ve 
ülke bütünlüğünü bozmak, kasten öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla müebbet ve örgüt propagandası 

 
108 https://www.gazeteduvar.com.tr/kocaelide-gazeteci-silahla-olduruldu-haber-1553792 
109 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/gazeteci-gungor-arslan-cinayetinde-10-kisi-tutuklandi-ifadeler-ortaya-cikti-1911448 
110 https://www.mlsaturkey.com/tr/birlestirilen-gezi-ve-carsi-davalari-besinci-durusmada-ayrildi/ 
111 https://www.amerikaninsesi.com/a/kavala-yine-tahliye-edilmedi/6452119.html 
112 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-durket-suren-1-yil-6-ay-hapis-cezasina-carptirildi/ 
113 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/258049-gazeteci-durket-suren-e-hapis-cezasi 
114 https://ifade.org.tr/engelliweb/saglik-bakan-yardimcisi-ile-ilgili-haberler/ 
115 https://www.birgun.net/haber/fahrettin-koca-nin-yardimcisinin-cift-maas-haberlerine-erisim-engeli-itibari-zedeleniyor-378221 
116 https://t24.com.tr/haber/saglik-bakani-koca-nin-yardimcisinin-cift-maas-haberlerine-erisim-engeli-itibari-zedeleniyor,1016806 
117 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/aralarinda-gazetecilerin-de-oldugu-bloomberg-davasinda-yeni-gelisme-1910087 
118 https://ifade.org.tr/engelliweb/gazeteci-metin-ozkan-ile-ilgili-haberler/ 
119 https://ifade.org.tr/engelliweb/milli-savunma-bakaninin-yardimcilari-ile-ilgili-haberler/ 
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yapma” iddiasıyla12 yıl bir ay hapis cezası hükmettiği Gelî Kurdistan TV’nin eski kameramanı Rojhat 
Doğru’yla ilgili gerekçeli kararında120, Doğru’nun 6-8 Ekim 2014 Kobani protestolarını izlemesini suç 
olarak saydı.121 Mahkeme, Doğru’nun Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın verdiği Turkuaz basın 
kartı sahibi olmamasını, “devletin birliğini ve bütünlüğü bozmak” suçundan verilen cezanın gerekçele-
rinden birisi olarak gösterdi. Mahkeme, Doğru’nun “bir elinde kamera bir elinde tabanca” olduğunu ileri 
sürdü.122 
24 Şubat 2022 

• Trans gazeteci-yazar Deniz Elin, beş ay çalıştığı Fehmi Koru’nun sahibi olduğu 123  Ocak 
Medya’daki köşe yazılarının silindiğini duyurdu. Arşivinin silinmesine yönelik tarafına herhangi bir açık-
lama yapılmadığını ifade eden Elin, Twitter paylaşımında124,“ Yazılarımı sildikleri gün aylarca erteledik-
leri sigorta girişimi yapmışlar. İki gün sonra da iptal ediyorlar. Sanırım yazıları da bu yüzden sildiler. Aklı 
sıra aldık, anlaşamadık çalışmadan gönderdik yapacaklar, böylece tazminattan kurtulacaklar. İyi de yazı-
ların, haberlerin sosyal medya görüntüleri var, o kadar okuyucu var, şahit var. Gerçekten akıl alır gibi 
değil. Hak savunucularına ve özellikle de düşünce basın özgürlüğünü savunan herkese bir kez daha ses-
leniyorum: Bir gazeteci sırf trans kadın olduğu için mi, uğradığı bu hak ihlaline kimse ses çıkarmıyor? 
‘Trans kadın gazeteci ’kimliğini de mecbur bırakıldığım için hayatımda ilk defa bu olay yüzünden kul-
lanmak zorunda bırakıldım. Bu da ayrıca üzüyor. Çünkü ben sadece ‘gazeteci’ kimliğimle var olmak 
istiyorum”125 dedi.126 
25 Şubat 2022 

• İzmir 6. Sulh Ceza Hakimliği, Karaburun ilçe Kaymakamı Serap Özmen Çetin hakkındaki“ gö-
revi kötüye kullanmak suretiyle haksız menfaat sağladığı” iddialarıyla ilgili haberlere erişimi “kişilik hak-
ları ihlali” gerekçesiyle engelledi.127 

• Diyarbakır’da Silvan Kaymakamı ve Kayyım Belediye Başkanı Murat Öztürk’ün şikayeti üze-
rine Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı’nca “Silvan’da bir çocuk ölümden döndü” haberini yayınlayan Sil-
van Mücadele Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Parlak hakkında “hakaret” ve “hedef gösterme” 
iddialarıyla soruşturma başlatıldı. Parlak, “Bu şekilde gazetecileri sindirmek ve korkutmak istiyorlar. Bu 
soruşturmanın tek bir mesajı var, ‘Bir daha aleyhimizde haber yaparsan, bizi eleştirirsen seni rahat bırak-
mayız. ’Mesleki sorumluluğu, halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını korumak olan bir gazeteci 
olarak gerçeği yazmaktan korkmuyorum” dedi. Olayda yaralanan çocuğun babası Mehmet Bayıkcan da, 
“Haber yapılmasaydı olayın üzeri kapatılacaktı. Parlak, gazetecilik görevini yaptı” dedi. Haberde, Silvan 
ilçesinde okuldan evine dönerken rögar kapağı açık olan çukura düşerek yaralanan ve çenesine 14 dikiş 
atılan yedi yaşındaki Ş. B.’den söz ediliyordu.128 
28 Şubat 2022 

• Diyarbakır 3. Sulh Ceza Hakimliği, ETHA haber sitesini erişime engelledi. Böylece 2022’nin 
ilk iki ayında beşinci kez erişim engeli getirilen ajansın internet adresleri daha önce de 7-12-24 Ocak ve 
4 Şubat tarihlerinde erişime engellenmişti. Ajans yayınına etha33.com adresinden devam ediyor.129 
1 Mart 2022 

• Balıkesir 3. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Mete Cem Bahtiyar’ın “örgüt propagandası” suç-
lamasıyla yargılanmasında yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verdi. Mahkeme, dosyadaki eksik-
lerin tamamlanması için davayı 2 Haziran’a erteledi.130 Bahtiyar, sosyal medya paylaşımları ve BirGün’de 
yaptığı haberler nedeniyle 7 Şubat 2018’de tutuklanmış, 20 Mart 2018’de ise tahliye edilmişti.131 

 
120 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-rojhat-dogruya-verilen-muebbet-hapis-cezasinin-gerekcesi-turkuaz-basin-karti-yok/ 
121 https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/258169-gazeteciye-verilen-muebbet-hapsin-gerekcesi-basin-karti-yok 
122 https://www.gazeteduvar.com.tr/gazeteci-rojhat-dogrunun-avukati-temur-basin-karti-olmamasi-muebbet-gerekcesi-sayildi-haber-1554263 
123 https://www.ocakmedya.com/ 
124 https://twitter.com/banaisimvermedi/status/1496227938995482628?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetem-
bed%7Ctwterm%5E1496227938995482628%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsusma24.com%2Focak-medya-gazeteci-deniz-elin-
denizin-yazilarini-sildi%2F 
125 https://kaosgl.org/haber/ocak-medya-da-sansur-gazeteci-deniz-elin-deniz-in-tum-yazilari-silindi 
126 https://susma24.com/ocak-medya-gazeteci-deniz-elin-denizin-yazilarini-sildi/ 
127 https://ifade.org.tr/engelliweb/karaburun-kaymakami-hakkindaki-haberler/ 
128 https://www.mlsaturkey.com/tr/ihmali-haberlestiren-gazeteci-ferhat-parlak-hakkinda-kayyumun-sikayeti-ile-sorusturma-acildi/ 
129 https://www.dusun-think.net/haberler/ethaya-2022de-5-erisim-engeli/ 
130 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-cem-bahtiyarin-yargilandigi-dava-hazirana-ertelendi/ 
131 http://pressinarrest.com/gazeteciler/mete-cem-bahtiyar/ 
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2 Mart 2022 
• Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği, etha33.com ve132 kizilbayrak63.net haber sitelerine erişimi 

“milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle engelledi.133 
• Hakkari Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, JinNews muhabiri Rabia Önver hakkında 

sosyal medya paylaşımları nedeniyle “terör örgütü propagandası yapmak” gerekçesiyle soruşturma baş-
lattı. Yüksekova TEM Büro Amirliği’nde, Önver’e Paris’te öldürülen üç Kürt kadın siyasetçiyi, Roboski 
saldırısını ve basın açıklaması sırasında katledilen Diyarbakır Barosu önceki Başkanı Tahir Elçi için dü-
zenlenen anma toplantısıyla ilgili paylaşımları sorduğu belirtildi. Önver’in avukatı Harika Günay, hukuka 
aykırı şekilde delil elde edilmiş olduğunu söyledi.134 

• İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, Evrensel eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü 
Cem Şimşek’e “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla verilen hapis cezası kararını 24 Şubat’ta onadı. 
Şimşek, 2015 yılında yayımlanan “Alman karikatüristler Erdoğan’ı fena çizdi” başlıklı haber nedeniyle 
11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. İstinaf Mahkemesi, Bakırköy 27. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 
kararında “usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı” ifade edildi. Avukat Devrim 
Avcı, mahkumiyet kararını Yargıtay’a ve gerekirse Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’ne (AİHM) taşıyacaklarını belirtti.135  
3 Mart 2022 

• İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Özgür Gündem Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Aykol, 
Zana Kaya, Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya ile birlikte yargılanan siyasetçi Hatip Dicle hakkındaki 
yakalama kararının beklenmesine karar verdi. Dava 16 Haziran’a ertelendi.136 

• Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri Ahmet Kanbal’ın “terörle 
mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçlamasıyla bir yıl üç ay hapis cezasına çarptırılma-
sına hükmetti ve cezayı ertelemedi.137 Jandarma Genel Komutanı Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, Artı 
Gerçek muhabiri Yağmur Kaya’nın İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Eren Keskin ile Bat-
man’da İpek Er’e tecavüz ederek intiharına neden olan Musa Orhan hakkında yaptığı bir söyleşiyi Twit-
ter’da paylaştığı Kanbal’ın kendisini hedef gösterdiğini savunmuş ve hakkında dava açmıştı. Kanbal söz 
konusu paylaşımda “Bu tavrı korumacılığı anlamak için Eren Keskin'in işaret ettiği yere bakılmalı: “Yıllar 
önce M.O.’dan önce bir Musa Çitil vardı. 90'lı yıllarda Mardin'de komutandı. Ş. E.’ye cinsel saldırıdan, 
tutuksuz yargılandı, beraat etti. Yıllar sonra Diyarbakır Sur’da komutandı” demişti.138 
4 Mart 2022 

• İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, kapatılan Taraf’ın eski çalışanları Mehmet Baransu, Yase-
min Çongar, Ahmet Altan, Yıldıray Oğur ve firari sanık Tuncay Opçin’in yargılandığı davada, tek tutuklu 
sanık Baransu’nun “devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme” ve “devletin güvenliğine ve siyasal 
yararlarına ilişkin bilgileri açıklama” suçlamasıyla 13 yıl hapis cezasına karar verdi. Mahkeme, Çongar, 
Altan ve Oğur’un ise “devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme” suçundan üç yıl dört ay hapis 
cezasına hükmetti. Firari sanık Tuncay Opçin’in dosyası ise ayrıldı.139 
8 Mart 2022 

• İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi, aralarında gazeteci Şehriban Alkış’ın da bulunduğu yedi 
kadın ve LGBTİ+’nın, 7 Temmuz 2020’de polis tarafından darp edilerek gözaltına alındıkları eylemde 
“2911 sayılı kanuna muhalefet etmek” ve “görevi yaptırmamak için direnmek”, “kamu kurumunun faali-
yetlerinin engellemek” ve “kamu malına zarar vermek” suçlamalarıyla yargılandıkları davada, savunması 
alınan sanıkların adli kontrol tedbirlerini kaldırdı. Dava 9 Haziran’a ertelendi.140 

 
132 https://ifade.org.tr/engelliweb/etkin-haber-kizil-bayrak-pir-haber-ajansi-siyasi-haber-ve-yeni-yasam-gazetesi/ 
133 https://ifade.org.tr/engelliweb/etkin-haber-kizil-bayrak-pir-haber-ajansi-siyasi-haber-ve-yeni-yasam-gazetesi/ 
134 http://jinnews39.xyz/TUM-HABERLER/content/view/183337 
135 https://www.evrensel.net/haber/456232/7-yildir-suren-rezalet-istinaf-mahkemesi-evrensel-haber-muduru-cem-simsekin-itirazini-reddetti 
136 https://www.evrensel.net/haber/456302/ozgur-gundem-davasi-ertelendi-2 
137 https://www.mlsaturkey.com/tr/musa-citilin-sikayeti-ile-yargilanan-gazeteci-ahmet-kanbala-1-yil-3-ay-hapis-cezasi/ 
138 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/248285-gazeteci-sosyal-medyada-haber-paylasti-musa-citil-dava-etti 
139 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/balyoz-plani-davasinda-yeni-karar-6989054/ 
140 https://www.mlsaturkey.com/tr/vazo-davasi-hazirana-ertelendi/ 
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• Hatay 1. Sulh Ceza Hakimliği, siyasihaber6.org, PİRHA’nın sitesi pirha.net141 ve Yeni Ya-
şam’ın yeniyasamgazetesi2.com142 haber sitelerine erişimi “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” 
gerekçesiyle143 engelledi.144 
9 Mart 2022 

• Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, İfade Özgürlüğü Derneği’nin, emekli askeri hakim Zeki 
Üçok’un, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yardımcılarından Muhsin Dere‘nin ByLock kullanıcısı, 
Yunus Emre Karaosmanoğlu’nun ise ABD’yle ilişkili olduğunu iddia ettiği açıklamalarıyla ilgili haber-
lerin erişime engellendiğini duyurduğu içeriği de “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.145 
11 Mart 2022 

• YouTube, devlet tarafından finanse edilen Rus medya kuruluşlarını engelleyeceğini duyurması 
ardından Sputnik’in hesaplarını askıya aldı. Sputnik Türkiye’nin YouTube hesabına erişim kesildi. Sitede 
“Bu kanal ülkenizde kullanılamıyor” uyarısı çıktı.146 

• İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla tutuklu yargı-
lanan gazeteci Sedef Kabaş hakkında iki yıl dört ay hapis cezasına karar vererek, tahliyesine hükmetti. 
Mahkeme, Kaba hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karais-
mailoğlu’na hakaret suçundan ise beraat kararı verdi. 147 Kabaş, TELE1’de katıldığı programda “Meşhur 
bir söz vardır; ‘Taçlanan baş akıllanır’ diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. 
Hadi onu söylemeyeyim, büyükbaş hayvan diyeyim. ‘Büyükbaş bir hayvan bir saraya girdiği zaman o 
kral olmaz, o saray ahır olur’ denir” sözleri nedeniyle ceza aldı. Erdoğan ve Soylu’nun davaya katılma 
talebini kabul edilmişti.148 
15 Mart 2022 

• İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci-yazar Zekine Türkeri hakkında “örgüt propagan-
dası yapmak” suçlamasıyla bir yıl altı ay 22 gün hapis cezasına karar verdi ve hükmün açıklanmasını da 
geriye bırakmadı.149 

• Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, Kayseri OSB (Organize Sanayi Bölgesi) Başkanı Tahir 
Nursaçan ile altı eski yönetim kurulu üyelerinin “zimmet” ve “kamu görevlisinin resmi belgede sahteci-
liği” iddialarıyla yargılandıkları davaya150 gazeteciler alınmadı.151  

• İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhuriyet’te yayımlanan “Gaziantep Valiliği hak-
kında suç duyurusu: Yolsuzluk ve rüşvet ağı ortaya çıktı” haberine erişimi “kişilik hakları ihlali” gerek-
çesiyle engelledi.152 Haberde, yaklaşık dört yıl önce Gaziantep Valiliği tarafından verilen bir ihaledeki 
rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla ilgili aralarında Gaziantep Valisi Davut Gül ve dönemin Vali Yardımcısı 
Hüseyin Yılmaz’ın da olduğu altı kişi hakkında yapılan suç duyurusu anlatılıyordu.153 
19 Mart 2022 

• Artvin Şavşat Kaymakamlığı, Halk TV’nin Şavşat Efkar Tepesi’nde gerçekleştireceği “Serhan 
Asker ile Görkemli Hatıralar” programının canlı yayınına, tiyatro sanatçısı Orhan Aydın’ın programda 
yer alması nedeniyle izin vermedi.154 Aydın, Şavşat Kaymakamı Yusuf Akın hakkında suç duyurusunda 
bulunacağını açıkladı. Aydın, “Yasakçı Şavşat Kaymakamı ilgili suç duyurusunda bulacağım. Burası 
Anadolu, biz ne gaddarlar, yasakçılar, sansürcüler gördük hepsinin adı tarihin çöplüğünde” dedi.155 

• İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Türkiye Gençlik Vakfı’ndaki 
(TÜGVA) kadrolaşma, devlet atamaları, usulsüz bina tahsisleri ve kamu kaynaklarının vakfa 

 
141 https://ifade.org.tr/engelliweb/etkin-haber-kizil-bayrak-pir-haber-ajansi-siyasi-haber-ve-yeni-yasam-gazetesi/ 
142 https://ifade.org.tr/engelliweb/etkin-haber-kizil-bayrak-pir-haber-ajansi-siyasi-haber-ve-yeni-yasam-gazetesi/ 
143 https://www.evrensel.net/haber/456776/pirha-ve-yeni-yasama-erisim-engeli 
144 https://ifade.org.tr/engelliweb/etkin-haber-kizil-bayrak-pir-haber-ajansi-siyasi-haber-ve-yeni-yasam-gazetesi/ 
145 https://ifade.org.tr/engelliweb/ifade-ozgurlugu-dernegi-web-sitesindeki-icerik-engellendi-11/ 
146 https://www.gercekgundem.com/medya/330614/sputnik-turkiyenin-youtube-kanalina-erisim-engeli 
147 https://www.amerikaninsesi.com/a/gazeteci-sedef-kabas-cezayla-tahliye-edildi/6480747.html 
148 https://haber.sol.org.tr/haber/sedef-kabas-davasinda-yeni-gelisme-erdogan-ve-soylunun-talebi-kabul-edildi-329039 
149 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-ve-yazar-zekine-turkeriye-1-yil-6-ay-22-gun-hapis-cezasi-verildi/ 
150 https://www.haberler.com/3-sayfa/son-dakika-haberleri-osb-davasina-basin-sansuru-14798425-haberi/ 
151 https://www.konhaber.com/haber-kayseri_osb_baskani_tahir_nursacan_ile_6_eski_yoneticinin_yargilandigi_dava-1730950.html 
152 https://medyagozlemveritabani.org/cumhuriyet-gazetesi-haberine-erisim-engeli-2/ 
153 https://www.dusun-think.net/haberler/cumhuriyet-gazetesi-haberine-erisim-engeli-3/ 
154 https://haber.sol.org.tr/haber/savsat-kaymakamligi-sanatci-orhan-aydini-gerekce-gostererek-canli-yayina-izin-vermedi-329879 
155 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/savsat-kaymakamligindan-orhan-aydina-ret-halk-tv-canli-yayinina-izin-verilmedi-1917436 
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aktarılmasına dair belgeleri ortaya koyan gazeteci Metin Cihan ile tutuklu Ramazan Aydoğdu’nun hapisle 
cezalandırılması istendi.156 Cihan’a zincirleme şekilde “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek 
veya yaymakla” suçlaması yöneltilirken, Aydoğdu’nun, TÜGVA’ya ait bilgisayarlardan elde ettiği de-
ğerlendirilen vakıf dosyalarına “rıza dışında ve hakkı olmaksızın erişim sağladığı” belirtildi.157 Cihan, 
davaya ilişkin “kesinlikle sürpriz değil, hiç şaşırmadık ama yine de saçma bir dava görülüyor. Bir numa-
ralı sanık olarak beni yazmışlar. TÜGVA belgelerini sizlerle paylaştığım için” mesajını paylaştı.158 
17 Mart 2022 

• Edirne 5. Asliye Ceza Mahkemesi, RTL Nieuws çalışanları Olaf Koens ve Pepijn Nagtzaam’ın 
“2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’na muhalefet etmek” suçlamasıyla 
yargılanmasında, haklarında yakalama tutanağını tutan kolluk kuvveti memurlarının tanık olarak dinlen-
mesi için gelecek celsede hazır edilmelerine, söz konusu bölgenin askeri yasak bölge olup olmadığının, 
statüsünün ve ne şekilde askeri yasak bölge ilan edildiğinin tespit edilebilmesi için bilirkişi raporu isten-
mesine karar verdi. Dava 12 Mayıs’a ertelendi. Geçtiğimiz Eylül ayında Yunanistan’dan Türkiye’ye itilen 
mülteciler hakkında haber yapmak için Edirne’ye gitmelerinin ardından gazeteciler suçlanmıştı.159 
20 Mart 2022 

• Gazeteci Hayri Tunç, İstanbul Yenikapı’da düzenlenen Nevruz kutlamasını izlerken gözaltına 
alındığını duyurdu ve sonrasında nöbetçi mahkemece hakkındaki suçlamalar düşürülerek serbest bıra-
kıldı.160 Tunç’un gözaltına alınma gerekçesinin sosyal medya paylaşımları olduğu öğrenildi. Tunç hak-
kında terör suçlarına bakan savcılık tarafından 2015 yılında Gazi Mahallesi’nde yaptığı gazetecilik faali-
yetleri ile ilgili başka bir soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi. Tunç, 161 Tunç’a soruşturma konusu olan 
“Önüne gelene silah verip, sen kralsın, gecenin kartalısın, şöyle büyüksün dersen o da bir insanı katlet-
meyi çok rahat yapabilir,” “Xaney Ana… #Maraşkatliamı sırasında oğlu Hasan Yüzüak faşist katiller 
tarafından katledildi. Oğlundan geriye bir fotoğraf bile kalmadı yanında. Ömrünün son demlerini, Elbis-
tan’da bir parkta, gizli gizli ağıt yakarak geçirdi…. Unutulmasın…” ifadesindeki paylaşımlarıydı.162 Daha 
önce Tunç’un 2015-2016 yılları arasında çektiği haber fotoğrafları üzerinden yargılandığı davada Ekim 
2020’de iki yıl hapis cezası verilmişti.163 

• Dicle Haber Ajansı eski muhabiri Ertuş Bozkurt ve gazeteci Mikail Barut164, Diyarbakır’da ya-
pılan operasyonla isimsiz ihbarlar doğrultusunda gözaltına alındı.165  
21 Mart 2022 

• Yeni Yaşam çalışanı Serhat Sezgin, Adana’da Mimar Sinan Açık hava Tiyatrosu’nda kutlanan 
Nevruz etkinliğinde gözaltına alındı. Sezgin, Nevruz alanına Yeni Yaşam gazetesiyle girmek istediği için, 
beraberindeki diğer kişiler ise sarı, kırmızı ve yeşil flamalar taşıdıkları ve slogan attıkları için gözaltına 
alındı. Sezgin, ifade işlemleri ardından serbest bırakıldı.166 
22 Mart 2022 

• Diyarbakır’da, isimsiz ihbarla gözaltına alınan gazeteciler Ertuş Bozkurt ve Mikail Barut’un, 
“Nevruz günü olay çıkaracakları” iddiasıyla gözaltına alındığı öne sürüldü. Üç günlük gözaltı süresinin 
ardından gazeteciler savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.167 
23 Mart 2022 

• Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3.Ceza Dairesi, Azadiya Welat’ın eski Yazı İşleri Müdürü 
İsmail Çoban’ın “zincirleme şekilde örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla 4 yıl altı ay verilen hapis 
cezasını onadı. Mahkeme, ayrıca açıkladığı gerekçeli kararda Kürtçe savunma yapması dolayısıyla 

 
156 https://www.evrensel.net/haber/457368/tugva-belgelerinin-sizdirilmasi-sorusturmasinda-gazeteci-metin-cihana-6-yil-ramazan-aydogduya-10-5-yil-hapis-
istendi 
157 https://m.bianet.org/bianet/hukuk/259292-tugva-sizintilari-metin-cihan-in-6-yil-hapsi-isteniyor 
158 https://www.mlsaturkey.com/tr/tugva-belgeleri-davasi-gazeteci-metin-cihanin-6-yil-hapsi-isteniyor/ 
159 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteciler-koens-ve-nagtzaamin-yargilandigi-dava-mayisa-ertelendi/ 
160 https://www.t24.com.tr/haber/gazeteci-hayri-tunc-gozaltina-alindi,1022166 
161 https://www.gazetefersude.net/haber-yenikapi-newroz-alaninda-gozaltina-alinan-gazeteci-hayri-tunc-serbest-birakildi-47857.html 
162 https://www.gazetefersude.net/haber-gazeteci-tunc-un-gozaltina-alinma-gerekcesi-gazetecilik-faaliyetleri-47851.html 
163 https://www.birgun.net/haber/gazeteci-hayri-tunc-gozaltina-alindi-381171 
164 https://www.evrensel.net/haber/457465/diyarbakirda-gazeteciler-ertus-bozkurt-ve-mikail-barut-gozaltina-alindi 
165 https://www.gazeteduvar.com.tr/diyarbakirda-iki-gazeteci-gozaltina-alindi-haber-1557359 
166 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/165566?page=2 
167 https://gazetekarinca.com/diyarbakirda-gozaltina-alinan-2-gazeteci-serbest/ 
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görevlendirilen tercümana ve bilirkişiye ödenen 1.005,50 TL’lik yargılama giderinin de Çoban’dan tahsil 
edilmesine hükmetmişti.168 

• Diken ve Özgürüz Radyo muharibi Altan Sancar, Diyarbakır’ın Eğil ilçesine giderken plakasız 
bir araç tarafından yolunun kesildiğini ve silah doğrultularak, “Ayağını çok uzattın, akıllı ol” sözleriyle 
tehdit edildiğini duyurdu. Sancar, Eğil Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.169  

• Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) 2022-2026 yıllarını kapsayan stratejik planın dış çevre 
tehditleri bölümünde, “Medyada Kurul’a yönelik asılsız ve yıpratıcı haberlerin olması, yazılı, görsel ve 
sosyal medyanın yargı bağımsızlığı üzerinde giderek daha fazla baskı unsuru olarak kullanılması ile yar-
gının kamuoyunda gereğinden fazla gündem olması, farklı çıkar gruplarının kurulun itibarını sarsmaya 
yönelik ulusal ve uluslararası eylemlerinin olması, yargıya olan güveni azaltıcı etkenlerin bulunması” 
ifadelerine yer verildi. Raporda, ayrıca “Hak arama bilincinin artıyor olması” tespiti yapılarak, bunun 
yargıya güvenin artırılması için bir fırsat olarak değerlendirildiği ancak artan iş yükü ve dosya sayısı da 
buna bağlı bir tehdit olarak kayda geçti.170 
24 Mart 2022 

• Cumhuriyet TV muhabiri Sinem Nazlı Demir ve kameraman İsmail Bayraktar, İstanbul Şirinev-
ler’de bir grubun sözlü saldırısına uğradı. Bayraktar tarafından kayıt altına alınan görüntülerde, kiminin 
esnaf olduğu iddia edilen grubun Cumhuriyet TV'nin çekim yapmasına engel olduğu görüldü. Bazı kişi-
lerce “Milleti galeyana getiriyorsunuz. Röportajı ileride yapmanız sizin için daha iyi olur” denildiği kay-
dedildi.171 

• Rize Sulh Ceza Hakimliği’nin, Tamga Türk’ün 22 Haziran 2021’de yayımladığı “Taciz ve Mob-
bingle Suçlanan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Spor Yüksek Okulu Bölüm Başkanı Görevinden 
Alındı” haberine getirdiği erişim engelinin duyurulduğu habere de erişim engeli getirildi. Haberde, hak-
kında taciz ve mobbing iddiaları bulunan Spor Yüksek Okulu Bölüm Başkanı Doç. Dr. Serkan Hacıcafe-
roğlu’nun görevden alındığı bildiriliyordu.172 

• TBMM Genel Kurulu’nda “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Kat Mülkiyeti Ka-
nunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin AKP ve MHP oylarıyla kabul edilmesiyle173 
BTK ve yargı görev alanında olan internet sitelerine erişimin engellenmesi yetkisine, Ticaret Bakanlığı’na 
bağlı Reklam Kurulu da dahil edildi.174 Söz konusu 7392 sayılı yasanın175 15. maddesine göre; Reklam 
Kurulu’na, internet ortamında yayınlanan ticari reklamlarla ilgili yükümlülüklere aykırı reklamlara, eri-
şimin engellenme yetkisi getirilecek. Reklam Kurulu, teknik olarak reklamı engelleyememesi durumunda, 
internet sitesinin tamamını erişime engelleme hakkına kavuşacak. Böylece, yargı kararına ihtiyaç duyul-
madan, internet sitelerine sansür uygulanabilecek. Düzenleme ile ayrıca daha önce valiliklerin sorumlu-
luğunda olan bazı yaptırım yetkileri de Ticaret Bakanlığı’na devredilecek. Yasayla ayrıca tüketicilerce 
yargı yoluna başvuru şartı getirilerek, şirketler lehine 30.000 TL’lik sınır belirlendi.176 CHP Eskişehir 
Milletvekili Utku Çakırözer, 2022 yılı itibariyle Türkiye’de 510 bin web sitesine ve internet sayfasına 
erişim engeli getirildiğini açıklayarak177, “Türkiye’de gazetecilerin saldırıya uğraması, yargılanması, hap-
sedilmesi ne kadar basın özgürlüğünü ortadan kaldırıyorsa, haber kuruluşlarının sitelerine, haberlere ge-
tirilen erişim engelleri de aynı ölçüde ifade ve basın özgürlüğünü, halkın haber alma hakkını yok etmekte. 
Wikipedia, resim paylaşım sitesi Imgur, Sendika.Org yıllarca erişime engellendi. Erişimin hala yasak ol-
duğu OdaTV ve Independent Türkçe’ye ancak başka isimlerle girmek mümkün” dedi.178 
25 Mart 2022 

 
168 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/165747 
169 https://bianet.org/bianet/insan-haklari/259472-gazeteci-altan-sancar-a-silahli-tehdit 
170 https://haber.vehaber.org/hsk-medyanin-yargi-bagimsizligi-uzerinde-baski-unsuru-olarak-kullanildigini-savundu-dis-tehdit-olarak-degerlendirdi-haber,53385 
171 https://www.birgun.net/haber/sirinevler-de-cumhuriyet-tv-muhabiri-ve-kameramanina-saldiri-381668 
172 https://www.tamgaturk.com/tamgaturk-un-erisim-engeli-haberine-erisim-engeli-getirildi/45847/ 
173 https://www.aa.com.tr/tr/politika/tuketicilerin-korunmasina-yonelik-tedbirleri-iceren-kanun-teklifi-tbmm-genel-kurulunda-kabul-edildi/2545030 
174 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/akp-tuketiciyi-koruma-bahanesiyle-web-sitelerine-sansur-yetkisi-cikardi-7033764/ 
175 https://www5.tbmm.gov.tr/kanunlar/k7392.html 
176 https://www.birgun.net/haber/tuketiciyi-koruma-bahanesiyle-sansur-380080 
177 https://sendika.org/2022/03/reklam-kuruluna-tuketiciyi-koruma-bahanesiyle-sansur-yetkisi-650877/ 
178 https://sendika.org/2022/03/reklam-kuruluna-tuketiciyi-koruma-bahanesiyle-sansur-yetkisi-650877/ 
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• AKP’nin TBMM Başkanlığı’na sunduğu 36 maddelik torba yasa teklifinde179 finans sektörün-
deki şirketler ile ilgili haberlere yönelik “şirket itibarına zarar verilmesi” durumu oluştuğu iddia edilirse 
gazeteciler aleyhine hapis cezası öngörüldü.180 Teklifteki hükme göre 6361 sayılı Finansal Kiralama, Fak-
toring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu’na tabi şirketler hakkında; basın yoluyla şir-
ket itibarını kırabilecek, şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olan ya da bu 
yolla asılsız haber yapana 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve bin günden iki bin güne kadar adli para 
cezası verilecek. Bu durum özel veya kamusal zarar doğurursa verilecek cezada 1/6 oranında artırım da 
yapılacak.181 
26 Mart 2022 

• Twitter, Esenler’de bir tarikata ait özel erkek yurdunda çocuklara yapılan şiddetin haberini ya-
pan Sendika.org, Mezopotamya Ajansı ve Yeni Yaşam’ın Twitter hesaplarını askıya aldı. Haberde tarikat 
yurdunda görevli A.E.’nin, masanın etrafında ders çalışan öğrencileri dövdüğü görüntüler ortaya çıkınca 
gözaltına alınmıştı. Görevli A.E., emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi’ne sevk edil-
mişti.182 
27 Mart 2022 

• Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “Bêrîtan Sarya” 
isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşımları nedeniyle Jinnews muhabiri Beritan Canözer hak-
kında “basın ve yayın yoluyla örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla hazırladığı iddianameyi kabul 
etti. Dava 31 Mart’a ertelendi. İddianamede, Canözer’in kendi adına kayıtlı Twitter hesabında 2014 ve 
2015 yılları arasında yaptığı iddia edilen sekiz ayrı paylaşım ile birlikte kendisine ait olmadığını beyan 
ettiği “Bêrîtan Sarya” isimli hesaptan 2020 ve 2021 yılları arasında yapılan paylaşımlarla PKK’nın “ey-
lem ve faaliyetlerini meşru gördüğü, benimsediği” ileri sürüldü.183 
29 Mart 2022 

• Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı devlet okullarında diken.com.tr’ye erişim engeli getiril-
diği iddia edildi. Devlet okullarında görev yapan öğretmenler, MEB’e bağlı internet üzerinden Diken’e 
erişmek istediğinde “Erişmeye çalıştığınız sayfa MEB erişim politikaları gereğince engellenmiştir” yazı-
sının çıktığını belirtti.184 

• Niğde 2. Asliye Ceza Mahkemesi, “kişisel verileri ele geçirmek ve yaymak” iddiasıyla yargıla-
dığı gazeteci İsmail Saymaz’ın Kayseri Acıbadem Hastanesi’ndeki olayla ilgili kamera kayıtlarının izlen-
mesi talebini185 reddederek, davayı 28 Haziran’a erteledi. Saymaz hakkında savcı İlker Vural’ın Kay-
seri’de hastane basmasını haberleştirdiği gerekçesiyle dokuz yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.186 

• Konya Ereğli Haberleri internet sitesinin sahibi gazeteci Umut Yaygır ve Özcan Saraç ilçe mer-
kezinde bulunan bir lokantada yemek yerken ülkücü oldukları iddia edilen 10-15 kişilik bir grubun saldı-
rısına uğradı. Gazetecilerin, saldırganlar arasında Ülkü Ocakları Başkanı ve Başkan Yardımcısının da 
bulunduğunu ve saldırıyı MHP’li Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu’nun yaptırdığını öne sürdüğü 
belirtildi. Yaygır, “Saldırının failleri belli. Ülkü Ocakları tarafından saldırıya uğradık. Burada bulunma-
mızın nedeni, Ereğli halkının menfaatlerinin korunması adına yapmış olduğumuz haberler. Herkes şunu 
bilsin ki Ereğli halkının savunması adına gerekirse canımızı veririz ama bu yoldan dönmeyiz” dedi.187  
Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Temsilcisi Erol Önderoğlu da, “Konya’da gazeteciler Yaygır ve Sa-
raç’a kendilerine ‘ülkücü’ diyenlerce saldırılmasını kınıyoruz. Seçimler öncesi 2019 benzeri bir politik 
fanatizmin yaygınlaşarak habercileri yine şiddet yoluyla susturmaya yeltenmesinden endişe ediyoruz” 
dedi.188 
30 Mart 2022 

 
179 https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-4336.pdf 
180 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/akpden-skandal-bir-kanun-teklifi-daha-1919455 
181 https://www.gazeteduvar.com.tr/yeni-torba-kanun-teklifi-sirket-itibarini-sarsan-habere-3-yil-hapis-vergi-sucuna-etkin-pismanlik-haber-1558078 
182 https://sendika.org/2022/03/cemaat-yurdundaki-siddeti-haber-yapan-sendika-orgun-twitter-hesabi-askiya-alindi-650954/ 
183 https://gazetekarinca.com/gazeteci-beritan-canozer-hakinda-5-yil-ceza-istemi/ 
184 https://www.diken.com.tr/mebden-dikene-erisim-engeli/ 
185 https://twitter.com/RSF_tr/status/1508721546914902023 
186 https://www.medyaradar.com/ismail-saymaz-hakim-karsisina-cikti-dava-ertelendi-haberi-2080756 
187 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/konyada-gazetecilere-saldiri-7039718/ 
188 https://twitter.com/RSF_tr/status/1508810882905743362 
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• İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında beş ilde düzen-
lenen operasyon kapsamında gazeteci Emre Orman gözaltına alındı. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Basın İş Sendikası, “Orman, bu sabah Ataşehir’deki evinden polis bas-
kınıyla gözaltına alındı. Orman gazetecidir, gazetecilik suç değildir! Arkadaşımızı derhal serbest bırakın!” 
açıklaması yaptı.189 
31 Mart 2022 

• İstanbul Küçükçekmece 10. Asliye Hukuk Mahkemesi, gazeteci Çiğdem Toker’i 28 Ocak 
2019’da Sözcü’de yayımlanan “İBB’den Vakıflara Hizmet Raporu” yazısıyla “belgeye ve somut delile 
dayalı olmaksızın vakfın onur ve haysiyetini kırıcı ifadeler kullanıldığı” iddiasıyla 30.000 lira manevi 
tazminata mahkum etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ın yöneticisi olduğu Tür-
kiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Toker’e tazminat davası açmıştı. Davaya konu olan yazıda To-
ker, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) hazırladığı “Sivil Toplum Kuruluşları-Okul-Yurt Faaliyet 
Raporu” başlıklı raporun ayrıntılarını paylaştı. Toker, “2018 ve öncesinde TÜGVA’ya 74,3 milyon TL, 
TÜRGEV’e 51.6 milyon TL, T3 Vakfı’na 41.4 milyon TL, Ensar Vakfı’na ise 29.8 milyon TL, Okçular 
Vakfı’na 16.6 milyon TL tutarında destek verildiğini” yazmıştı.190 Karar sonrası açıklama yapan T3 Vakfı 
Mütevelli Heyeti Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar, Çiğdem Toker’i “müf-
teri” ilan etti.191 Bayraktar, “Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Bu, 2019 yerel seçim döneminde vak-
fımız aleyhine başlatılan kirli kampanyayı ve İBB’den para aldığı yalanını ilk yayan gazeteci müsveddesi. 
Gazetecilik, yalancılık, sahtekarlık, yüzsüzlük, arsızlık da değildir!” dedi.192 
1 Nisan 2022 

• İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet eski çalışanları Hazal Ocak, Olcay Büyüktaş 
Akça, İpek Özbey ve Vedat Arık’ın yaptıkları haber nedeniyle Fahrettin Altun’un şikayeti üzerine “terörle 
mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” ve “özel hayatın gizliliğini ihlal” ile yargılanmasında 
Altun’un duruşmaya davet edilmesi taleplerini reddetti. Dava, 27 Eylül’de görülecek.193 

• Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği, kizilbayrak66.net haber sitesine erişimi “Milli güvenlik ve 
kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle engelledi.194 

• Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği, etha36.com haber sitesine erişimi “Milli güvenlik ve kamu 
düzeninin korunması” gerekçesiyle engelledi. 195 

• Diyarbakır 4. Sulh Ceza Hakimliği, jinnews39.xyz haber sitesine erişimi “Milli güvenlik ve 
kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle engelledi. 196 

• Erzurum 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın KHK ile kapatılan 
DİHA eski muhabiri Mehmet Arslan hakkında “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla hazırladığı iddi-
anameyi kabul etti. İddianamede, Arslan’ın 2014 yılında dijital medya hesabında çalıştığı DİHA’da ya-
yınlanan haberler ve YPG üyelerinin fotoğraflarını paylaşması suç olarak gösterildi. İddianamede, “Ya-
pılan soruşturma neticesinde şüphelinin savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu kanaatine varıl-
dığı şüphelinin yapmış olduğu paylaşımla örgütün cebir şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru 
göstermeye çalışarak örgütü övücü mahiyette paylaşımda bulunduğu ve bu paylaşımları hemen hemen 
herkes tarafından kullanılan Facebook isimli sosyal paylaşım sitesinden herkese açık şekilde farklı tarih-
lerde paylaşarak üzerine atılı suçunu zincirleme bir şekilde yayın yolu ile işlediği anlaşılmaktadır” de-
nildi.197 
2 Nisan 2022 

• İstanbul Bakırköy Asliye Hukuk Mahkemesi’nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Selçuk 
Bayraktar’ın talebiyle Halk TV ve Şirin Payzın’a “kişilik haklarını zedelediği” ve “hakaret ettiği” 

 
189 https://t24.com.tr/haber/gazeteci-emre-orman-gozaltina-alindi,1024446 
190 https://www.gazeteduvar.com.tr/cigdem-toker-selcuk-bayraktarin-vakfina-tazminat-odeyecek-haber-1558824 
191 T3 Vakfı, mahkemeye sunduğu dilekçe ile Toker ve Sözcü Gazetesi’nin yayıncı şirketinden 80 bin TL manevi tazminat talep etti. 
192 https://www.internethaber.com/cigdem-toker-t3-vakfina-tazminat-odeyecek-selcuk-bayraktar-gazeteci-musveddesi-2244704h.htm 
193 https://www.mlsaturkey.com/tr/fahrettin-altunun-sikayeti-ile-teror-suclamasiyla-yargilanan-gazeteciler-besinci-kez-hakim-karsisina-cikti/ 
194 https://ifade.org.tr/engelliweb/etkin-haber-kizil-bayrak-jinnews-siyasi-haber-ve-umut-gazetesi-erisime-engellendi/ 
195 https://ifade.org.tr/engelliweb/etkin-haber-kizil-bayrak-jinnews-siyasi-haber-ve-umut-gazetesi-erisime-engellendi/ 
196 https://ifade.org.tr/engelliweb/etkin-haber-kizil-bayrak-jinnews-siyasi-haber-ve-umut-gazetesi-erisime-engellendi/ 
197 https://diclefiratgazeteciler.org/haberler/gazeteci-mehmet-arslan-hakkinda-orgut-propagandasi-davasi 
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iddialarıyla 150.000 TL’lik manevi tazminat davası açıldı. Payzın’ın sunduğu “Sözüm Var” programına 
konuğu İyi Parti Uluslararası Politikalar Başkanı Ahmet Kamil Erozan’a İHA ve SİHA’ları üreten Baykar 
Teknoloji’ye ilişkin soruların dava konusu olduğu belirtildi. Dava dilekçesinde Payzın’ın “Yurt dışında 
ve resmi ziyaretler sırasında başka devletlerle yaptıkları anlaşmaları ne TBMM ne de halk biliyor. Şef-
faflık yok”198 demişti.199 
4 Nisan 2022 

• Aykiri.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak, Jandarma Genel Komutanlığı talebiyle 
Türkiye sınırından kaçak geçiş görüntülerini yayınladığı nedeniyle “Türkiye Cumhuriyeti’ni, Türk mille-
tini, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni (TBMM), devletin yargı organlarını alenen aşağılama” iddiasıyla 
hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağırıldığını duyurdu. Çolak, “Kaçak geçiş görüntü-
lerini yayınladığımdan ötürü, Jandarma Genel Komutanlığı suç duyurusunda bulunmuş. Karakolun önün-
den yazıyorum. İfademizi verdim suçlamalar ağır, ayıp ettiler. Bu hassasiyeti, kaçaklar ve kışlalara lüks 
araçlarla girenleri engelleme konusunda görmek isteriz. Her yerde haklarını savunduğumuz insanlar 301. 
maddeden yargılanmamızı istiyor, bir tekzip bile gönderme gereği duymadan. Ayıptır. Tekrar söylüyo-
rum, Sessiz istilaya sessiz kalmayacağız” dedi.200 
5 Nisan 2022 

• Diyarbakır 4. Sulh Ceza Hakimliği, siyasihaber8.org haber sitesine erişimi “Milli güvenlik ve 
kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle engelledi. 201 

• İstanbul Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi, Evrensel yazarı Ender İmrek hakkında “Cumhur-
başkanına hakaret” suçlamasıyla Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’nca hazırlanan iddianameyi kabul etti.202 
İddianamede, İmrek’in yazısını ve savunmasını ekleyerek “yazı içeriğinde kullanılan ifadelerin Türkiye 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte olduğu ve bu 
surette şüphelinin üzerine atılı Cumhurbaşkanına hakaret suçunu işlediği…” öne sürüldü. İmrek, davaya 
ilişkin “Bizi susturmak istiyorlar. Cumhurbaşkanına hakaretten bir dava daha açıldı… Yazıda tek bir suç 
unsuru yok. İddianameye yazıyı olduğu gibi koymuşlar ve iddia Cumhurbaşkanına hakaret…” mesajını 
paylaştı.203  İmrek, 31 Temmuz 2021’de “Türkiye yanıyor, saray izliyor” başlıklı haberinde hükümetin 
uçak filosunu sorgulamıştı.204  
6 Nisan 2022 

• Diyarbakır 3. Sulh Ceza Hakimliği, etha37.com haber sitesine erişimi “Milli güvenlik ve kamu 
düzeninin korunması” gerekçesiyle engelledi. 205 

• Diyarbakır 3. Sulh Ceza Hakimliği, kizilbayrak67.net haber sitesine erişimi “Milli güvenlik ve 
kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle engelledi. 206 
8 Nisan 2022 

• Ardahan Sulh Ceza Hakimliği, umutgazetesi41.org haber sitesine erişimi “milli güvenlik ve 
kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle engelledi.207 

• Anayasa Mahkemesi (AYM), gazeteciler Barış Pehlivan, Murat Ağırel, Hülya Kılınç, Aydın 
Şener ve Ferhat Çelik’in “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı” ile “ifade ve basın özgürlüğü ihlali” iddiala-
rıyla yaptıkları başvuruyu, “açıkça dayanaktan yoksun olduğu” gerekçesiyle oy çokluğuyla kabul edile-
mez buldu.208 Mahkeme, gazeteci Müyesser Yıldız’ın tutuklanmasını hak ihlali saymadı.209 

 
198 https://twitter.com/siring/status/1509807118056050692?cxt=HHwWiMCy8eLk9PMpAAAA 
199 https://t24.com.tr/haber/selcuk-bayraktar-dan-bir-dava-da-sirin-payzin-ve-halk-tv-ye,1025131 
200 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/jandarmadan-sinirdan-kacak-gecisleri-yayinlayan-gazeteci-icin-301den-yargilansin-talebi-1922654 
201 https://ifade.org.tr/engelliweb/etkin-haber-kizil-bayrak-jinnews-siyasi-haber-ve-umut-gazetesi-erisime-engellendi/ 
202 https://www.gazeteduvar.com.tr/evrensel-yazari-ender-imreke-erdogan-davasi-haber-1559305 
203 https://twitter.com/enderimrek/status/1511258772257353728 
204 https://www.evrensel.net/yazi/89193/turkiye-yaniyor-saray-izliyor 
205 https://ifade.org.tr/engelliweb/etkin-haber-kizil-bayrak-jinnews-siyasi-haber-ve-umut-gazetesi-erisime-engellendi/ 
206 https://ifade.org.tr/engelliweb/etkin-haber-kizil-bayrak-jinnews-siyasi-haber-ve-umut-gazetesi-erisime-engellendi/ 
207 https://ifade.org.tr/engelliweb/etkin-haber-kizil-bayrak-jinnews-siyasi-haber-ve-umut-gazetesi-erisime-engellendi/ 
208 https://www.dw.com/tr/aym-altı-gazetecinin-başvurusunu-reddetti/a-61410728 
209 https://t24.com.tr/haber/aym-6-gazetecinin-libya-sehidi-haberlerine-iliskin-basvurularini-reddetti,1026538 
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• Yeniçağ ulusal yayıncılıktan bölgesel yayıncılığa geçti. Zararları karşılanamayacak kadar artan 
Yeniçağ, yayınlarına YouTube kanalları üzerinden devam edecek. 30 Nisan’dan sonra Yeniçağ, birçok 
gazete bayisinde görülemeyecek.210 
9 Nisan 2022 

• Kayseri’de yayın yapan Deniz Postası TV Genel Yayın Yönetmeni Azim Deniz ve MHP’den 
istifa eden Kocasinan Belediye Meclisi Üyesi Sedat Kılınç, kanalın stüdyosunda 50 kişilik bir grubun 
saldırısına uğradı. Deniz, “Deniz Postası TV’de canlı yayında olacaktık. İş adamı ve Kocasinan Meclis 
Üyesi Sedat Kılınç’ı burada misafir edecektik. Ülkü Ocakları’na ait yaklaşık 50 kişilik grup televizyonu 
bastılar. Televizyon stüdyomuzun içerisinde beni darp ettiler. Kılınç’ı çok şiddetli bir şekilde darp ettiler 
ve buradan kaçırdılar. Stüdyodan adam kaçırdılar. Bunu ülkücüler yaptı” dedi.211 

• Prof. Dr. Süleyman İrvan, gazeteci İbrahim Karagül’ün Yeni Şafak’tan ayrılma nedeninin Pa-
kistan Başbakanı Emrah Khan ile ilgili kaleme aldığı yazı olduğunu ileri sürdü. İrvan sosyal medyadan, 
“Karagül takip ettiğim bir gazeteci değildi, nedeni malum ama Yeni Şafak’tan kovulmasının nedeni uçuk 
kaçık yazılar yazması değil, Pakistan Başbakanı İmran Khan konusunda gazetesiyle ters düşmesidir. Pat-
ronun çıkarlarına uygun yazmayan harcanır bu alemde!” mesajını paylaştı. Karagül’ün Pakistan ile ilgili 
yazısı internet sitesinden kaldırılmıştı.212 
11 Nisan 2022 

• Samsun’da bir kişinin yaralandığı kazayı görüntüleyen gazeteci, yaralının yakını olduğunu söy-
leyen bir sivil polis tarafından engellendi. Polis, “Dostum o kamerayı kapat. Polis memuruyum. Çekme, 
benim kayınvalidem. Bak çok sinirliyim” ifadelerini kullandı.213 
12 Nisan 2022 

• Gazeteci ve yazar Ergün Poyraz, Aydın Kuşadası’ndaki evinin önünde altı kişi tarafından sal-
dırıya uğradı. Saldırıdan sonra yakalanan şüphelilerden T.B. ve Z.B.’nin ilçede faaliyet gösteren ve Poy-
raz’ın hakkında yolsuzluk araştırması yaptığı ZTB İnşaat Taahhüt Nakliyat Madencilik Sanayi ve Ticaret 
Ltd. Şti.’nin yöneticileri olduğu öğrenildi. Poyraz’ın eşi Perihan Poyraz, “Evin önündeki park halindeki 
otomobilimize arkadan çarptılar. Eşim bunun üzerine aşağı indi. Ben de balkondan olup bitene bakıyor-
dum. Eşim otomobilin arka tarafına bakmak için yöneldiğinde üç kişinin yumruklu saldırısına uğradı. 
Eşim yere düştü. Bunun üzerine bağırarak, aşağıya indim. Otomobille, geri manevra yaparak üzerinden 
geçmeye çalıştılar. Komşular olmasa ezeceklerdi” dedi.214 

• Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, BursaMuhalif çalışanlarının ücretsiz toplu ulaşım kartlarını 
yaptıkları haberleri gerekçe göstererek iptal ettiği iddia edildi. Gazetecilerin ulaşım kartlarını okuturken 
“Kartınız kara listededir!” ibaresiyle karşılaştığı belirtildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Dairesi ise, 
“Eşitlik ilkesine aykırı haber yapıldığı ve kartların bu yüzden iptal edildiği” açıklaması yapıldı. Basın 
Danışmanı Ferhat Murat ise, söz konusu gazetecilerin kartlarını okuturken “Kara Liste”ye alınmalarına 
ilişkin ifadenin yazılımsal bir hatadan kaynaklandığını ve durumun düzeltildiğini iddia etti. Murat, Bur-
saMuhalif yönetiminin Mart ayı sonuna kadar kendilerine vize için yeni bir liste göndermediğini öne 
sürerek, “Herkese bu kartı vermek zorunda da değiliz” dedi.215 

• İstanbul Adliyesi 2. Ticaret Mahkemesi, Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanvekili 
Serhat Albayrak’ın, Doç. Dr. Ceren Sözeri’ye açtığı 200.000 liralık tazminat davasında davalının sosyal 
ve ekonomik durum araştırması için kolluğa müzekkere yazılmasına karar verdi.216 Dava 5 Ekim’e erte-
lendi. Albayrak, Sözeri’nin 31 Mart seçimleri sonrasında kaleme aldığı ve Evrensel’de yayınlanan 
“AKP’ye kim oy kaybettirdi?” yazısı217 nedeniyle dava açmıştı.218 
13 Nisan 2022 

 
210 https://www.gazeteduvar.com.tr/yenicag-ulusal-yayinciliktan-cikiyor-haber-1559775 
211 https://www.gazeteduvar.com.tr/eski-mhpli-sedat-kilinc-ve-gazeteci-azim-deniz-darp-edildi-6-kisi-gozaltinda-haber-1559953 
212 https://www.medyaradar.com/ibrahim-karagulun-yeni-safaktan-ayrilma-nedeni-ortaya-cikti-patronun-cikarina-dokundu-kovuldu-haberi-2082180 
213 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/polisten-kazayi-ceken-gazeteciye-once-mudahale-sonra-tehdit-bak-cok-sinirliyim-1924791 
214 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-61075751 
215 https://www.bursamuhalif.com/bursa-buyuksehir-belediyesi-muhalif-gazetecilerin-ulasim-kartlarini-iptal-etti/ 
216 https://www.mlsaturkey.com/tr/serhat-albayrakin-ceren-sozeri-ve-evrensele-actigi-tazminat-davasi-ekime-ertelendi/ 
217 https://www.evrensel.net/yazi/83716/akpye-kim-oy-kaybettirdi 
218 https://www.evrensel.net/haber/459231/ceren-sozeri-ve-evrensele-acilan-dava-5-ekime-ertelendi 
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• Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği, AKP Ankara İl Başkan Yardımcısı Gültekin Gündüz‘ün sahibi 
olduğu Gündüzler A.Ş.’nin Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin sürücüsüz araç ihalesini alması sonrasında 
parti yönetimindeki görevinden ayrılmak zorunda kaldığı iddiasıyla ilgili haberlere, “kişilik hakları ihlali” 
gerekçesiyle erişim engeli getirdi.219 

• Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi, HDP Diyarbakır İl Örgütü’nde basın danışmanı olarak 
çalışan gazeteci Vedat Dağ’ın yargılanmasında “örgüt üyesi olmak” suçundan altı yıl üç ay, “örgüt pro-
pagandası yapmak” suçundan bir yıl altı ay 22 gün ve “tehdit” suçundan ise iki yıl altı ay olmak üzere 
toplamda 10 yıl üç ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Dağ hakkındaki yurt dışına çıkış yasa-
ğının devamına da karar verdi.220 
14 Nisan 2022  

• İstanbul Büyükçekmece 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde,221 Evrensel yazarı Yusuf Kara-
daş’a, “İktidarın karanlık örgütü SADAT” başlıklı yazısında SADAT’ın “ticari itibarını zedelediği” iddi-
asıyla 25.000 liralık manevi tazminat davası açıldı.222 Karadaş, yazıda, SADAT’ın Nusra’ya silah gön-
derdiği, Suriye ve Libya’daki cihatçı militanları eğittiği iddialarından bahsetmişti.223 
16 Nisan 2022 

• Halk TV’de yayınlanan “Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar” programının yeni bölümünün 
Ankara Elmadağ’daki Hasanoğlan Köy Enstitüsü’nde çekilmek istenmesine izin verilmedi. Asker, “Ya-
yını Hasanoğlan Köy Enstitüsü’nde yapmak istedik. O yerleşkenin içinde yapalım dedik ama her zaman 
olduğu gibi yasaklarla karşılaştık” dedi.224 Valiyle, kaymakamla konuşulduğunu belirten Asker, “Bütün 
girişimlerde bulunuldu. Vali Bey, Ankara Milletvekili Nihat Yeşil’in telefonuna dönüş bile yapmadı. ‘He-
men ilgileniyorum sayın milletvekilim’ dedi. Bu ülkenin seçilen milletvekiline henüz dönüş bile yapmadı 
ama canları sağ olsun diyeceğiz biz” diye konuştu.225 

• Basın İlan Kurumu (BİK), Evrensel’e 26 Aralık 2021’de TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Bü-
yükkent Şubesi 47. Dönem Olağan Genel Kurul çağrısına internet sitesinde yer verdiği için beş günlük 
ilan kesme cezası verdi. BİK’in cezadan önce söz konusu ilanı “Kaçak ilan statüsüne” aldığı ve ilanın 
komisyonunu da gazeteden tahsil ettiği belirtildi. Eylül 2019’dan beri ilan ve reklam durdurma cezası 
bulunan Evrensel’e verilen cezalar toplamda 108 günü buldu.226 

• Xwebûn imtiyaz sahibi Kadri Esen, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruş-
turma kapsamında Şırnak’ın İdil ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasakları sırasında yaptığı haberleri 
Facebook’tan paylaştığı için gözaltına alındı. Esen, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.227 

• Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen “Turizm Haftası” etkinliklerine 
Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD) Nevşehir İl Temsilcisi Can Taşkın ve beraberindeki mu-
habirlerin, davetiyeleri olmasına rağmen güvenlik görevlileri tarafından salona alınmadığı iddia edildi. 
TİGAD Başkanı Okan Geçgel, “İl başkanımız, bazı skandalları gündeme getirmesi nedeniyle cezalandı-
rılıyor” dedi.228 
18 Nisan 2022 

• Ağrı 2. Ağır Ceza Mahkemesi, DİHA muhabiri Abdullah Kaya’nın tedavi olması için yurtdışı 
yasağının kaldırılmasını talebine karşılık hastalığı ile ilgili detaylı hastane raporu talep ederken 
davayı 6 Eylül’e erteledi. Mahkeme, Kaya’nın el konulan malzemelerin iadesi için de tekrar ge-
rekli mercilere yazışma yapılmasına karar verdi.229 

• İstanbul Beykoz Sulh Ceza Hakimliği, Sözcü yazarı Serpil Yılmaz’ın “Amerika ile ticaret ortağı 
derneğin içinden bir ‘kokain davası’ bir de ‘Banker Bako’ çıktı” yazısında Türk Amerikan İş 

 
219 https://ifade.org.tr/engelliweb/chpli-belediyeden-ihale-alan-akplinin-gorevinden-ayrilmak-zorunda-kalmasi-haberleri/ 
220 https://www.mlsaturkey.com/tr/hdp-basin-calisani-vedat-daga-uc-ayri-suclamadan-10-yil-3-ay-hapis/ 
221 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/260489-sadat-evrensel-e-tazminat-davasi-acti 
222https://www.gazeteduvar.com.tr/sadattan-evrensele-ticari-itibar-davasi-haber-1560575#:~:text=SADAT%2C%20Evrensel'de%20yay%C4%B1nlanan%20bir,li-
ral%C4%B1k%20manevi%20tazminat%20davas%C4%B1%20a%C3%A7t%C4%B1. 
223 https://www.evrensel.net/yazi/89663/iktidarin-karanlik-orgutu-sadathttps://www.evrensel.net/yazi/89663/iktidarin-karanlik-orgutu-sadat 
224 https://halktv.com.tr/gundem/halk-tvye-bir-yasak-daha-672752h 
225 https://halktv.com.tr/gundem/halk-tvye-bir-yasak-daha-672752h 
226 https://www.evrensel.net/haber/459509/basin-ilan-kurumunun-evrensele-verdigi-ilan-ve-reklam-kesme-cezalari-108-gune-ulasti 
227 http://mezopotamyaajansi35.com/search/content/view/168176?page=1&key=60a0200cf8b5ac0a2ba26ad6cbc3fcce 
228 https://t24.com.tr/haber/gazeteciler-universitedeki-etkinlige-davetiyeleri-olmasina-ragmen-alinmadi,1028193 
229 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/168418?page=2 
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Adamları Derneği / Amerikan Ticaret Odası’nın (TABA/AmCham) eski Başkanı Ali Osman 
Akat’ın kokain davasından tutuklanmasının ardından derneğin faaliyetlerini incelediği ve Yüksek 
İstişare Konseyi Başkanı Baki Cengiz Aygün hakkında bilgilere yer verdiği yazısı ve konu ile 
ilgili yapılan haberlere erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi. 230 

19 Nisan 2022 
• Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi, DİHA muhabiri Hayri Demir’in “basın yoluyla örgüt propa-

gandası” ve “örgüt üyeliği” suçlamalarıyla yargılanmasında, davaya delil olan ve hırsızlık sonucu emni-
yete ulaşan materyallere ilişkin çelişkilerin netleştirilmesi için Özgür Hakkıbulan isimli vatandaşın par-
mak izlerinin alınması, dijital materyaller ve evindeki parmak izleri ile karşılaştırılması taleplerini red-
detti. Mahkeme, adli emanete yazı yazılarak materyallere ilişkin cevap istenmesi ve cevap gelmemesi 
halinde görevliler hakkında “görevi kötüye kullanma” suçlaması ile suç duyurusunda bulunulmasına ka-
rar verdi. Dava 29 Haziran’a ertelendi.231 

• Ankara 3. Sulh Hukuk Mahkemesi, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak’ın organize 
suç örgütü lideri Sedat Peker’in kendisiyle ilgili açıklamasına verdiği cevap hakkında yayın yasağı kararı 
verdi.232 

• Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı hakkındaki 
birçok habere erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.233 
20 Nisan 2022 

• Mersin Adliyesi’nde avukatlar hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin Mersin Barosu ve mes-
lek örgütlerince yapılan basın açıklamasında, basın çalışanlarının ekipmanları “güvenlik zafiyeti oluşa-
cağı” iddiasıyla içeri alınmadı. Bursa’da gardiyanları taşıyan araçta yaşanan patlama gerekçesiyle önlem 
alındığı belirtildi.234 

• Uşak 2. Sulh Ceza Hakimliği, Başhekim Doç. Dr. Mücahit Avcil’in AKP’li vekil ve ilçe başkanını 
Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gelişlerinde karşıladığını gösteren fotoğrafa ilişkin yaptığı açık-
lamaya “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle235 erişim engeli getirdi.236 
21 Nisan 2022 

• Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Derya Okatan hakkında “terör örgütü propagandası 
yapmak” suçlamasıyla 1250 gün karşılığı olarak 25.000 lira adli para cezasına karar verdi. Ön ödeme 
yapması için Okatan’a 10 gün süre verilmesine karar verdi. Mahkeme, Okatan’ın cezayı üç taksit halinde 
ödeyebileceği aksi halde davaya devam edeceğini belirterek, davayı 22 Eylül’e erteledi.237 
23 Nisan 2022 

• Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi ve gazeteci Erol Önderoğlu, Suudi ga-
zeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti davası sonrasında adliye önünde basın açıklaması sırasında polislerce taciz 
edildi. Önderoğlu, “Aslında Suudi Arabistan’daki yargı maskaralığından sonra cinayet davasının sanık 
yokluğunda dahi olsa kamuoyuna açık ve resmi belgeleriyle bir yargılama yürütülmesine önemli bir ka-
zanım olarak bakmıştık. Ancak diplomatik düzeyde öyle olsa da, davanın hala, Suudi Veliaht Prens Bin 
Salman'a resmi olarak temas etmemesi ciddi, üzücü bir eksiklik. Geçmiş diplomatik söylemle bugüne 
kadar işlemiş prosedürün uyuşmazlık göstermesi, Türkiye yargısının her tür siyasi etkiden arınmış bir 
şekilde gerçek adaleti sağlayabilmesi konusunda soru işaretine de yol açıyor” dedi.238 
26 Nisan 2022 

• Ankara 63. Asliye Ceza Mahkemesi, KKTC’de yayımlanan Avrupa gazetesi Genel Yayın Yö-
netmeni Şener Levent hakkında gazetede yayımladığı karikatürle239 “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddia-
sıyla bir yıl hapis cezasına karar verdi. Levent, “Aynı davadan bizim mahkememizde yargılandık ve 

 
230 https://ifade.org.tr/engelliweb/turk-amerikan-is-adamlari-dernegi-amerikan-ticaret-odasi-hakkinda-haberler/ 
231 https://www.evrensel.net/haber/459705/gazeteci-hayri-demirin-davasinda-talepler-yine-reddedildi 
232 https://www.ciddigazete.com/politika/murat-sancak-tan-yayin-yasagi-karari-h37175.html 
233 https://ifade.org.tr/engelliweb/cumhurbaskanligi-idari-isler-baskani-hakkindaki-haberler/ 
234 https://politikahaber.org/avukatlarin-eyleminde-basina-guvenlik-zafiyeti-gerekcesiyle-engelleme/ 
235 https://ifade.org.tr/engelliweb/usak-egitim-ve-arastirma-hastanesi-bashekimi-hakkindaki-haberler/ 
236 https://www.ciddigazete.com/genel/mucahit-avcil-den-kendi-aciklamasina-yayin-yasagi-h40184.html 
237 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-derya-okatanin-yargilandigi-dava-25-bin-liralik-on-odemeyi-yaparsa-dusecek/ 
238 https://m.bianet.org/kurdi/insan-haklari/253765-turkiye-suudi-arabistan-a-mahkeme-karari-soracak 
239 https://cyprus-mail.com/2022/04/26/turkish-cypriot-newspaper-publisher-jailed-for-one-year-by-ankara-court/ 
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beraat ettik, ancak bizim mahkememizin kararını tanımadıkları için aynı davayı bir de onlar açtılar An-
kara’da. Gıyabımda yargılayıp hüküm verdiler” diyerek, kararı tanımadığını söyledi.240 

• Sakarya 1. Sulh Ceza Hakimliği, Özgür Gelecek’in internet sitesi ozgurgelecek36.net’e erişimi 
engelledi.241 
27 Nisan 2022 

• İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Ku-
rum’un Elazığ ziyaretini takibinde Gazete Duvar muhabiri Ardıl Batmaz’ın çekim yapması, AKP Elazığ 
Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından engellendi. Batmaz’dan kamerasını kapatmasını isteyen 
Şerifoğulları’nın, Batmaz’a “Bana ne kardeşim gazeteciysen” dediği kaydedildi. Batmaz, Şerifoğul-
ları’nın koruması olduğu iddia edilen kişiler tarafından darp edilerek, görüntü almasının engellendiğini 
söyledi.242 

• İstanbul Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhuriyet yazarı Miyase İlknur’un, Man Adası Da-
vası’nda hakimi özel olarak dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile Man Adası’nda ku-
rulu Bellway şirketinin sahibi Sıtkı Ayan’ın kardeşi olan dönemin İstanbul Adalet Komisyonu Baş-
kanı Ayhan Ayan tarafından seçildiğini iddia ettiği “Man Adası davası ayan beyan” yazısına erişimi “ki-
şilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.243 
1 Mayıs 2022 

• İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, internet haber sitesi Sendika.org aleyhine 
TRT’nin istinaf başvurusunu kabul ederek yerel mahkeme kararını 13 Nisan’da bozdu ve tazminata hük-
metti. Daire, haberin gerçeğe aykırı olduğunu iddia ederek yerel mahkemece verilen kararını kaldırdı ve 
20.000 TL tazminata hükmetti. Karar verilir verilmez de haber sitesi aleyhine icra süreci başlatıldı. Öden-
mesi istenen miktar avukat ücretleri ve faizle birlikte 30.000 TL’yi aşıyor. Suriye’nin İdlip vilayetini 
büyük oranda kontrol eden Heyet-i Tahrir’uş Şam’ın (HTŞ) siyasi yapısı “Kurtuluş Hükümeti” Temmuz 
2019’da TRT’ye ve TRT World çalışanlarına “devrime katkıları” dolayısıyla ayrı ayrı plaket vermişti. Bu 
durumu Sendika.org haberleştirmişti.244 
6 Mayıs 2022 

• Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kendisi hakkında “Hayvandan aşağı biri. (George) 
Soros çocuğudur” diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla yüz yüze görüşmek üzere bakanlık kapısına 
gitti, ancak burada basın mensuplarına müdahale edildi.245 Zafer Partisi, “Büyük Türk milleti, Genel Baş-
kanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ, İçişleri Bakanlığı’na tek başına gidecektir. Hem partililerimizin hem de 
milletimizin bireysel veya gruplar halinde herhangi bir provokasyona neden olmamak İçişleri Bakanlığı 
önüne gitmemeleri önemle rica olunur” açıklaması yaptı. Bu arada İstanbul’dan yola çıkmış olan Zafer 
Partisi üyeleri ise Ankara’ya girişte polisler tarafından engellendi. Özdağ’ın açıklaması sırasında246 po-
lisler basın mensuplarına müdahalede bulundu.247 
10 Mayıs 2022 

• Gezi Davası’nda tutuklama kararı veren hakiminin eşinin FETÖ itirafçısı olduğunu yazan ga-
zeteci İsmail Saymaz hakkında terör soruşturması başlatıldı. Saymaz, “Gezi Parkı Davası’nda AK 
Parti’den aday adayı olmuş hakimin eşinin FETÖ’den şüpheli olduğunu ve ifade verdiğini yazdığım için 
hakkımda terör soruşturması başlatıldı” dedi. Saymaz, Halk TV’de yayımlanan “Gezi Parkı hakiminin eşi 
FETÖ şüphelisi çıktı” yazısında, Gezi Davası hakimlerinden AKP’li Murat Bircan ve eşi hemşire Arzu 
Bircan’ın “FETÖ itirafçısı” olduğunu yazmıştı.248 Saymaz Arzu Bircan’ın, “FETÖ’den soruşturma geçir-
diğini, çiftin çocuklarının yedi yıl boyunca FETÖ okullarında eğitim gördüğünü” belirtmişti.249 

 
240 https://www.gazeteduvar.com.tr/kibrisli-gazeteci-levente-erdogana-hakaretten-hapis-cezasi-haber-1562407 
241 https://twitter.com/ozgur__gelecek/status/1518846366642024448 
242 https://www.evrensel.net/haber/460376/elazigda-bakan-ziyaretini-takip-eden-gazeteci-ardil-batmaz-darbedildi-gazeteciysen-bana-ne-kardesim 
243 https://ifade.org.tr/engelliweb/man-adasi-davasi-hakimi-ile-ilgili-kose-yazisi/ 
244 https://sendika.org/2022/04/sendika-orga-tazminat-cezasi-trtnin-cihatcilardan-odul-aldigini-haber-yapmanin-bedeli-30-000-tl-652730/ 
245 https://www.amerikaninsesi.com/a/ozdag-soylu-tartismasinda-basina-polis-mudahalesi/6560462.html 
246 https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/umit-ozdag-engellendi-icisleri-bakanligi-onune-haydi-araci-cekildi-1933327 
247 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-61349924 
248 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/gezi-davasi-hakiminin-esi-feto-itirafcisi-cikti-1930128 
249 https://www.birgun.net/haber/gazeteci-ismail-saymaz-hakkinda-teror-sorusturmasi-baslatildi-387228 
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• Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteciler Erkan Çapraz ve Ömer Oğuz’un Leyla Güven’in 
iki yıl önceki konuşmasını yayınladıkları için “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasını içeren 
dava dosyasının Leyla Güven’in Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı dava dosyası ile 
birleştirilmesi için muvafakat talep edilmesine karar verdi. Bu talebe olumsuz cevap verilmesi halinde 
Diyarbakır’daki davanın sonucunu beklenmesine ve gazetecilerin duruşmalardan vareste tutulmasına ka-
rar verdi ve davayı 13 Eylül’e erteledi. 

• Mersin 3. Sulh Ceza Hakimliği, Mersin Limanı’nda yakalanan kokainlerle ilgili Murat Ağırel’in 
YeniÇağ’da yayımlanan “Uyuşturucu kıskacında Türkiye” ve “Türkiye’nin Narcos’u” yazı dizilerinden 
bazı yazılar ve Timur Soykan’ın BirGün’de yayımlanan “Mersin çıkmazı” başlıklı yazısına erişimi “kişi-
lik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.250 
11 Mayıs 2022 

• Bursa 6. Sulh Ceza Hakimliği, “Şeriat hukuku temelinde Kürt devleti kurma girişimlerini yay-
mak ve Cumhuriyet rejimi karşısında din devleti kurmaya çalışmak” gerekçesiyle kapatılan ve dokuz yıl 
sonra yeniden açılan Zehra Vakfı’nın Gıyasettin Bingöl’ün başında bulunduğu Bursa Eğitim ve Kültür 
Vakfı’na ait Bursa Mudanya Üniversitesi ile ilgili iddiaların yer aldığı haberlere erişimi “kişilik hakları 
ihlali” gerekçesiyle engelledi.251 

• İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Metin Cihan hakkında “kişisel verileri hukuka 
aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak” suçlamasından yakalanma kararı infazını beklemeye ve sanık 
R. A.’nın tahliyesine karar verdi.252 Mahkeme, sanık R. A.’nın vakıfta hangi kademede olduğunun, hangi 
tarih aralığında çalıştığının öğrenilmesi için TÜGVA’ya yeniden müzekkere yazılmasına karar verdi. 
Dava, 24 Haziran’a ertelendi.253 TÜGVA’daki kadrolaşma, devlet atamaları, usulsüz bina tahsisleri ve 
kamu kaynaklarının vakfa aktarılmasına dair belgelerin ifşa edilmesiyle ilgili iddianame hazırladı. 
TÜGVA’nın “mağdur” olarak yer aldığı iddianamede, belgeleri haberleştiren gazeteci Metin Cihan’ın 3 
yıldan 6 yıla kadar, soruşturma kapsamında 24 Kasım 2021’de tutuklanan Ramazan Aydoğdu’nun da 3 
yıl 9 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.254 

• Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Yeni Yaşam muhabiri Hatice Şahin hakkında gizli tanık 
ifadeleri, meslektaşlarıyla yaptığı telefon görüşmeleri ve İstanbul-Diyarbakır arasındaki uçuşlarını ge-
rekçe göstererek, “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla yargılandığı davada, yurt dışına çıkış yasağının de-
vamına karar verdi.255 Dava, 19 Eylül’e ertelendi. 256 
12 Mayıs 2022 

• Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi, KHK ile kapatılan Azadiya Welat gazetesi muhabiri Çetin 
Kurşun’un “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” suçlamalarıyla 20 yıla kadar hapis istemiyle yargı-
landığı davada, dosyanın müstemir (yetkili) hakim tarafından incelenmesine karar verdi. 257  Dava 6 
Ekim’e ertelendi. 258 
13 Mayıs 2022 

• Artı Gerçek muhabiri Seda Taşkın, Instagram üzerinden ölüm tehditleri aldı. Teknotell Voda-
fone adlı kullanıcı tarafından ölüm tehdidi alan Taşkın, “Suç duyurusunda bulunacağım” diyerek cevap 
verdi. Tehdit eden şahsın Taşkın’a cevabı ise “Size bakacak savcı yok” oldu. Mesajlaşmanın ekran gö-
rüntülerini paylaşan Taşkın, “Cesareti nereden aldığınızı biliyoruz” dedi. DİSK Basın-İş Sendikası da, 
“Gazeteci Seda Taşkın’ı tehdit edeni tanıyoruz, biliyoruz. Ona bu cesareti veren, bugüne kadar hakkında 
işlem yapmayanlardır. Taşkın’a gelecek en ufak zarardan tüm yetkililer sorumlu olacaktır. Yeter! suça 
ortak olmayın, suçluyu cezalandırın”259 açıklamasında bulundu.260 

 
250 https://ifade.org.tr/engelliweb/mersin-limaninda-yakalanan-kokainlerle-ilgili-kose-yazilari/ 
251 https://ifade.org.tr/engelliweb/bursa-mudanya-universitesi-ile-ilgili-haberler/ 
252 https://www.birgun.net/haber/metin-cihan-in-yargilandigi-tugva-davasi-bir-sanik-tahliye-edildi-387389 
253 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-metin-cihanin-yargilandigi-tugva-belgeleri-davasinda-tutuklu-sanik-tahliye-edildi/ 
254 https://www.mlsaturkey.com/tr/tugva-belgeleri-davasi-gazeteci-metin-cihanin-6-yil-hapsi-isteniyor/ 
255 https://www.gazeteduvar.com.tr/gazeteci-hatice-sahine-15-yil-hapis-istemi-haber-1564293 
256 https://www.mlsaturkey.com/tr/savci-yeni-yasam-muhabiri-hatice-sahinin-15-yila-kadar-hapsini-istedi/ 
257 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/170758 
258 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-cetin-kursunun-davasi-ekime-ertelendi/ 
259 https://twitter.com/Disk_Basin_is/status/1525120320004313094 
260 https://sendika.org/2022/05/gazeteci-seda-taskina-olum-tehdidi-bu-cesareti-veren-bugune-kadar-hakkinda-islem-yapmayanlardir-655890/ 
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16 Mayıs 2022 
• İstanbul Bakırköy 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Selçuk 

Bayraktar’ın ürettiği SİHA’ların haberi nedeniyle Yeni Yaşam editörü Sedat Yılmaz hakkında “kişilik 
haklarına müdahale ettiği” iddiasıyla açılan 150 bin TL’lik tazminat davasında ekonomik sosyal durum 
araştırması yapılmasına karar verdi. Dava 27 Haziran’a erteledi.261 
17 Mayıs 2022 

• İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında ETHA muhabiri Ali Sönmez Kayar’ın olduğu 
dokuz kişinin “örgüt üyeliği” suçlamasıyla yargılanmasında gizli tanığın dinlenmesi için karar verdi.262 
İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi de aynı suçlamadan yargılanan sanıklar açısından birleştirme talebinde 
bulunulmasına hükmetti. Kayar’ın yurtdışı çıkış yasağının kaldırılmadığı dava 11 Ekim’e ertelendi.263 

• Etkin Haber Ajansı (ETHA), haberlerini paylaştığı @etkinhaberetha isimli Twitter sitesinin, her-
hangi bir gerekçe gösterilmeden ve kendilerine bildirimde bulunulmadan engellendiğini açıkladı.264 

• İstanbul 23. Asliye Hukuk Mahkemesi, Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar ile kardeşi Haluk 
Bayraktar’ın yönetici olduğu T3 Vakfı’nın düzenlediği TEKNOFEST’e TÜBİTAK’ın 7,6 milyon lira 
harcamasına ilişkin “TÜBİTAK damadın vakfına çalışıyor” haberi için BirGün ve muhabir İsmail Arı’nın 
200.000 TL tazminat ödemesine karar verdi.265 BirGün’ün avukatlarından Ali Deniz Ceylan, “Davanın 
kısmen kabulüne karar veren mahkeme toplam 200.000 TL manevi tazminatın ödenmesine hükmetti. Bu 
çok vahim ve utanç verici bir karar. Sanırım bu tutar Türkiye basın hukuku tarihinde bir haber hakkında 
verilmiş en yüksek manevi tazminat kararlarından biri” dedi.266 Ankara 18. Asliye Hukuk Mahkemesi, 
aynı haber için TUBİTAK’ın açtığı 250.000 liralık manevi tazminat talep edilen davayı reddetmişti.267 

• Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Nurcan Yalçın’ın Sur ilçesinde 2015 yılında so-
kağa çıkma yasakları öncesi kadınlarla ilgili yaptığı haber gerekçesiyle “Örgüte bilerek isteyerek yardım 
ettiği” iddiasıyla yargılanmasında savcılık hapis cezası talebini tekrarladı. Dava 5 Temmuz’a ertelendi.268 
18 Mayıs 2022 

• CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Dokuz Eylül Üniversitesi’ndeki yabancı öğrencilerle ilgili 
verdiği soru önergesini haberleştirdikleri için Basın İlan Kurumu’nun sekiz yerel gazetede temsilcisinin 
ifadeye çağırıldığını açıkladı. Purçu, “Bu ülkede gazetecilik nitelikli bir suç olarak görülmekte, bağımsız 
haber yapan, haksızlığa uğrayanların sesi olan, hukuksuzlukları duyuran herkes susturulmaya çalışılmak-
tadır. Sekiz gazeteciye tebligat yollayarak savunma isteyen Basın İlan Kurumu’nu kınıyorum” dedi. 
Purçu, 2021 yılının Ağustos ayında “Dokuz Eylül Üniversitesi’nin 2021 yılı tercih döneminde açtığı 21 
bin 260 kişilik kontenjanın 10 bin 165’ini yabancı uyruklu öğrenciler için ayrıldığını söz konusu uygula-
manın fırsat eşitsizliği yaratmakta olduğunu” söylemişti. Purçu, konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Mah-
mut Özer’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi de vermişti.269 
19 Mayıs 2022 

• Halk TV’de çalışan gazeteci Seyhan Avşar, “Alaattin Çakıcı’nın adamlarından Barış Duyu’nun 
16 kilo eroinle yakalandığı ve ifadesinde uzun yıllardır istihbarata çalıştığını” yazdığı için tehdit edildiğini 
duyurdu. Avşar, “Pazartesi suç duyurusunda bulunacağım. Ancak başıma bir şey gelirse sorumluları bel-
lidir bilinsin isterim” dedi.270 

• Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Danıştay 10. Dairesi’nin Basın Kartı Yönetmeliği’ne iliş-
kin yürütmenin durdurulması kararını kaldırarak yeniden görüşme kararı verdi. Danıştay 10. Dairesi, “uy-
gulanması hâlinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğmasına yol açacağı” tespitiyle Cumhurbaş-
kanlığı İletişim Başkanlığı’nın yönetmeliğinin yürütmesini durdurmuştu.271 Bu karar üzerine davacılar 

 
261 https://www.evrensel.net/haber/461633/selcuk-bayraktarin-gazeteciye-actigi-tazminat-davasi-goruldu 
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271 https://halktv.com.tr/gundem/basin-karti-yonetmeligindeki-degisiklik-danistayda-yeniden-gorusulecek-677367h 



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

  39 

Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Sendikası Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nden yapılan or-
tak açıklamada, “Halkın haber alma hakkı ve ifade özgürlüğünün etkin kullanımını sağlayan ve koruyan 
basın kartının alma ve iptal koşullarına dair belirsizlikler ve keyfilik taşıyan, masumiyet karinesine aykırı, 
gazeteciliği kriminalize etme amacı güden 20 Mayıs 2021 tarihinde yapılan düzenlemelere ilişkin Yönet-
meliğin yürütmesinin durdurulması konusunda esas yönünden değerlendirme yapacaktır” denildi.272 
20 Mayıs 2022 

• kısadalga.net yazarı, gazeteci Hale Gönültaş, yaptığı “IŞİD'li kadının bıçaklı cihat videosu Millet 
Bahçesi’nde çekilmiş” başlıklı haber sebebiyle söz konusu grup tarafından tehdit edildiğini duyurdu.273 

• Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi, KHK ile kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA) eski muhabiri 
Engin Eren’in de aralarında bulunduğu 67 kişinin yedi yıldır yargılandığı davada 2018 yılından beri bek-
lenmekte olan esas hakkındaki mütalaa için dosyayı tekrardan iddia makamına gönderdi. Dava 3 Hazi-
ran’a bırakıldı.274 

• Gaziantep 2. Sulh Ceza Hakimliği, İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD) kurucularından Prof. Dr. 
Yaman Akdeniz’in bazı haber sitelerine gönderilen sahte mahkeme kararlarıyla bazı haberlerin kaldırıl-
maya çalışıldığını paylaştığı tweetleri, İFÖD resmi YouTube kanalında paylaşılan Artı TV’ye verdiği rö-
portajı ve konu ile ilgili yapılan birçok habere erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.275 

• Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun Basın Kartı Yönetmeliği’ne ilişkin yürütmesinin dur-
durulması kararı verdiği Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın açıklamasıyla kamuoyuna yansıdı. 
Açıklamaya göre Kurul, Basın Kartı Yönetmeliği’nde 21 Mayıs 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımla-
narak yürürlüğe giren değişikliklerin iptali talebiyle Danıştay 10. Dairesi’nde açılan davada İletişim Baş-
kanlığı’nın itirazını haklı buldu. Kurul, 14 Şubat 2022 tarihli ve 2022/10 sayılı kararında, “Basın kartının, 
Yönetmelik’te belirtilen kişilere Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca verilen kimlik kartı olarak ta-
nımlandığına, basın-yayın çalışanlarının basın kartını toplumsal olayların takibinde ispat aracı olarak kul-
lanabildiklerine, basın kartı bulunmamasının, basın çalışanlarının mesleklerini yapmalarına engel oluş-
turduğuna dair mevzuatta herhangi bir hüküm bulunmadığına, dolayısıyla basın kartının, basın hürriyeti 
ile ilişkili olmakla birlikte doğrudan bağlantılı olmadığına” hükmetti. Açıklamada, “Kararda, basın kar-
tıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın 14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 
görevlendirildiği, bu alandaki çalışmaların, kurum tarafından yürütüldüğüne atıfta bulunulan kararna-
mede ‘Basın-yayın kuruluşu mensuplarına basın kartı düzenlemek, Basın Kartı Komisyonu’nun sekre-
tarya faaliyetlerini yürütmek’ görevinin İletişim Başkanlığı’nın görevleri arasında sayıldığı” vurgu-
landı.276 

• Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Serkan 
Hacıcaferoğlu, öğrencilerince taciz suçlamasıyla şikayet edilmesi olayını haberleştirdiği gerekçesiyle ga-
zeteci Gençağa Karafazlı’ya dava açtı. Konuyla ilgili haberlere erişim engeli kararı aldıran Hacıcaferoğlu, 
Karafazlı hakkında suç duyurusunda bulundu. Karafazlı, “Yaptığım haber gerçek ve kamu yararı taşıyan 
bir haberdir. Öğrencilerin şikayetleri ortada, akademisyen hocanın WhatsApp mesajları da haberimizde 
yer aldı, ortada öğrencilerin mağduriyeti söz konusudur. Ben halkın haber alma ve yayma hakkını savun-
dum, kimseye hakaret etmedim” demişti. Karafazlı, 24 Mayıs’ta Rize’de hakim karşısına çıkacak. Dört 
kız ve iki erkek öğrenci, BESYO Bölüm Başkanı Doç. Dr. Serkan Hacıcaferoğlu’nun kendilerine yönelik 
taciz ve baskıda bulunduğunu, kasıtlı olarak düşük not verdiğini iddia ederek RTEÜ Rektörlüğü’ne şika-
yette bulunmuşlardı. Rektörlükçe disiplin cezasına gerek olmadığına karar verilen Hacıcaferoğlu çok geç-
meden Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Bölüm Başkanlığı'na atanmış ancak daha sonra bu görevinden 
alınmıştı.277 
21 Mayıs 2022 
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• Jinnews muhabiri Rabia Önver hakkında dijital medya hesabından yaptığı paylaşımlar nede-
niyle “örgüt propagandası” iddiasıyla hazırlanan iddianame Van 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 
kabul edildi.278 

• AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci, çiftçilerin tarlalarını ekemediği söyleyen Fox Ana Haber 
sunucusu Selçuk Tepeli’nin sinirlenerek önündeki bardağa vurmasına ilişkin olarak RTÜK’e “kapatma 
dahil tedbir uygulama” çağrısı yaptı. Birinci, “İzleyiciye bardak fırlatıp, edep dışı hareket yapan insansı-
nın bu fiili nedeniyle, RTÜK’ün, Fox TV kanalına, kapatma dahil, tüm tedbirleri en kararlı haliyle uygu-
lamasını vatandaş olarak bekleriz” dedi.279 
22 Mayıs 2022 

• Zonguldak 3. Asliye Ceza Mahkemesi, Zonguldak’ta AKP’li Kozlu Belediye Başkanı Ali Bek-
taş’a, yerel bir televizyonda katıldığı programda hakkında haber yapan gazetecilere “Sokakta rahat geze-
meyecekler” diyerek tehdit ettiği gerekçesiyle 69 gün hapis cezası verdi ve cezayı 1.380 lira adli para 
cezasına çevirdi. Mahkeme, Bektaş’a adli sicil kaydındaki “hükmün açıklanmasının geri bırakılması kap-
samındaki ilamın yasal ve gereği için ilgili mahkemeye ihbarda bulunulacağını” da açıkladı.280 

• MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, “Dezenformasyonla Müca-
dele Kanunu” dediği Basın Kanunu ile diğer bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi 
çalışmalarını bitirdiklerini duyurdu. Yıldız, “Sosyal ağ sağlayıcılarının büyük kazançlar elde etmelerine 
rağmen, ihtiyaç duyulan önleyici ve koruyucu mekanizmalar geliştirmedikleri, tedbir almadıkları dahası 
bu tutumlarında direnç gösterdikleri bilinen bir husustur. Temel hak ve özgürlükleri korumak devletin 
yükümlülüğüdür”281 dedi.282 
24 Mayıs 2022 

• Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, gazeteci Barış Barıştıran’ın “terör örgütü 
propagandası yapmak” suçlamasıyla yeniden yargılanmasında Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 2. 
Ceza Dairesi’nin bozma kararı doğrultusunda RTÜK’ten gelen görüntüler hakkında rapor hazırlanması 
için dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar verdi.283 Dava 13 Ekim’e ertelendi.284 

• İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, KHK ile kapatılan Özgür Gündem Genel Yayın Yönetmeni 
Eren Keskin ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Reyhan Çapan hakkında “5187 sayılı Basın Kanunu’na mu-
halefet etmek” suçlamasıyla yeniden yargılanmasında isnat edilen suçu işlediklerinin sabit olduğuna ka-
naat getirerek ayrı ayrı 12.500 TL adli para cezası ile cezalandırılmalarına karar285 verdi. 286 
25 Mayıs 2022 

• İleri Haber’den Doğan Ergün ve İzel Sezer hakkında Erdoğan’ın eski avukatı Mustafa Doğan 
İnal, gazeteciler Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan’ın Cendere kitabında hakkında yer alan rüşvet iddiala-
rını haberleştirdikleri için 11 yıl dört aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. İnal’ın avukatı tarafından 
verilen şikayet dilekçesinde, “Şüpheliler tarafından yapılan haber ile müvekkilim Mustafa Doğan İnal’a 
karşı hukuka aykırı fiil isnat etmek/sövmek suretiyle TCK'nın 125/1-2-4 maddesinde hükmü bulunan ba-
sın yoluyla hakaret suçu işlenerek alenen kişilik hakları ihlal edilmiştir. Müvekkilime karşı işlenen suçlar 
TCK'nda 125 ve 267. maddelerinde hüküm altına alınmış, bu suçların basın ve yayın yoluyla işlenmesi 
durumunda ise nitelikli halleri düzenlenmiştir” denildi. Eski Bianet Genel Yayın Yönetmeni Nazan Özcan 
“Haberde aktarılan tüm hususlar ‘iddia’ olduğu belirtilerek kaleme alınmıştır” derken emniyet ifadesinde 
“Dolayısı ile şikayetçinin belirttiği gibi hakaret-iftira niteliği taşımamaktadır, söz konusu olan bir gazete-
cilik faaliyetidir. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum.” dedi. “Haberin içinde herhangi bir hakaret 
ve iftira olmadığını şikayetçi kişi de çok iyi biliyor, çünkü kendisi Cumhurbaşkanı'nın eski avukatı” diyen 
Özcan, dertlerinin gerçeklerin ortaya çıkmasını bir şekilde önlemeye çalışmak olduğuna dikkat çekti. Öz-
can, “Ama gazetecilik tam da gerçekler için çalışır. Biz de bunu yaptık. Ve bilinsin isterim, gazetecilik 
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yapmaya, ifade özgürlüğümüzü kullanmaya devam edeceğiz. Şikayetlere ve davalara rağmen, gazetecilik 
kazanacak” dedi. 287 

• Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, Sözcü yazarı Yılmaz Özdil’in 14 
Nisan 2022 tarihinde yayımlanan “Garanti kazanan adayımı açıklıyorum” köşe yazısı nedeniyle tazminat 
davası açtı. Kendisine hakaret edildiğini ve kişilik haklarının zarar gördüğünü iddia eden Cengiz, 1 mil-
yon TL tutarında tazminat talebinde bulundu. Özdil, “Milletin orasına koyacağını söyleyen Mehmet Cen-
giz, senin milyar dolarların mı güçlü, benim kalemim mi, göreceğiz…”288 ifadelerini kullandı.289 

• Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği, Nevzat Kaya’nın adının geçtiği haberlere kişilik hakları ihlali 
gerekçesiyle erişimi engelledi ve haberlerin silinmesine hükmetti. Organize suç örgütü hükümlüsü Sedat 
Peker yayınladığı videolarda Nevzat Kaya hakkında iddialarda bulunmuştu.290 
26 Mayıs 2022 

• AKP ve MHP’nin ortak imzasıyla dezenformasyonla mücadele iddiasıyla sosyal medya ve in-
ternet haberciliği alanlarında yeni düzenlemeler içeren 40 maddelik Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı’na sunuldu.291 Yasa teklifi, Basın Kanu-
nu'nda değişiklik yaparak internet medya kuruluşlarındaki çalışanlara basın kartı verilmesinin yanı sıra 
bu kuruluşlara resmi ilan geliri elde etme olanağı tanıyor. Buna karşın teklifte yeni suç tanımlamaları 
yapılıyor ve sosyal medya kuruluşlarıyla internet haberciliği açısından yeni erişim engellemesi düzenle-
meleri ile cezai yaptırımlar da öngörülüyor. Yasa teklifindeki 29’uncu madde, “halkı yanıltıcı bilgiyi ale-
nen yayma" şeklinde yeni bir suç tanımlaması yapılıyor.292 Türk Ceza Kanunu’na eklenmesi planlanan 
bu yeni suçun gerekçesinde “halk arasında endişe, korku yaratmak saikiyle Türkiye’nin iç ve dış güven-
liği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli 
olacak alenen yaymak suç olarak düzenlenmektedir” denildi. 1 Ocak 2023’te yürürlüğe gireceği belirtilen 
teklifte yer alan bu yeni suçun işlenmesi durumunda söz konusu kişi veya kişiler için 1 yıldan 3 yıla kadar 
hapis cezası öngörülüyor. Teklifte eğer suç “failin gerçek kimliğini gizlemek suretiyle veya bir örgütün 
faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilen ceza yarı oranında artırılacak” hükmü de bulunuyor. Ceza 
arttırıcı bu hüküm, “adını açıklamak istemeyen üst düzey yetkililer veya kaynaklar” gibi ifadeler ile ya-
yınlanan ve genellikle kamu kuruluşları ve bürokrasi kaynaklı haberler açısından ciddi soru işareti yara-
tıyor.293 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK), erişim engellemesini hayata geçirmede yargı 
kararı olmaksızın uygulamalarını genişletecek düzenleme yapılarak, BTK Başkanı’nı yurt dışı kaynaklı 
içerikleri de engelleme yetkisi veriliyor. Teklifte 32’nci maddeyle ayrıca Milli İstihbarat Teşkilatı’nın 
(MİT) faaliyetleri ve personeline ilişkin içerikler hakkında eğer suç iddiası söz konusu olursa bunlar “ka-
talog suçlar” kapsamına dahil ediliyor. Böylece MİT’le ilgili haberler veya sosyal medya paylaşımlarına 
ilişkin olarak BTK Başkanı tarafından erişim engellemesi kararı alınabilecek. Teklife göre, WhatsApp 
gibi şebekeler üstü hizmet sağlayıcılar, Türkiye'deki aktif bireysel ve kurumsal kullanıcı sayısı, sesli 
arama sayısı ve süresi, görüntülü görüşme sayısı ve süresi, anlık mesaj sayısı gibi bilgileri BTK’ya bil-
dirmekle yükümlü olacak. Bu yükümlülükleri yerine getirmeyen veya yetkilendirilmeksizin hizmet sunan 
şebekeler üstü hizmet sağlayıcılara 1 milyon TL'den 30 milyon TL'ye kadar idari para cezası verilebile-
cek. Son olarak Temmuz 2020’de cezai yaptırımları arttırılan yasal düzenlemedeki hükümler ağırlaştırı-
lırken; Twitter, Facebook gibi sosyal medya mecraları (ağları) için yükümlülükler de arttırıldı. Böylece 
5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suç-
larla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da yeni değişiklikler öngörülüyor. Teklifte 34’ncü maddeyle 
ise sosyal medya kuruluşlarına, Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi temsilci bulun-
durma zorunluluğu getiriliyor. 294 

 
287 https://www.gazeteduvar.com.tr/bakan-kocadan-maymun-cicegi-aciklamasi-sebep-olacagina-inanmiyorum-haber-1566279 
288 https://twitter.com/yilmazsozcu/status/1529364689356042242 
289 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/mehmet-cengizden-yilmaz-ozdile-1-milyon-liralik-manevi-tazminat-davasi-1939716 
290 https://ifade.org.tr/engelliweb/bataklik-operasyonu-ile-ilgili-haberler-2/ 
291 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/basin-sosyal-medya-ve-internet-haberciligine-iliskin-duzenleme-mecliste/2598701 
292 https://www.amerikaninsesi.com/a/turkiyede-halki-yaniltici-bilgi-yayma-suc-olacak/6590918.html 
293 https://www.gazeteduvar.com.tr/dezenformasyonla-mucadele-yasasi-sunuldu-hapis-cezasi-geliyor-haber-1566496 
294 https://www.amerikaninsesi.com/a/turkiye-de-artik-halki-yaniltici-bilgi-yayma-sucu-olacak/6591752.html 
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• İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, ETHA editörü Semiha Şahin, muhabir Pınar Gayıp ile dört 
kişinin yargılanmasında dosyanın incelenmeye alınmasına karar vererek davayı 14 Eylül’e295 erteledi.296 

• Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, Vice News muhabiri Jake Hanrahan’ın tercüman ve reh-
berlerinin “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanunu’na muhalefet etmek”, “örgüt pro-
pagandası yapmak” ve “örgüte bilerek isteyerek yardımda bulunmak suretiyle üye olmak” ile kamera-
manı Philip Pendlebury silahlı terör örgütüne bilerek isteyerek yardımda bulunmak suretiyle üye olmak” 
iddialarıyla açılan davada İngiltere’deki gazetecilerden istinabe yoluyla ifade alınması için Adalet Bakan-
lığı’na yazılan yazıya gelecek cevabın beklenmesine karar verdi. Dava 29 Kasım’a ertelendi.297 

• Erişim Sağlayıcıları Birliği, eski İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Özgür 
Taşdemir’in “Çalık Holding’e bağlı Çalık Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Taçyıldız’ın 
FETÖ dosyasını Boğaz manzaralı köşk karşılığında temizlediğinin tespit edilmesi” ile ilgili haberlere 
erişimi, “Hakimlik kararıyla daha önce engellenen haberlerle benzer içerikte olduğu” gerekçesiyle engel-
ledi.298 

• Rize 4. Asliye Ceza Mahkemesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 
öğretim üyesi Doç. Dr. Serkan Hacıcaferoğlu’na yönelik taciz ve mobbing iddialarını haberleştirdiği ga-
zeteci Gençağa Karafazlı’ya açılan davada, Hacıcaferoğlu’nun gelecek celsede hazır bulundurulmak 
üzere zorla getirilmesine karar verdi. Mahkeme, Hacıcaferoğlu’nun Sema Muhçu adlı öğrenciye What-
sApp üzerinden gönderdiği mesaj içerikleri dikkate alınarak şikayete tabi olmayan TCK’nın 105/2 d. mad-
desi uyarınca Rize Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Dava 27 Ey-
lül’e ertelendi.299 
27 Mayıs 2022 

• İstanbul Bakırköy 3. Sulh Ceza Hakimliği, Jale Çapraz’ın İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Ak-
taş, Muğla Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile çok sayıda polis şefi hakkındaki iddialarıyla 
ilgili haberleri kişilik hakları ihlali gerekçesiyle erişime engellendi.300 
30 Mayıs 2022 

• İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Rabia Çetin hakkında Deniz Poyraz’ın babasına dava 
açıldığını duyuran haber tweetini paylaştığı için “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göster-
mek” suçlamasıyla soruşturma açtı.301 
31 Mayıs 2022 

• İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci İsmail Saymaz’ın bir tarikatta yaşanan istismar 
olayı hakkında yazdığı yazı nedeniyle “hakaret” suçlamasıyla yargılandığı davada, avukatlarca SEGBİS 
kaydı alınmasını istemesi üzerine teknik eleman çağırılarak sistemin kurulması için davayı 15 Haziran’a 
erteledi.302 

• Halk TV muhabiri Erdinç Yılmaz’ın, İstanbul’da Gezi anması sırasında polis tarafından görüntü 
alması engellendi. Yılmaz polis müdahalesiyle yaralandı.303 

• İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Can Dündar hakkında “terör örgütlerinin yayınla-
rını basmak veya yayınlamak” suçlamasıyla yargılanmasında yakalama emrinin infazının beklenmesine 
karar vererek davayı 13 Ekim’e erteledi.304 

• Van Muradiye Asliye Ceza Mahkemesi, Van 4. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Jinnews 
muhabiri Zelal Tunç hakkında “Yıkımı yapıp kaybolmuşlar” başlıklı haberi nedeniyle 24 Ekim 2019’da 
verilen 8 ay 22 gün hapis cezası kararıyla ilgili yeniden yargılamada, hapis cezasını arttırdı. Mahkeme, 

 
295 https://politikahaber.com/gazetecilerin-davasinda-dosyanin-incelenmesi-karari/ 
296 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteciler-pinar-gayip-ve-semiha-sahinin-yargilandigi-dava-dosyanin-incelenmesi-icin-ertelendi/ 
297 https://www.mlsaturkey.com/tr/vice-news-muhabirlerinin-davasi-yine-adalet-bakanligindan-gelecek-yazi-icin-ertelendi/ 
298 https://ifade.org.tr/engelliweb/calik-gayrimenkul-yonetim-kurulu-baskani-hakkindaki-haberler/ 
299 https://www.haberrize.com.tr/haber/gazeteci-karafazlinin-yargilandigi-davada-mahkeme-yargicindan-sasirtan-karar-1921612 
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303 https://twitter.com/mlsaturkey/status/1531701991231172608 
304 https://twitter.com/mlsaturkey/status/1531629699532726273 
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Tunç hakkında Muradiye Belediyesi’ne atanan kayyım Harun Yücel’e “hakaret” ettiği suçlamasıyla 11 
ay 20 gün hapis cezası verdi. Mahkeme, hükmün açıklanmasını ise geriye bıraktı.305 

• İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu’nun İstinaf Mahkemesi’nin, 
Adnan Oktar ve grubu hakkında yerel mahkemenin verdiği cezaları bozma kararı ile ilgili “Arkadaş ar-
kadaşın pelesengidir” başlıklı köşe yazısına erişimi kişilik hakları ihlali gerekçesiyle engelledi.306 

• Diyarbakır 4. Sulh Ceza Hakimliği, “Millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçe-
siyle etha39.com’a erişimi engelledi.307 

• Diyarbakır 4. Sulh Ceza Hakimliği, “Millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçe-
siyle yenidemokrasi23.net’e erişimi engelledi.308 

• Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği, “Millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçe-
siyle yenidemokrasi24.net’e erişimi engelledi.309 

• Ardahan Sulh Ceza Hakimliği, “Millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle 
avrupahaber9.org’a erişimi engelledi.310 

• Ardahan Sulh Ceza Hakimliği, “Millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle 
komundergi7.com’a erişimi engelledi.311 

• Ardahan Sulh Ceza Hakimliği, “Millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle 
gazetepatika18.com’a erişimi engelledi.312 

• Ardahan Sulh Ceza Hakimliği, “Millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle 
umutgazetesi40.org’a erişimi engelledi.313 

• Ardahan Sulh Ceza Hakimliği, “Millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle 
kizilbayrak69.net’e erişimi engelledi.314 

• Evrensel muhabiri Meltem Akyol, BirGün muhabiri Gökay Başcan, Halk TV muhabiri Ozan 
Demiriz ve Flash TV’den Dilan Polat, Sevda Doğan ve Derin Aydoğdu, Gezi’nin dokuzuncu yıl dönümü 
dolayısıyla TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi önünde toplanan kitleyi takip ettikleri 
sırada ters kelepçeyle gözaltına alındı.315 
2 Haziran 2022 

• TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nda AKP ve MHP’nin oy çokluğuyla 40 maddelik “Basın 
Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, basın meslek örgütlerince ya-
pılan itirazlara rağmen kabul edildi.316 Muhalefet partilerinin teklife ilişkin verdikleri 59 değişiklik öner-
gesi reddedildi.317 

• Batman 1. Asliye Ceza Mahkemesi, Jiyan Haber’in İmtiyaz Sahibi İdris Yayla ve Demokratik 
Bölgeler Partisi (DBP) eski Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel’in de aralarında bulunduğu 28 kişinin 
“2911 sayılı Gösteri ve Yürüyüş Kanunu’na muhalefet etmek” suçlamasıyla yargılanmasında sanık avu-
katlarına bilirkişi raporunu tebliğ etmeye karar verdi.318 Dava 4 Ekim’e ertelendi.319 

• İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, ETHA muhabirleri İsminaz Temel ve Havva Çuştan’ın ara-
larında bulunduğu 23 kişi hakkında “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” suçlamalarıyla yargılanma-
sında adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi. Dava 8 Kasım’a ertelendi.320 

• Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, MA Ankara muhabiri Berivan Altan’ı, “Ankara’da Kürt aileye 
ırkçı saldırı: Kadın ve çocuklar mahalleden çıkarıldı” haberini gerekçe göstererek, “Halkı kin ve düşman-
lığa tahrik veya aşağılama” iddiasıyla ifadeye çağırdı. Soruşturma savcısı, Altan’a “Kimseden talimat 
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aldın mı? Bilgiyi nereden aldın?” diye sordu. Altan, “Olayın yaşandığı yer olan Elmadağ'a giderek aile 
ile görüştüm. Daha sonra da bu haberi yaptım. Haber içeriğinde halkı kin ve düşmanlığa düşürecek her-
hangi bir durum söz konusu değildir. Hak ihlali olduğunu düşündüğüm için böyle bir olayı haber yaparak 
gündeme taşıdım. Bu haberi yaparken kimseden haber yapmam yönünde bir görüş veya öneri almadım. 
Haber içeriği tamamen bana aittir” dedi.321 

• İstanbul Küçükçekmece 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Sözcü yazarı Uğur Dündar, dönemin Ulaş-
tırma Bakanı Binali Yıldırım’a hakaret ettiği iddiasıyla “hakaret” suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasına 
çarptırdı. Hapis cezası, 350 gün karşılığı olarak 10.500 TL adli para cezasına çevrildi.322 Dündar’ın yazı-
sındaki “Allah’tan soyadı Binali! Milyonali de olabilirdi!” ifadesiyle Yıldırım’a hakaret ettiği belirtildi.323  
3 Haziran 2022 

• İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Hayko Bağdat hakkında sosyal medya hesabından 
yaptığı altı paylaşımdan dolayı hakkında “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla İstanbul 
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yeni iddianame dosyasını aynı suçlamayla devam eden dosyayla birleştir-
meyi kabul etti.324 

• Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi, KHK ile kapatılan DİHA eski muhabiri Engin Eren’in de 
aralarında bulunduğu 35 kişinin yedi yıldır yargılanmasında ifadeleri alınamayan bazı sanıklar hakkında 
zorla getirme kararı verdi. Dava 14 Ekim’e bırakıldı.325 

• İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, hasta olduğu açıklanan gazeteci Devrim Ayık’ın “örgüt üyeliği” 
suçlamasıyla yargılanmasında tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi.326 

• Diyarbakır’da Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eş Başkanı ve MA editörü Dicle Müftü-
oğlu, Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma nedeniyle gözaltına alındı. Müf-
tüoğlu’nun tutuklu meslektaşına para gönderdiği için soruşturulduğu öne sürüldü.327 

• İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın 
talebiyle CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın açıklamalarının yer aldığı 66 internet sitesi 
sayfasına erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi. CHP’li Ağbaba, mahkeme tarafından eri-
şim engeli kararı verilen haberlerde yer alan açıklamasında, “Damadını Hazine ve Maliye Bakanı yaptın, 
çektiğimiz yoksulluğu görüyorsunuz. Geldiğimiz noktada kur korumalı mevduat hesabıyla da zenginin 
parasına fakir faiz veriyor. Çevre Ajansı Başkanlığı Emine Erdoğan’a bağlı. Çevre Ajansı’na, Çevre Ka-
nunu’nda bir değişiklik yaparak tüm Türkiye kıyılarını kapsayan mapa ve şamandıra ihale verme yetkisi 
Emine Erdoğan’a teslim edilmiş durumda. Artık Ajans, özel şirket kurarak veya devrederek işletebilecek. 
Reisin gözünden kaçan bazı mallar varsa onu da onlar yapacak. Bunun adı, tam bir kabile devletidir. 
Maalesef Türkiye, babalarının çiftliği gibi yönetiliyor. Atatürk Havalimanı’ndaki rezilliği, kepazeliği gö-
rüyorsunuz. Bir devlet, kendi havalimanını yıkmak için para harcıyor. Ortalama bir pistin değerinin 1 
milyar dolar olduğu söyleniyor. 2 milyar lira harcayarak Atatürk Havalimanı’nı yıkmaya çalışıyorlar. Bu, 
vatana ihanettir. Bunun hesabı sorulur” demişti.328 

• Adalet Bakan Yardımcılığı’na atanan hâkim Akın Gürlek ile ilgili haberler, kişilik hakları ihlali 
gerekçesiyle Manisa 2. Sulh Ceza Hakimliği’nin 3 Haziran 2022 tarih ve 2022/1882 sayılı kararı ile eri-
şime329 engellendiği ortaya çıktı.330 

• TBMM’ye sunulan Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi kapsamında, tüm Türkiye kıyılarını kapsayan mapa ve şamandıra ihale verme yetkisinin Emine 
Erdoğan himayesinde kurulan Çevre Ajansı Başkanlığı’na verilmesiyle ilgili haberler, kişilik hakları 
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ihlali gerekçesiyle İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin 3 Haziran 2022 tarih ve 2022/5007 sayılı 
kararı ile silinmelerine331 hükmedildi.332 

• 17-25 Aralık soruşturmaları döneminde 2014 yılında yapılan bir çok haber ve Hasan Cemal, 
Can Dündar gibi isimlerce kaleme alınmış köşe yazısının333, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle İstanbul 
Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin 3 Haziran 2022 tarih ve 2022/5003 sayılı kararı ile silinmelerine 
hükmedildi.334 

• Türk Hava Yolları’nın (THY) eski Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı hakkındaki haberlere335 
erişim, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği‘nin 3 Haziran 2022 
tarih ve 2022/4923 sayılı kararı ile engellendi.336 
4 Haziran 2022 

• İstanbul Başakşehir Kayabaşı’nda bir işçinin hayatını kaybettiği inşaat alanındaki göçüğü gö-
rüntülemeye çalışan basın mensupları, işçilerin saldırısına uğradı. İHA muhabiri yanı sıra yaralanan iki 
gazeteci, saldırgan işçilerden şikayetçi oldu.337 
7 Haziran 2022 

• İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesi, gazeteci Canan Kaya hakkında Genel Yayın Yönetmeni 
olduğu Medya Koridoru sitesinde 26 Kasım 2021 tarihinde yazdığı “Demirören yolun sonuna yaklaşıyor: 
Ziraat Bankası ‘kayyumları’ ne istedi? Tarihleriyle açıklıyoruz!” başlıklı haber nedeniyle sosyal ekono-
mik durum araştırması için Emniyet İl Müdürlüğü’nden bilgi talep edilmesine karar verdi. Dava 1 Ka-
sım’a ertelendi.338 
9 Haziran 2022 

• İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi, “KCK Basın Davası” kapsamında 46 gazeteci ve medya ça-
lışanıyla hakkındaki yargılanmada davaya konu iddianameyi hazırlayan savcı Bilal Bayraktar hakkında 
Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) yürüttüğü soruşturma sonucu sorularak, dosyaya konulması ta-
lebini kabul etti. Dava 1 Kasım’a ertelendi.339 

• Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Soylu ses çı-
karacak mı?” yazısı nedeniyle Fırat Delibaş’a yakın olduğunu söyleyen kişiler tarafından tehditler aldığını 
söyledi. Pehlivan, uyuşturucu ticaretinden tutuklu Ali Osman Akat’ın tahliye sürecinin görünürdeki yü-
zünü kaleme alıp kamuoyundan bu hikayeye inanmasının beklendiğini yazmıştı.340 

• Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği, ETHA’nın internet sitesine erişimi, “milli güvenlik ve kamu 
güvenliğinin korunması” gerekçesiyle engellendi. 341 
12 Haziran 2022 

• Diyarbakır’da gözaltına alınan 20’si gazeteci 21 kişi halen il emniyet müdürlüğünde tutuluyor. 
İki defa ek gözaltı süreleri verilen gazetecilerin mahkeme kararıyla gözaltı süreleri dün dört gün 
daha uzatıldı. Ek gözaltı süresiyle birlikte gazeteciler, 16 Haziran’a kadar emniyette tutulabile-
cek. Birçoğu tek kişilik hücrede tutulan gazetecilere ilişkin dosyalarında kısıtlılık kararı bulun-
duğu belirtildi. 

14 Haziran 2022 
• BirGün editörü Gökay Başcan hakkında koylara kurulacak mapa ve şamandıra ihalesi yetkisinin 

Emine Erdoğan'ın himayesinde kurulan Çevre Ajansı Başkanlığı’na verilmesine ilişkin haberi yayından 
kaldırma kararını haberleştirdiği için Emine Erdoğan’ın şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcı-
lığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı. Başcan, ifadeye çağrıldı.342 

 
331 https://twitter.com/engelliweb/status/1533346514017435648 
332 https://ifade.org.tr/engelliweb/cevre-ajansi-baskanligi-ile-ilgili-haberler/ 
333 https://twitter.com/engelliweb/status/1533408777214603266 
334 https://ifade.org.tr/engelliweb/17-25-aralik-sorusturmalari-ile-ilgili-haberler-kose-yazilari/ 
335 https://twitter.com/engelliweb/status/1533430628053549057 
336 https://ifade.org.tr/engelliweb/turk-hava-yollari-thy-yonetim-kurulu-baskani-hakkindaki-haberler/ 
337 https://www.iha.com.tr/haber-basin-mensuplarina-cirkin-saldiri-iha-muhabirimizin-de-aralarinda-oldugu-gazeteciler-tekme-tokat-dovuldu-1066537/ 
338 https://haber.sol.org.tr/haber/demirorenin-gazeteci-canan-kayaya-actigi-dava-ertelendi-337834 
339 https://www.dokuz8haber.net/46-gazetecinin-yargilandigi-kck-basin-davasi-goruldu 
340 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/gazetemiz-yazari-baris-pehlivana-tehdit-1945260 
341 https://www.dusun-think.net/haberler/etkin-haber-ajansinin-internet-sitesine-erisim-engeli/ 
342 https://www.birgun.net/haber/habere-erisim-engeli-yetmedi-birgun-e-emine-erdogan-sorusturmasi-391736 
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15 Haziran 2022 
• TBMM Adalet Komisyonu’nda AKP-MHP’nin 40 maddelik “Basın Kanunu ile Bazı Kanun-

larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nde çok az değişiklik yapılarak343, iktidar cephesi ço-
ğunluğuyla kabul edildi.344 

• Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 8 Haziran’da evlere 
ve basın yayın kuruluşlarına yapılan baskınlarda gözaltına alınan 20’si gazeteci 22 kişi adliyeye sevk 
edildi.345 

• İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Can Ataklı hakkında Tele1 kanalında yayınlanan 
“Gün Başlıyor” programındaki sözleri nedeniyle “halkın bir kesimini alenen aşağılamak” suçlamasıyla 
yargılanmasında 20 Ekim’de yapılacak duruşmaya zorla getirilmesine karar verdi.346 

• İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci İsmail Saymaz’ın bir tarikatta yaşanan istismar 
olayı hakkında yazdığı yazı nedeniyle “hakaret” suçlamasıyla 3.480 TL adli para cezası ile cezalandırıl-
masına347 karar verdi.348 
16 Haziran 2022 

• Diyarbakır’da 8 Haziran’da gözaltına alınan 20 gazeteciden 16’sı nöbetçi Sulh Ceza Hakim-
liği’nce tutuklandı. MA editörü Aziz Oruç, JinNews Haber Müdürü Safiye Alagaş, Dicle Fırat Gazeteciler 
Derneği (DFGD) Eş Başkanı Serdar Altan, Xwebün Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mehmet Ali Ertaş ile 
gazeteciler Ömer Çelik, Neşe Toprak, Mehmet Şahin, Zeynel Abidin Bulut, Elif Üngör, Remziye Temel, 
Suat Doğuhan, Lezgin Akdeniz, İbrahim Koyuncu, Abdurrahman Öncü, Ramazan Geciken ve Mazlum 
Güler tutuklandı. Gazeteciler Gülşen Koçuk, Kadir Bayram, Mehmet Yalçın, Esmer Tunç ve Feynaz Ko-
çuk ile gazetecilerle birlikte alınan İhsan Ergünlü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.349 

• İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Cengiz Çandar’ın “suçu ve suçluyu övmek” suç-
lamasıyla yargılandığı davada istinabe ile alınacak ifadesinin beklenmesine karar vererek, davayı 29 Ey-
lül’e erteledi.350 

• İstanbul Bakırköy 24. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Zübeyde Sarı’nın sosyal medya payla-
şımları nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” gerekçesiyle savunmasını dinledi. Sarı, 
savunmasında “Tüm paylaşımlar gazetecilik faaliyetleri kapsamındadır. 15 yıldır gazetecilik yapıyorum. 
İddianamede geçen paylaşımlar aslında haber linkleridir. Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek 
suçlaması gibi bir niyetim yok. Tamamen halkın bilgilendirilmesi amacıyla yapmış olduğum paylaşım-
lardır” dedi. Dava 29 Eylül’e ertelendi.351 
17 Haziran 2022 

• Ordu’da gazeteci Osman Şahin, Yön Gazetesi’nde yazdığı haberden dolayı şikayet edildikten 
sonra evi polis baskınına uğradı. Şahin, haber kaynağını açıklamadığı için bilgisayarına el konulurken, 
“Anayasa’nın ve Basın Kanunu’nun ilgili hükümlerince kaynağının gizliliği esastır ilkesince haberin kay-
nağını açıklamak istemiyorum” ifadesini verdi. İfadesi sırasında haber kaynağını açıklamama tavrı nede-
niyle dijital materyallerine el konulacağı belirtilen Şahin, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.352 

• İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, Fehmi Alpay Özalan’ın talebi üzerine Ekşi Sözlük’te 
yer alan “Feyyaz Uçar’ın Alpay Özalan anısı” başlığında yer alan paylaşımlara ve bununla ilgili haberlere 
erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelleme kararı verdi.353 Quiz adlı programda “En”leri yo-
rumlayan Feyyaz Uçar, “En yalancı kim?” sorusuna “Alpay” yanıtını vermişti. 

 
343 https://ankahaber.net/haber/detay/sosyal_medya_duzenlemesi_tbmm_adalet_komisyonunda_kabul_edildi_90601 
344 https://www.aa.com.tr/tr/politika/basin-sosyal-medya-ve-internet-haberciligine-iliskin-duzenleme-tbmm-adalet-komisyonunda-kabul-edildi-/2614839 
345 https://www.gazeteduvar.com.tr/20-gazeteciden-4u-tutuklanma-talebiyle-mahkemeye-sevk-edildi-haber-1569441 
346 https://www.rizedeyiz.com/Haber/Gazeteci-Can-Atakli-Hakkinda-Zorla-Getirilme-Karari-121246.html 
347 https://www.mlsaturkey.com/tr/tarikat-liderinin-sikayetiyle-acilan-davada-ismail-saymaza-para-cezasi-verildi/ 
348 https://tele1.com.tr/tarikat-liderinin-actigi-davada-ismail-saymaza-para-cezasi-643362/ 
349 https://m.bianet.org/bianet/medya/263364-diyarbakir-da-gozaltina-alinan-16-kurt-gazeteci-tutuklandi 
350 https://twitter.com/P24DavaTakip/status/1537315981717999616 
351 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-zubeyde-sarinin-sosyal-medya-paylasimlari-nedeniyle-yargilandigi-dava-ertelendi/ 
352 https://abcgazetesi.com/polis-haber-kaynagini-aciklamayan-gazetecinin-evini-basip-bilgisayarlarina-el-koydu-434814 
353 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/besiktasin-efsanevi-futbolcusu-feyyaz-ucar-akpli-alpay-ozalan-hakkinda-gordugum-en-yalanci-kisi-demisti-eksi-sozlukte-
acilan-bu-basliga-erisim-engeli-getirildi-553697h.htm 
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• İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Devrim Ayık hakkında “örgüt üyeliği” suçlamasıyla 
12 yıl hapis cezasına karar verdi. Mahkeme, Eskişehir Cezaevi’nde tutuklu Ayık’ın kolon kanseri hasta-
lığına ilişkin rapor bilgisine karşın tutukluk halinin devamına hükmetti.354 
21 Haziran 2022 

• Ankara Batı Sulh Ceza Hakimliği, Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) FETÖ/PDY bağ-
lantıları sebebiyle beş savcı hakkında meslekten ihraç edilmelerine ilişkin Resmi Gazete’de yayınlanan 
kararıyla ilgili aralarında AA ve TRT’nin de olduğu 257 haber sitesindeki haberlere erişim engeli konul-
ması kararı aldı. Hakimlik, itirazın kabulü ve erişimin engellenmesi kararını “Her ne kadar başvuran hak-
kında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile iltisak ve irtibatının bulunduğundan HSK Genel Kurulu’nun 
kararı ile ihraç edildiğinden dolayı haber yapılmış olsa da itiraz eden hakkındaki meslekten çıkarma ka-
rarının 12 Mayıs 2022 tarihli kararı ile kaldırılması ve görevine iadesine karar verildiğinden daha önceki 
duruma ilişkin olan yapılan haberlerin gerçeklik ve güncellik değerini yitirdiği, dolayısıyla yapılan ha-
berlerin kişilik haklarını zedeler mahiyette olduğunun anlaşılması karşısında itirazın kabulü…” gerekçe-
sine dayandırdı.355 
24 Haziran 2022 

• İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi, devlet içindeki kadrolaşmayı gösterdiği öne sürülen 
TÜGVA belgelerini paylaşan gazeteci Metin Cihan hakkında “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele 
geçirmek veya yaymak” suçlamasıyla yakalama kararının devamına karar vererek, davayı 19 Ekim’e er-
teledi.356 

• İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'nün talebiyle Canan Coş-
kun’un Diken’de 18 Haziran tarihinde Boğaziçi Üniversitesi’ndeki akademisyenlerle ilgili kişisel bilgileri 
şirketler ve hükümete yakın medya kuruluşlarıyla paylaşan Bilgi İşlem Daire Başkanı Faruk Yakaryıl-
maz’ın daha önce rüşvet almakla suçlandığına ilişkin haberinin357 kaldırılmasına karar verdi.358 
26 Haziran 2022 

• İzmir’de polis müdahalesine sahne olan 10. Onur Yürüyüşü’nde darp edildiğini anlatan gazeteci 
Berkcan Zengin, polis tarafından “Onlar normal vatandaş biz seni tanıyoruz. Sen normal vatandaş değil-
sin” diyerek engellendiğini anlattı. “Yiyorsa geç” şeklinde tehdit edilmesine karşı kolluk görevlisine iliş-
kin bilgi talep ettiğini ancak bu sefer de darp edildiğini belirten Zengin, “Bir polis bana omuz atarak 
‘Polise mukavemet etme’ diyerek saldırdı. Dört-beş kez omuz attı. Şikayetçi olacağımı söylediğimde ise 
‘Git şikayetçi ol’ dedi. Basın emekçilerine yönelik tüm saldırıları kınıyorum. Yaşadığım şey ifade özgür-
lüğünün kısıtlanmasıdır” dedi.359 

• İstanbul’da 20. LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nde geçen yıl polis şiddetine maruz kalması üzerine 
basın meslek örgütlerince eylemler düzenleyerek desteklediği AFP muhabiri Bülent Kılıç bu yıl da ters 
kelepçeyle gözaltına alındı.360 

• Kahramanmaraş ziyaretinde AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal’a soru sormak isteyen Kanal 
Maraş Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Karaaslan polis tarafından engellendi. Ünal ise, Karaaslan’a 
“Sen burada eğer çekim yapacaksan, o özel konusunu anlatan vatandaşın buna müsaadesi var mı, yok mu 
o kişiden müsaade istemen gerekir. O devletin memuru, o devletin polisi. O arkadaşımızın koruma görevi 
var. İzinsiz çekim yapmanıza müsaade etmemiş” dedi.361 
27 Haziran 2022 

• İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, AKP’li Alpay Özalan’ın talebiyle kendisiyle ilgili 
içeriklere erişim engellemesi362 yapılmasına ilişkin haberlere de erişim engeli kararı alındı.363 

 
354 https://www.mlsaturkey.com/tr/tutuklu-yargilanan-agir-hasta-gazeteci-devrim-ayika-12-yil-hapis-cezasi-verildi/ 
355 https://t24.com.tr/haber/hsk-haberlerine-erisim-engeli-getirildi-trt-ve-aa-da-listede-var,1041882 
356 https://www.gercekgundem.com/siyaset/346936/devlet-icerisinde-yapilandiklari-ortaya-cikmisti-tugva-davasinda-yeni-gelisme 
357 https://www.diken.com.tr/bogazicililerin-kisisel-bilgilerini-onaysiz-erisime-acan-mudur-rusvet-operasyonu-suphelisi-cikti/ 
358 https://www.diken.com.tr/dikenin-bogazicililerin-bilgilerini-erisime-acan-rusvet-suphelisi-mudur-haberine-sansur/ 
359 https://www.gazeteduvar.com.tr/izmirde-yapilmak-istenen-10uncu-onur-yuruyusune-polis-engeli-8-gozalti-haber-1571057 
360 https://www.indyturk.com/node/525811/haber/polis-gazeteci-bülent-kılıç’ı-ters-kelepçe-ile-gözaltına-aldı 
361https://ankahaber.net/haber/detay/akpli_mahir_unalin_kahramanmarastaki_ziyaretinde_polis_soru_sormak_isteyen_gazeteciyi_engelledi_93020 
362 https://ifade.org.tr/engelliweb/eski-futbolcu-ve-izmir-milletvekili-alpay-ozalan-ile-ilgili-haberler/ 
363 https://twitter.com/engelliweb/status/1541847606745354244 
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• Sözcü yazarı Çiğdem Toker’in Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’yla ilgili Halkalı-Ispartakule de-
miryolu hattı ihalesi hakkında yazdığı “Aynı ihaleyi 2 katına gizlice tekrarladılar” başlıklı yazısına364 
erişim, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle, İstanbul Küçükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin 27 Haziran 
2022 tarih ve 2022/6401 sayılı kararı ile engellendi.365 
28 Haziran 2022 

• Yeni Akit, onur yürüyüşünün bu sene de engellenmesine tepki gösteren gazeteci Nagehan Alçı 
hakkında “Hükümete ilginç eleştiriler yönelten Nagehan Alçı, son olarak LGBT rezaletinin yürüyüş yap-
masını savundu ve devletin aldığı önlemleri eleştirerek ABD gibi sapkınlığın, ahlaksızlığın, haysiyetsiz-
liğin zirve yaptığı bir ülkeyi Türkiye'ye örnek olarak gösterdi” dedi.366 

• Keskin Holding Yönetim Kurulu Başkanı Recep Ercan Keskin ile ilgili İstanbul ve Kocaeli’nde 
yürütülen “hayali ihracaat”, “akaryakıt kaçakçılığı” suçlamalarıyla ilgili soruşturma sürecini de içeren bir 
çok habere erişim, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin 28 Haziran 2022 
tarih ve 2022/4434 sayılı kararı ile engellendi.367 Diken’in erişim yasağı kapsamındaki haberinde bu şah-
sın Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat’ın nikah şahidi olduğu bilgisi de yer alıyordu.368 

• Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü’nde gö-
revli Prof. Dr. Bedri Gencer ile ilgili 2020 Elazığ depreminin ardından afetleri “zinanın yasal olmasına” 
ve “çocuk yaşta evliliklerin yasaklanmasına” bağlamasını anlatan, İstanbul Sözleşmesi’ni hedef almasına 
ilişkin bir çok habere369 erişim, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle Çumra Sulh Ceza Hakimliği‘nin 28 Ha-
ziran 2022 tarih ve 2022/375 sayılı kararı ile engellendi.370 
30 Haziran 2022 

• Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, “dur” emrine uymadığı için ateş açılarak öldürülen Kemal 
Kurkut’un ölüm anını fotoğraflayan gazeteci Abdurrahman Gök’e “örgüt propagandası yapmak” gerek-
çesiyle 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi.371 

• Gazeteci Barış Terkoğlu ve Odatv Sorumlu Haber Müdürü Can Özçelik’in Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal’a yönelik “Hakaret”, “İftira”, “Kayda alınan ko-
nuşmaların basın, yayın yoluyla yayınlanması” suçlamasıyla görülen davada, İnal hakkında zorla getirme 
kararı verilmesiyle ilgili haberlere372erişim, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle İstanbul Anadolu 6. Sulh 
Ceza Hakimliği’nin 29 Haziran 2022 tarih ve 2022/5896 sayılı kararı ile engellendi.373 
5 Temmuz 2022 

• İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi eski başkanı Akın Gürlek’in suç duyurusu üzerine İstanbul 
Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Canan Coşkun hakkında haberleri ile gazeteci Barış Pehlivan hakkında 
Halk TV’deki yorumu nedeniyle “terörle mücadelede görev alanları hedef göstermek” iddiasıyla iddia-
name düzenledi. İddianamede, Coşkun’un DİAYDER Davası ile ilgili yaptığı birçok haber suç unsuru 
olarak gösterilmeye çalışıldı. Coşkun’un yaptığı haberlerle ile Pehlivan’ın ise yaptığı yorumlarla hakim 
Akın Gürlek’i, PKK ve KCK’nın hedefi haline getirdiği ileri sürüldü. İddianame, İstanbul 34. Ağır Ceza 
Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkemeye gönderilen iddianamenin ise henüz kabul edilmediği öğrenildi.374 

• Dicle Fırat Gazeteciler Derneği ve Mezopotamya Kadın Gazeteciler Platformu’nun çağrısıyla 
Ankara’da Ulus Meydanı’nda buluşan gazetecilere müdahale edildi. Gazeteciler Sibel Yükler, Yıldız Tar 
ve Deniz Nazlım, darp edilerek gözaltına aldı. Gazeteciler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. DİSK 
Basın İş Sendikası Ankara Bürosu’nda yapılan açıklamada, “Bugün devlet gözünde değişen hiçbir şeyin 
olmadığını gördük. Bugün tutuklanan arkadaşlarımız için bir açıklama yapmak istedik. Valiliğe bir ön 
yazı gönderdik buradaki güvenliğin sağlanması için, açıklama yapmak için izin almaya gerek yok. Bu bir 
anayasal hak. İzin yazısına cevap alamadık. Alana geldiğimizde gazeteci arkadaşlarımızın 

 
364 https://twitter.com/engelliweb/status/1541462328276811778 
365 https://ifade.org.tr/engelliweb/halkali-ispartakule-demiryolu-hatti-ihalesi-hakkindaki-kose-yazisi/ 
366 https://www.yeniakit.com.tr/haber/son-kozu-sapkinlar-oldu-nagehan-alci-simdi-de-lgbt-rezilligini-savundu-1669278.html 
367 https://twitter.com/engelliweb/status/1541872526070087688 
368 https://ifade.org.tr/engelliweb/keskin-holding-yonetim-kurulu-baskani-hakkindaki-haberler/ 
369 https://twitter.com/engelliweb/status/1541875757542248453 
370 https://ifade.org.tr/engelliweb/afetleri-cocuk-yasta-evliliklerin-yasaklanmasina-baglayan-profesorle-ilgili-haberler-2/ 
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372 https://twitter.com/engelliweb/status/1542388714290257920 
373 https://ifade.org.tr/engelliweb/cumhurbaskani-recep-tayyip-erdoganin-eski-avukati-hakkindaki-haberler/ 
374 https://www.evrensel.net/haber/465279/diayderi-haberlestiren-gazeteci-canan-coskun-ve-baris-pehlivan-hakkinda-iddianame 
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uzaklaştırılmaya çalışıldığını gördük. Darp edilen, gözaltına alınan arkadaşlarımız var. Şu bilinsin ki, ga-
zetecilik suç değildir. Gazeteciliğin milliyeti, milleti olmaz” denildi. Kürt basını olarak 33 yıldır ağır 
bedeller ödediklerini ifade eden gazeteci Hüseyin Aykol, “Gazeteciler bugün öldürülmüyor ama gözaltına 
alınıyor, sürgüne gönderiliyor. Biz halkın haber alma ihtiyacının farkındayız. Halkın gerçek ve özgür 
haberlere ihtiyacı var. Biz haber yapmaya ve halklara haber vermeye devam edeceğiz” dedi.375 
6 Temmuz 2022 

• Basın İlan Kurumu’ndan (BİK) yapılan açıklamaya göre, BİK Genel Kurulu tarafından, en son 
1994’te belirlenen “Basın Ahlak Esasları” 28 yıl aradan sonra yeniden düzenlendi. Resmi Gazete’de ya-
yımlanarak yürürlüğe giren “Basın Ahlak Esaslarına Dair 216 Sayılı Genel Kurul Kararı’nda, çocuk hak-
larının korunması ile her türlü ayrımcılığın önlenmesi hedeflenirken dezenformasyona yönelik ihlallere 
de yer verildi. Görüşülmesi TBMM gelecek çalışma dönemine ertelenen 195 sayılı Kanunun 49. maddesi 
ile önerilen “Basın Ahlak Esaslarına “dair değişiklik teklifi, BİK’nun 25-27 Mayıs Genel Kurul toplantı-
sında kabul edilerek yasalaşmadan uygulamaya konulmuş oldu. Söz konusu Basın Ahlak Esasları, çocuk 
haklarının korunması, kadın erkek eşitliği, kadına şiddet ve cinsiyet ayrımcılığı başta olmak üzere her 
türlü ayrımcılığın önlenmesini hedeflerken cevap ve düzeltme hakkı, içeriğin çıkarılması, erişimin engel-
lenmesi, özel hayatın gizliliği, hakaret, sövme, iftira ve haksız isnat, haber kaynağının gizliliğinin korun-
ması, milli ve toplumsal değerlere saygı gibi sıkça gündemde sık yer alan konuları başlıklar halinde ele 
aldı. Doğruluğu teyit edilemeyen içerik ve dezenformasyona yönelik ihlallere de düzenlemede yer verildi. 
Bu düzenlemeye göre; Basın Ahlak Esasları’na aykırılık iddiasına dair başvuruların, yayın tarihinden iti-
baren 60 gün içinde yapılması gerekecek. BİK Yönetim Kurulu’nun re’sen harekete geçeceği durumlarda 
da bu süre geçerli olacak. İnternet haber siteleri ve sosyal ağ hesaplarıyla ilgili yapılacak başvuruların 
süre yönünden hesaplanmasında ise ilk yayın tarihi esas alınacak. BİK’in Basın Ahlak Esasları’na yönelik 
kararları, önceden olduğu gibi 10 gün içinde yargıya taşınabilecek. Yeni düzenleme, 216 sayılı BİK Genel 
Kurulu Kararı’nın yürürlüğe girdiği 6 Temmuz 2022 tarihi sonrasında işlenmiş fiiller hakkında uygula-
nabilecek.376 
8 Temmuz 2022 

• Sivas Şarkışla Sulh Ceza Hakimliği, Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu’nun, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın ev sahipliğindeki dünya ezan okuma yarışması birincisi Muhsin Kara‘nın FETÖ’den soruş-
turma dosyası olduğunu iddia ettiği köşe yazısı ile ilgili haberlere erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçe-
siyle engelledi.377 

• Diyarbakır’da tutuklu 16 gazetecilerden birisi Ömer Çelik’in meslektaşı Mehmet Güleş’e 28 
Haziran’da yazdığı mektup, cezaevi yönetimince “sakıncalı” bulunarak el konuldu. Mektuba el konulma-
sına gerekçe olarak “Basın ve yayın organlarında yayınlamak istemiş olduğu yazısında Türkiye Cumhu-
riyeti Devleti’ni, devlet kurumlarını, hakim ve savcılarını asılsız ve küçük düşürücü ithamlarda bulunarak 
kişileri hedef gösterdiği ayrıca; örgüt içi iletişim ve şifreli haberleşmeye neden olabileceği” ifade edildi.378 
11 Temmuz 2022 

• Çankırı’da yayın yapan sozcu18.com adlı bir yerel haber sitesi, “MHP’li Çankırı Belediyesi’nin 
bir iştirakinde çalışan R.Y. adlı kişinin, çalıştığı birimde zimmetine para geçirdiği ve olayın ortaya çık-
masının ardından işten çıkarıldığı” iddialarını haberleştirdi. R.Y., 5 Temmuz’da yayımlanan habere itiraz 
ederek, 6 Temmuz’da habere erişimin engellenmesi için yargıya başvurdu. Başvuruyu aynı gün görüşen 
hâkimlik, istemi kabul etti ve engelleme kararı aldı. Erişim engeli kararında, aynı gün yayımlanan BİK’in 
Basın Ahlak Esasları’na atıf yapıldı. Kararda, Basın Ahlak Esasları’nın “suçsuzluk ilkesi” başlıklı 8. mad-
desine işaret edilerek, “Haber metninde kişi hakkında zimmet suçu işlediği yönünde iddialarda bulunul-
duğu, lekelenmeme hakkı, suçsuzluk ilkesi göz önüne alındığında haber içeriklerinin başvuranın kişilik 
haklarını ihlal edici nitelikte olduğu anlaşıldı” denildi. İnternet sitesinin imtiyaz sahibi Vedat Beki ise, 
“İlk kez bir hakimin ‘yayından kaldırma’ kararı alırken bu derece zorlandığını görüyorum. 40 yılı aşkın 
gazetecilik hayatım var. Mevcut iktidar öncesi bu ve benzeri haberlerimizde Cumhuriyetin savcıları, yayın 

 
375 https://www.gazeteduvar.com.tr/gazetecilerin-tutuklanmasini-protesto-eden-gazeteciler-gozaltina-alindi-haber-1572156 
376 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/basin-ahlak-esaslari-28-yil-aradan-sonra-yeniden-duzenlendi/2631219 
377 https://ifade.org.tr/engelliweb/dunya-ezan-okuma-yarismasi-birincisi-hakkindaki-haberler/ 
378 https://bianet.org/bianet/medya/264067-gazeteci-celik-in-mektubuna-el-konuldu-savcilari-kucuk-dusuruyor 
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sonrası resen soruşturma açar ve sahip olduğumuz bilgi ve belgeleri bizlerden talep ederdi. Bugün için 
böylesi sahneleri beklemek gazeteciler için ‘hayal’ oldu. Haberimizle ilgili alınan bu karara itiraz hakkı-
mızı kullanacağız” ifadesini kullandı.379 
12 Temmuz 2022 

• İzmir 6. Sulh Ceza Hakimliği, Konak’taki Özel Medicana International İzmir Hastanesi’nde 24 
Haziran’da anjiyo olan 56 yaşındaki Abidin Karataş’ın beyninde yaşanan bir sorundan dolayı operasyon-
dan üç gün sonra yaşamını yitirdiğine ilişkin haberlere erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engel-
ledi. Evrensel’in “Medicana’da ihmal sebebiyle ölüm iddiası - Devlette randevu bulamadılar, özelde müş-
teri gibi davrandılar” başlıklı haberine ve Haber24, Ege’de Son Söz, BirGün, Bianet, T24, Medya Ege, 
Ege’ye Bakış, Gerçek Haberci, Gerçek Gündem gibi gazetelerde yayımlanan 17 habere ve paylaşıma eri-
şim engeli getirildi.380 
13 Temmuz 2022 

• İstanbul Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, gazeteci Metin Cihan’ın, Giresun’da şüpheli şekilde 
ölü bulunan Rabia Naz Vatan’ın ölümünde baba Şaban Vatan tarafından soruşturmayı engellemekle suç-
lanan AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin yakınlarına ait olduğunu belirtilen WhatsApp 
yazışmalarını paylaştığı bazı tweetlere erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.381 
14 Temmuz 2022 

• Hollandalı gazeteci Frederike Geerdink, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından 
sınır dışı edilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı 
bulunduğu iddiasını ortaya attı. Geerdink, Suriye’nin kuzey doğusuna geçmek isterdiği sırada göz altına 
alındığını ve daha sonra “istenmeyen kişi” ilan edildiğini belirterek, Erbil Havaalanı’na getirildiğini söy-
ledi. Geerdink, “Erdoğan’ın kolu uzun” diyerek devamında “Her şeyden önce Irak Kürdistan bölgesi ma-
kamlarının, elinde kalemi olan bir kadından bu kadar korkması gerçekten üzüntü verici. Kalemimin ikti-
dar için fazla keskin olmasından gurur duyuyorum” diye yazdı.382 
18 Temmuz 2022 

• Aydın 1. Sulh Ceza Hakimliği, Aydın E Tipi Cezaevi’nde tutuklu Yılmaz Ekinci’nin şüpheli 
ölümü hakkındaki habere erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.383 
19 Temmuz 2022 

• Demirören Holding, 1996-2016 döneminde yayımlanan Radikal’in384 internet arşivini tümüyle 
kapattı.385 
20 Temmuz 2022 

• Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, JinNews muhabiri Öznur Değer hakkında “örgüt propagan-
dası” yaptığı iddiasıyla soruşturma açtı. Öznur’un dijital medya paylaşımları suçlama konusu yapıldı. 
Öznur, çağrıldığı Mardin’in Kızıltepe ilçesi Terörle Mücadele Şubesi’nde ifade verdi. Öznur’un, Demok-
ratik Bölgeler Partisi'nin (DBP) 27 Şubat’ta Ankara Nazım Hikmet Kültür Kongre Salonu’nda gerçekleş-
tirdiği kongrede çektiği sarı, kırmızı, yeşil renklerin yer aldığı fotoğraf paylaşımına, “örgütü övücü, des-
tekleyici” suçlaması yöneltildi. Öznur’un, 21 Mart 2022’de Van’ın Erciş ilçesinde nevruz kutlamasında 
çektiği fotoğrafları dijital medya hesabında Kürtçe olarak yaptığı “Ji Newroza Erdişê” paylaşımı fotoğ-
raftaki sarı, kırmızı, yeşil flamanın “örgüt bayrağı” olduğu iddia edildi. Öznur’a ifadesi sırasında Suriye-
Rojava’yla ilgili paylaştığı Arîn Mîrkan’ın fotoğrafı da soruldu. Öznur ise, dijital medya hesabında yaptığı 
paylaşımların düşünce ifade özgürlüğü kapsamına girdiğini ve paylaşımlarının herhangi bir suç teşkil 
etmediğini söyledi.386 
21 Temmuz 2022 

 
379https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/basin-ahlak-esaslarinin-yururluge-girdigi-gun-erisim-engeli-karari-
1956653#:~:text=Bas%C4%B1n%20%C4%B0lan%20Kurumu'nda%20(B%C4%B0K,yarg%C4%B1%C3%A7%20karar%C4%B1yla%20eri%C5%9Fim%20en-
geli%20getirildi. 
380 https://www.evrensel.net/haber/465692/medicana-hastanesi-hakkindaki-haberlere-erisim-engeli-basin-ozgurlugunu-ihlal-eden-bir-karar 
381 https://ifade.org.tr/engelliweb/gazeteci-metin-cihanin-tweetleri/ 
382 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/264503-hewler-yonetimi-gazeteci-frederike-geerdink-i-sinir-disi-etti 
383 https://ifade.org.tr/engelliweb/aydin-cezaevinde-tutuklu-yilmaz-ekincinin-supheli-olumu-haberi/ 
384 https://tr.wikipedia.org/wiki/Radikal_(gazete) 
385 https://www.gazeteduvar.com.tr/radikal-gazetesi-arsivi-tamamen-kapatildi-haber-1573944 
386 http://jinnews41.xyz/HUKUK/content/view/192213 
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• İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği, sanatçı Selçuk Ural’ın oğlu Hakan Ural hakkında yaptığı bazı 
açıklamaların yer aldığı röportaj videosu ve konu ile ilgili yapılan haberlere erişimi “kişilik hakları ihlali” 
gerekçesiyle engelledi.387 
22 Temmuz 2022 

• Sivas 2. Sulh Ceza Hakimliği, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek’in İzmir merkezli Sintan A.Ş. ile 
hukuka uygun olmayan bağlarının bulunduğu gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı’na şikayet edilmesiyle ilgili 
haberleri388 “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.389 

• İstanbul Anadolu 2. Sulh Ceza Hâkimliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın 
talebiyle Çevre Ajansı Başkanlığı haberlerine erişim engeli getirilmesine ilişkin haberlere erişimi engel-
ledi. Engellenen haberlerde, Çevre Kanunu’nda yapılan değişiklik ile tüm Türkiye kıyılarını kapsayan 
mapa ve şamandıra ihale verme yetkisinin Emine Erdoğan himayesinde kurulan Çevre Ajansı Başkan-
lığı’na verilmesini içeriyordu.390 
24 Temmuz 2022 

• Osmaniye’de gazeteci Tolga Balcılar391, Son Dakika Osmaniye392 adlı sosyal medya hesabında 
kaçak Afgan göçmenlerin kamptan kaçtığı görüntüleri paylaşması nedeniyle gözaltına alındı.393 Balcı-
lar’ın Mayıs ayında Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara’yla ilgili haberleri nedeniyle evine usulsüz 
polis operasyonu yapıldığını öne sürmüştü.394 
25 Temmuz 2022 

• İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği, İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Yusuf Tülün’ün çocukları Ke-
rem ve Ömer Faruk Tülün’e ait olan Siyahmartı Reklam Şirketi’nin kamudan son 12 yılda 57 milyon TL 
değerinde 43 ayrı ihale alması hakkındaki haberlere erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engel-
ledi.395 

• Osmaniye’de gazeteci Tolga Balcılar, “halkı kin ve düşmanlığa sevk etme” suçlamasıyla396 nö-
betçi mahkemece tutuklandı.397 
26 Temmuz 2022 

• Bursa 3. Sulh Ceza Hakimliği, Bursa’daki çöp evde kilitli tutulan çocuk hakkındaki haberlere 
erişimi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün talebiyle 
“kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.398 Ayrıca Basın Kanunu’nun 3/2 m. kapsamında da yayın 
yasağı kararı verildi.399 

• Danıştay 10. Dairesi’nin oy çokluğuyla aldığı kararlara İstanbul Sözleşmesi’nin feshini onayla-
masına karşı Ankara’da protesto eylemi düzenlemek isteyen KESK üyesi kadınları takibi sırasında, polis 
tarafından engellenen Pirha çalışanı Melis Ciddioğlu’nun kolunda yaralar meydana geldi.  RSF Türkiye 
Temsilcisi Erol Önderoğlu, “Polisin şimdi de İstanbul Sözleşmesi’ne sahip çıkanların buluşmasında 
medya temsilcilerine karşı gösterdiği şiddet ve ‘Devam et’ söylemleri, sadece eylem izlemesi yasaklanan 
haberciye değil tüm kamuoyuna yönelik işlenen açık bir saygısızlıktır” dedi. DFG’den yapılan açıkla-
mada, “Halkın haber alma hakkı ve basın özgürlüğü ayaklar altına alınıyor. Ankara'da haber takibi yapan 
gazetecilere yönelik saldırıyı kabul etmiyor ve kınıyoruz. Bu hukuksuzluğa karşı dayanışmayı büyütme-
nin elzem olduğunu bir kez daha yineliyoruz” denildi.400 

• KKTC’de devlet televizyonu olan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRT) eski müdürlerin-
den Aysu Basri Akter, tatil yapmak için geldiği Antalya’da 19 saat havalimanında bekletildi ve ülkeye 

 
387 https://ifade.org.tr/engelliweb/sanatci-selcuk-uralin-oglu-hakkindaki-aciklamalari/ 
388 https://ifade.org.tr/engelliweb/sivas-valisi-hakkindaki-haberin-silinmesine-hukmesilmesi-haberleri/ 
389 https://ifade.org.tr/engelliweb/sivas-valisi-hakkindaki-haberler/ 
390 https://m.bianet.org/bianet/medya/264849-emine-erdogan-istedi-erisim-engeli-haberlerine-erisim-engeli-geldi 
391 https://twitter.com/Osmaniyesondak 
392 https://www.instagram.com/sondakikaosmaniyee/channel/ 
393 https://twitter.com/medreyata/status/1550961962397335553?t=hCT03N8BqQqidmFEhNvH8w&s=08 
394 https://medyascope.tv/2021/05/28/osmaniyede-yolsuzluk-haberleri-yapan-gazeteci-hasan-tolga-balcilarin-evi-bir-haftada-uc-kez-polisler-tarafindan-basildi-
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396 https://twitter.com/medreyata/status/1551540382969782272 
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399 https://ifade.org.tr/engelliweb/bursadaki-cop-evde-kilitli-tutulan-cocuk-hakkindaki-haberler-2/ 
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giriş izni verilmedi. Aysu Basri Akter, “milli güvenliği tehdit ettiği” gerekçesiyle Türkiye’ye girişinin 
engellendiği söylendi.401 KKTC’li gazeteci Aysu Akter, “Elbette bir ülke olarak kendi sınırlarınızı ko-
ruma hakkına sahipsiniz. Bir karar alır ve uygularsınız. Ama bilet alırken ya da sisteme kimlik numaranızı 
yazdığınızda uyarılmanız gerekmez mi? En azından sizin bu ülkeye giriş yasağınız var denebilir. Fakat 
anlaşılıyor ki bu durum özellikle yapılmak isteniyor. Özellikle bu şekilde olması isteniyor, bunun üzerin-
den bir güç gösterisi yapılıyor” dedi. Daha önce de eski KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın basın 
koordinatörü Ali Bizden, Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, araştırmacı Ahmet Cavit An ve siyasetçi Okan 
Dağlı ile Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan’ın Türkiye’ye girişine izin verilmemişti.402 
27 Temmuz 2022 

• Diyarbakır 4. Sulh Ceza Hakimliği, ETHA’nın internet sitesine erişimi “milli güvenlik ve kamu 
güvenliğinin korunması” gerekçesiyle engelledi. Böylelikle ETHA’nın internet sitesi bir hafta arayla 
ikinci kez olmak üzere toplamda 44’ncü kez sansürlenmiş oldu. 403 

• Şanlıurfa’da gazeteci Kerim Kırpaç, HDP’nin basın açıklamasını haberleştirdiği gerekçesiyle 
AKP’li Belediye Başkanı Mustafa Mirkelam’ın öncesinde kendisine kalabalık bir ortamda eline sopayla 
vurduğunu 25 Temmuz’da ise tokat attığını açıkladı.404 Kırpaç, “Başta belirtmek isterim ki hiçbir siyasi 
fraksiyonla irtibat ve iltisakım yoktur. Gazetecilik kimliğimle Şanlıurfa Birecik ilçesinde 15 yıldır tarafsız 
gazetecilik minvalinde mesleki hayatımı sürdürmekteyim. En ağır şartlarda dahi aralıksız çalışmalarıma 
devam ettim. Bundan kısa zaman önce yapmış olduğum farklı bir haber dolayısıyla Birecik Belediye 
Başkanı Sn. Mahmut Mirkelam tarafından kalabalık ortam içerisinde elime sopa ile vurularak, kişisel 
onurum ve mesleki onurum ziyadesiyle zedelenmiştir. Sessiz kaldım. Sonrasında farklı bir siyasi partinin 
(HDP) basın açıklaması haberini yaptığım için 25.07.2022 tarihinde Sn. Mahmut Mirkelam tarafından 
tokatlandım. Aynı zamanda ağza alınmayacak aile efradımı da içine alarak beni rencide etmiştir” payla-
şımında bulundu. HDP Urfa Milletvekili Ömer Öcalan, “Hükümetin, özgür ve bağımsız gazetecilere yö-
nelik tutuklama, sindirme susturma politikaları maalesef yerelde de iktidar partisinin yöneticileri tarafın-
dan yerel gazetecilere farklı bir biçimde uygulanıyor. Genelde tutuklamalar ile gazeteciler sindirilmeye 
çalışılırken, yereldeki yöneticiler daha da ileriye giderek şiddet uyguluyor” dedi.405  

• Basın İlan Kurumu’nun (BİK) yaptığı denetimlerde kurallara aykırılıklar nedeniyle ceza verile-
ceğini açıkladığı gazetelerin sahipleri BİK Genel Kurulu üyesi olan ve BİK Yönetim Kurulu’nun 
kararlarına itirazlarını paylaşan isimlere ait olduğu ortaya çıktı. Bu kapsamda, BİK Genel Kurul 
üyeleri olan Nazmi Bilgin başkanlığındaki Gazeteciler Cemiyeti’nin 24 Saat Gazetesi, Abdi Peh-
livan Sonsöz gazetesi, Pehlivan’ın kızı Bahar Pehlivan’ın Zafer gazetesi, Dilek Gappi Umdular’ın 
başkanlığındaki İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin 9 Eylül gazetesi, Türkiye Gazeteciler Federas-
yonu Başkanı Nuri Kolaylı’nın A Gazete ve Mustafa Arslan’ın Konya Yenigün gazetesine farklı 
gerekçelerle ceza kesildi. BİK, gazetelerin asgari adede uygun basım yapmadığı gerekçesiyle ilan 
yayın haklarını durdurdu.406 

28 Temmuz 2022 
• Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın kendisine “te-

tikçi” diyerek açtığı hakaret davası nedeniyle 21.650 lira tazminat cezasına çarptırıldığını açık-
ladı. Uğur, “Mustafa Varank benden alacağı parayı hak etmedi” dedi.407 

• Gazeteciler Vedat Örüç ve Elif Kurttaş, Adana Geri Dönüşüm Sanayiciler Sitesi’nde haber takibi 
sırasında alıkonularak darp edildi. Darp raporu alan gazeteciler suç duyurusunda bulundu.408 

• İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği, İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFOD) internet sitesin-
deki “Ahmet Şık’ın Cumhurbaşkanı’nın eski avukatı (Mustafa Doğan İnal) hakkındaki tweetleri” 

 
401 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/kktc-devlet-televizyonu-eski-muduru-aysu-basri-akter-turkiyeye-alinmadi-1962228 
402 https://medyascope.tv/2022/07/26/milli-guvenligi-tehdit-ettigi-gerekcesiyle-turkiyeye-alinmayan-kktcli-gazeteci-aysu-akter-karar-siyasi-guc-gosterisi-yapili-
yor/ 
403 https://www.dusun-think.net/haberler/ethaya-erisim-engeli/ 
404 https://medyascope.tv/2022/07/27/akpli-birecik-belediye-baskani-mustafa-mirkelamin-kendisini-tokatladigini-aciklayan-gazeteci-kerim-kirpac-medyascopea-
konustu-suc-duyurusunda-bulunacagim/ 
405 https://www.gazeteduvar.com.tr/ak-partili-birecik-belediye-baskani-gazeteciyi-tokatladi-haber-1574952 
406 https://www.karar.com/guncel-haberler/basin-ilan-kurumu-usulsuzluk-yapan-gazetelere-ilan-cezasi-verdi-1677256 
407 https://www.birgun.net/haber/varank-tetikci-dedigi-turkiye-gazetesi-yazari-fuat-ugur-a-haciz-getirdi-396961 
408 https://www.evrensel.net/haber/466935/adanada-arastirma-yaparken-darbedilen-gazeteci-vedat-oruc-ekipmanlarimiza-el-konuldu 
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ve “Cumhurbaşkanı’nın avukatı hakkında rüşvet iddiaları ile ilgili haberler” başlıklı iki içeriğe 
erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.409 

• İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhurbaşkanı eski avukatı Mustafa Doğan İnal hak-
kındaki birçok haber ve sosyal medya paylaşımına erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle 
engelledi. 410  Sansürlenen içerikler arasında Bianet’in haberleri ve Bianet’in bir projesi 
olan Medya Gözlem Veritabanı’ndaki Mustafa Doğan İnal’ın, kendisinin rüşvet iddialarını ha-
berleştiren İleri Haber’den İzel Sezer ve Doğan Ergün’e dava açmasıyla ilgili haber yer aldı. 
Mahkeme, bu konudaki İngilizce habere de sansür uyguladı. İnal’ın diğer sitelerde erişimi engel-
lettiği diğer haberler ise Simit Sarayı’nın hisselerinin satışı, TEFAL’in kurtarılması aşamasındaki 
rüşvet iddiaları, 15 milyon lira vekalet ücreti aldığı İBB’deki görevinden azledilmesi, CHP Mer-
sin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın açıklamaları ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu’nun “Beşli çetenin yatırımlarını kamulaştıracağız” dediği açıklamayı içeriyordu.411 

• İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Levent’teki 
dev arazisini satın alan İstanbul Üstyapı İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi’nin yönetimindeki 
isimler ile AKP ilişkisini ve İBB’nin ihaleleriyle ilgili iddiaları anlatan haberlere erişimi “kişilik 
hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.412 

• Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) tarafından yayımlanan “Kapalı Kapılar Ardında Gazete-
ciler” adlı dergi, DFG’nin “kamu yararına çalışan dernekler listesinde yer almadığı” gerekçesiyle 
tutuklu gazeteci İbrahim Karakaş’a verilmedi.413 

29 Temmuz 2022 
• İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği, 6 Eylül 2015’te Hürriyet’e saldırı olayındaki414 grupta 

yer alan eski AKP milletvekili Abdurrahim Boynukalın hakkındaki haberlere erişimi “kişilik hak-
ları ihlali” gerekçesiyle engelledi.415 

2 Ağustos 2022 
• İstanbul Çekmeköy’de pazar yeri ve deprem toplanma alanı olan parkın yapılaşmaya açılmasını 

protesto eden yurttaşların darp edilerek gözaltına alınmasını görüntüleyen gazetecilere polis mü-
dahale etti. Park alanında iş makinelerine engel olmaya çalışan yurttaşlar polis tarafından darp 
edildi. Aralarında CHP Çekmeköy Kadın Kolları Başkanı ve CHP meclis üyelerinin de olduğu 
dokuz kişi gözaltına alındı. Polis, BirGün muhabiri İsmail Arı’nın görüntü almasını engelleyerek, 
“Bekle, seni de gözaltına alacağım” tehdidinde bulundu. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftan-
cıoğlu, “Vatandaşın nöbet tuttuğu Çekmeköy'deki parka suçluluğun telaşı içinde iş makinalarını 
sokmuşlar ve yasal süreci beklemeden ağaçları sökecekler! Pazar yapma bahanesiyle (parkın bi-
tişiği kapalı pazar alanı zaten) rant uğruna yapmadıkları yok ama az kaldı tamamı yargılanacak-
lar!”416 tepkisini gösterdi.417 

3 Ağustos 2022 
• İstanbul Çekmeköy Kışlası önünde CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç’un basın açıkla-

masını takip ettiği sırada BirGün muhabiri İsmail Arı’ya saldırı girişiminde bulunuldu. Yaklaşık 
on beş yirmi kişilik özel güvenlik grubu muhabiri tehdit etti.418 

4 Ağustos 2022 
• AKP’li Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi İsmail Yerlikaya’nın üç iş yerinde kaçak su 

kullanılması nedeniyle 236.000 lira para cezası kesilmesine ilişkin yapılan haberlere erişim engeli 
getirildi.419 

 
409 https://ifade.org.tr/engelliweb/ifade-ozgurlugu-dernegi-web-sitesindeki-icerikler-engellendi/ 
410 https://ifade.org.tr/engelliweb/cumhurbaskani-eski-avukati-hakkindaki-haberler/ 
411 https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/265167-erdogan-in-eski-avukati-istedi-130-habere-erisim-engellendi 
412 https://ifade.org.tr/engelliweb/ibbnin-arazisini-satin-alan-sirketin-yoneticileri-hakkindaki-haberler/ 
413 https://artigercek.com/haberler/dfg-nin-dergisi-tutuklu-gazeteciye-verilmedi 
414 https://t24.com.tr/haber/iste-hurriyet-e-saldirinin-oykusu,953487 
415 https://ifade.org.tr/engelliweb/hurriyet-gazetesine-saldiran-grupta-yer-alan-akp-milletvekili-hakkindaki-haberler/ 
416 https://twitter.com/Canan_Kaftanci/status/1554350039740432385 
417 https://bianet.org/bianet/toplum/265319-cekmekoy-park-direnisine-polis-mudahalesi 
418 https://www.birgun.net/haber/haber-takibi-yapan-muhabirimize-saldiri-girisimi-397651 
419 https://www.evrensel.net/haber/467396/akpli-meclis-uyesinin-kacak-su-kullandigina-dair-haberlere-erisim-engeli-getirildi 
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• Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği, İstanbul Muratbey Gümrük Müdürlüğü’ndeki kaçakçılık ve rüş-
vet operasyonuyla ilgili TELE1’in haberine420 erişim engeli kararı verdi. Habere göre Çatalca 
Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatı ile 1 Temmuz’dan itibaren Muratbey Gümrük Müdürlüğü ile 
çeşitli adreslere jandarma ekipleri tarafından bir dizi baskın düzenledi. Her gün yaklaşık üç bin 
işlem yapılan gümrükteki operasyonda Muratbey (eski adıyla Halkalı) Gümrük Müdürü Arif Ke-
mal Eyüboğlu ve yardımcısı Hüseyin Kafa başta olmak üzere yaklaşık 40 kişi gözaltına alındı. 
Bu kişilerden 23 kişi tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edildi. Eyüboğlu ve yardımcısı Kafa 
ile memurlar Veysel Berent, Burhan Oktay, Ahmet Berk, Celil Yogunt ve Gökhan Çiftçi tutuk-
lanarak Paşakapısı Cezaevi’ne konuldu. Diğer zanlılar adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.421 

5 Ağustos 2022 
• Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Diyarbakır Temsilcisi Mahmut Oral, dört yılı aşkın süredir 

bir gerekçe gösterilmeden kendisine verilmeyen “sürekli basın kartı” için Cumhurbaşkanlığı İle-
tişim Başkanlığı’na dava açtı. Basın Kartı Yönetmeliği’ndeki 2018’deki değişikliğinden sonra 
hak sahibi olduğu sürekli basın kartı için yenileme başvuru yapmasına rağmen İletişim Başkan-
lığı’nca yenilenmediğini belirten Oral, “İletişim Başkanlığı verdiğim dilekçelere ‘Başvurunuz de-
ğerlendirme aşamasında bulunmaktadır’ şeklinde cevap verip duruyor. Dört yıldır neyin incele-
mesi bu? Kaldı ki benim kartım ‘sürekli basın kartı’. Eski ismiyle basın şeref kartı. 25 senedir bu 
mesleği yapıyorum. İletişim Başkanlığı daha neyimi inceliyor. Başvuruma bir yanıt verseler, de-
seler ki ‘Sizin terörle iltisağınız var’, ‘Sigorta gün sayınız yetersiz’ ya da ‘Şu nedenle çalışmalarız 
yetersiz’ biz de ona göre davranırız. Ama hiçbir neden öne sürmeden basın kartımı almamın en-
gellenmesi filli bir yasaktan başka bir şey değil” dedi.422 

7 Ağustos 2022 
• “Objektif Medya” adlı YouTube kanalı için sokak röportajı yapanlara bir komiser müdahale ede-

rek kamerayı almak istedi.423 Sokak röportajı yapan kişiler ise kamera ve mikrofonlarla birlikte 
gözaltına alındı. Gözaltı işlemi sırasında, polis memurunun “Hepiniz orada yorum yapıyorsunuz” 
dediği duyuldu.424 

10 Ağustos 2022 
• İstanbul 34. Asliye Ceza Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski avukatı Mustafa Doğan 

İnal’ın şikayeti üzerine Bianet’in “Erdoğan’ın avukatının rüşvet iddialarını haberleştiren gazete-
cilere dava” haberi için dönemin Bianet Yayın Yönetmeni Nazan Özcan hakkındaki iddianameyi 
kabul etti. İddianameyi, gazeteci Sedef Kabaş hakkında 12 yıl 10 aya hapis istemiyle iddianame 
hazırlayan savcı hazırladı. İddianamede, söz konusu haberin İnal’ın “onur, şeref ve haysiyet, top-
lum içindeki itibarı ve saygınlığını küçük düşürmeye yönelik olduğu” iddia edildi. İddianamede, 
Özcan hakkında “Alenen Hakaret ve Basın ve Yayın Yoluyla İftira” suçlaması yöneltildi. İlk 
duruşma olarak 8 Aralık’ı belirledi. Söz konusu haberde ise, Avukat İnal’la ilgili rüşvet iddialarını 
yazan İleri Haber’den İzel Sezer ve Doğan Ergün hakkında 11 yıl dört aya kadar hapis istemiyle 
dava açılması anlatılıyordu. 425  

• Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği, 16 Haziran’dan bugüne tutuklu olan 16 gazeteci hakkında 
tutukluluk durumunun devamına karar verdi.426 Mahkeme, üzerlerine atılı suçun Ceza Muhakemesi Ka-
nunu’ndaki katalog suçlardan olması nedeniyle tutuklama tedbirinin ölçülü olduğunu öne sürdü.427 Tu-
tukluların Avukatı Resul Temur, gözaltı sırasında dosyada kısıtlılık kararının bulunmadığı halde dosyaya 
erişimlerinin kısıtlandığını ve yaptıkları itirazlardan sonuç alamadıklarını belirterek, hiçbir delilin savun-
manın denetimine açılmamasının “silahların eşitliği ilkesine” aykırı olduğunu söyledi. Bunun suçlamaya 
karşı delil sunma, lehte delil toplanması talep hakkını ortadan kaldırdığını dile getiren Temur, bunun 

 
420 https://tele1.com.tr/tele1-dosyayi-aciyor-kamuoyundan-gizlendi-gumrukte-buyuk-operasyon-671855/ 
421 https://tele1.com.tr/tele-1in-ortaya-cikardigi-gumruk-operasyonu-haberlerine-erisim-engeli-getirildi-673330/ 
422 https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/265487-mahmut-oral-dan-iletisim-baskanligi-na-basin-karti-davasi 
423 https://t24.com.tr/video/sokak-roportajina-polis-mudahalesi-gozaltina-alindilar,49192 
424 https://www.odatv4.com/guncel/sokak-roportajina-polis-mudahalesi-gozaltina-alindilar-246838 
425 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/265673-bianet-in-gazetecilere-acilan-dava-haberine-dava-acildi 
426 https://www.evrensel.net/haber/467797/16-gazetecinin-tutukluluguna-devam-karari-verildi 
427 https://kronos35.news/tr/16-gazetecinin-tutukluluguna-devam-karari-mesru-ve-hukuki-degildir/ 
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Anayasa’nın 36’ncı maddesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 6’ncı maddesindeki “adil 
yargılama hakkı”na aykırı olduğunu kaydetti.428 
11 Ağustos 2022 

• İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği, Tamga Türk sitesindeki “Yurt Dışında Açılan Sahte Üniversi-
telerden Alınan Diplomalarla Üst Düzey Mevkilere Gelindiği İddiası” haberine, iddialarda adı 
geçen elektronik para ve ödeme hizmeti kuruluşundaki ismin şikayeti üzerine erişim engeli ge-
tirdi.429 

12 Ağustos 2022 
• Gazeteci Zeynep Kuray, YDA İnşaat Şirketi’nin kampında çalışan işçilerin gerçekleştirdiği ey-

lemi haberleştirdiği sırada işçilerle birlikte ters kelepçeyle ve darp edilerek gözaltına alındı.430 
Kuray, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.431 

• İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği, “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak tanınan Ahmet Mahmut 
Ünlü’nün damadının ağabeyi Muhittin Palazoğlu’nun Tuzla’daki lüks konut projesine halk plajını 
dahil etmesiyle ilgili haberler ve tepkiler üzerine AKP’li Tuzla Belediyesi’nin plajı halka açma-
sıyla ile ilgili haberleri kişilik hakları ihlali gerekçesiyle engelledi.432 

• Muğla Bodrum’da altyapı çalışmasının yarattığı sorunu görüntülediği için gazeteci Fatih Bo-
zoğlu433 bölgedeki faaliyeti üstlenen müteahhit firma çalışanlarının sözlü ve fiziki saldırısına uğ-
radı.434 

13 Ağustos 2022 
• MHP’lilerin tehdit ettiği “Sokak Kedisi” isimli Youtube kanalının sahibi Ebru Oruç, Twitter he-

sabından yaptığı açıklamayla Bağdat caddesinde eşiyle birlikte silahlı saldırıya uğradığını bil-
dirdi.435 

15 Ağustos 2022 
• Mezopotamya Haber Ajansı (MA) Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Diren Yurtsever, İstanbul Sabiha 

Gökçen Havalimanı’nda hakkında yakalama kararı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Yurtse-
ver’e sosyal medya ve haber paylaşımlarıyla “halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek” suçlaması 
yöneltildi. Yurtsever’e, Konya’da Dedeoğulları ailesine yönelik saldırıya ilişkin MA ve Yeni Ya-
şam gazetesinde yer alan haberleri de soruldu.436 Yurtsever, Çağlayan’da avukatı eşliğinde ifade 
vermesinin ardından serbest bırakıldı.437 

• İstanbul Anadolu 9. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski avukatı Mustafa Do-
ğan İnal hakkındaki haberlere erişimin engellendiğini bildiren haberlere erişimi de kişilik hakları 
ihlali gerekçesiyle engelledi.438 

• İstanbul Anadolu 9. Sulh Ceza Hakimliği, İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFOD) internet sitesin-
deki “Ahmet Şık’ın Cumhurbaşkanı’nın eski avukatı hakkındaki tweetleri” başlıklı bir içeriğe 
erişimi kişilik haklarının ihlali gerekçesiyle engelledi.439 

• Ankara Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği, Sözcü yazarı Serpil Yılmaz’ın “Borsa’da ‘şebeke’ avı” 
başlıklı yazısında, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in takvim dışı değerlen-
dirmesiyle Türkiye’nin kredi notunu düşürmesinin sebebi olarak Borsa İstanbul’da AKP’li yöne-
ticilerin ve bürokratların “manipülasyon ve spekülatif işlem” yapmalarıyla ilgili sürdürülen so-
ruşturmanın gerekçe gösterildiğini aktardığı yazısına erişim kişilik hakları ihlali gerekçesiyle en-
gelledi.440 

 
428 https://www.gazeteduvar.com.tr/16-gazetecinin-tutukluluguna-devam-karari-haber-1576853 
429 https://www.tamgaturk.com/tamgaturk-un-yurt-disinda-acilan-sahte-universitelerden-alinan-diplomalarla-ust-duzey-mevkilere-gelindigi-iddasi-haberine-eri-
sim-engeli/52078/ 
430 https://www.birgun.net/haber/emlak-konut-onunde-eylem-yapan-isciler-ve-gazeteci-zeynep-kuray-gozaltina-alindi-398811 
431  
432 https://ifade.org.tr/engelliweb/cubbeli-ahmet-hocanin-damadinin-agabeyi-hakkindaki-haberler-2/ 
433 https://www.bodrumhabermerkezi.com/zamansizca-baslatilan-altyapi-calismalarini-haber-yapan-gazeteci-fatih-bozoglu-saldiriya-ugradi.html 
434 https://kenttv.net/gazeteci-meslektasimiza-cirkin-saldiri 
435 https://twitter.com/sokakkedisitv/status/1558492394320019456 
436 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/179785?page=6 
437 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/179875?page=6 
438 https://ifade.org.tr/engelliweb/cumhurbaskani-eski-avukati-hakkindaki-haberlerin-erisime-engellenmesi-haberleri/ 
439 https://ifade.org.tr/engelliweb/ifade-ozgurlugu-dernegi-web-sitesindeki-icerik-engellendi-14/ 
440 https://ifade.org.tr/engelliweb/akpli-siyasetci-ve-burokratlarin-borsa-istanbulda-spulatif-islem-yaptiklari-iddialari/ 
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16 Ağustos 2022 
• İstanbul Anadolu 9. Sulh Ceza Hakimliği, ETS Turizm’in441 sahibi olarak kendi şirketi lehine 

işlemlere imza attığı442 belirtilen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy hakkındaki ha-
berlere443  erişimi kişilik hakları ihlali gerekçesiyle engelledi.444 

• Samsun 3. Sulh Ceza Hakimliği, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop arasında gerilim olduğu ve bunun Jandarma Genel Komutanlığı’nın 2022 yılı atama ve 
terfi kararlarına da yansıdığı445 iddiasıyla ilgili habere446 erişimi kişilik hakları ihlali gerekçesiyle 
engelledi.447 

• İzmir 7. Sulh Ceza Hakimliği, organize suç örgütü lideri Sedat Peker‘in açıklamalarıyla gündeme 
taşınan Cihan Ekşioğlu’nun ortağı Mehmet Durmaz’ın448 adının geçtiği haberlere449 erişimi kişi-
lik hakları ihlali gerekçesiyle engelledi.450 

• Van’da Serhat News Genel Yayın Yönetmeni Sıddık Güler, kayyum yönetimindeki Van İpekyolu 
Belediyesi'nde Adnan Gül’ün Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Basın Müdürlüğü görevlerini eş 
zamanlı yürüttüğünü belirterek, çift maaş aldığı eleştirisinde bulunduğu için karakola ifade ver-
meye çağırıldı.451 

17 Ağustos 2022 
• Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, daha önce “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla 

15 ay tutuklu kalarak beraat ettiği davadaki delilleri gerekçe göstererek, gazeteci Ferhat Parlak 
hakkında yeniden değerlendirme yapılması gerektiğine hükmetti. Kararda, Parlak’ın Diyarbakır 
4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanıp beraat ettiği 29 Eylül 2016 tarihli iddianame anımsatıla-
rak, bu tarihten sonra suç işleyip işlemediğine ilişkin soruşturma veya kovuşturma gerekliliği 
işaret edildi.452 

18 Ağustos 2022 
• İstanbul Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yabancı basında 

yayınlanan karikatürlerle ilgili haberlere erişimi kişilik hakları ihlali gerekçesiyle engelledi.453 
• İstanbul Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ile 

ilgili haberlere erişimi kişilik hakları ihlali gerekçesiyle engelledi.454 
19 Ağustos 2022 
• İstanbul Anadolu 9. Sulh Ceza Hakimliği, Demir-çelik fiyatlarını manipüle eden, sahte faturayla 

kamuyu zarara uğratan üç suç örgütüne yönelik yapılan Demir Yumruk operasyonuna adı karışan 
Sakarya Vergi Mahkemesi üyesi M.O.’nun adının geçtiği haberlerden, kişilik hakları ihlali ge-
rekçesiyle isminin çıkartılmasına karar verdi.455 

• Ankara Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) eski başkanı Ali Fuat 
Taşkesenlioğlu’nun kız kardeşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun talebi doğ-
rultusunda eşi Prof. Dr. Ünsal Ban’ın, aralarındaki boşanma davası ile ilgili attığı tweetlere ve 
bunları içeren haberlere erişimi kişilik hakları ihlali gerekçesiyle engelledi.456 

22 Ağustos 2022  
• BİK, Evrensel’in resmi ilan ve reklam yayımlama hakkını tümüyle iptal etti. BİK, gazeteye ilet-

tiği kararında, 19 Temmuz’da bayi denetimleri gerçekleştirildiğini, 20 Temmuz’da ise idari de-
netim yapıldığını ifade etti. Bayi denetim sonuçlarına yer verilen kararda, Emek Partisi’nin 

 
441 https://tr.wikipedia.org/wiki/Etstur 
442 https://www.birgun.net/haber/bakan-ersoy-la-ilgili-aciklamalarina-iliskin-haberlere-erisim-engellendi-399422 
443 https://halktv.com.tr/gundem/ozlalenin-bakan-ersoy-iddialarina-iliskin-haberlere-erisim-engeli-688833h 
444 https://ifade.org.tr/engelliweb/oteller-zinciri-bulunan-kultur-ve-turizim-bakani-hakkindaki-haberler/ 
445 https://t24.com.tr/yazarlar/tolga-sardan-buyutec/icisleri-bakanligi-nin-son-kararnameleri-bize-ne-anlatiyor,36346 
446 https://haber.sol.org.tr/haber/jandarma-atamalarinda-soylu-sentop-gerilimi-once-terfi-sonra-tasfiye-345358 
447 https://ifade.org.tr/engelliweb/jandarma-genel-komutanligi-2022-atamalari-ile-ilgili-haber/ 
448 https://www.baykushaber.com/teknoloji/adi-suleyman-soylu-ile-anilan-cihan-eksioglunun-israil-baglantisi-ve-casusluk-olayi-24882.html 
449 https://kronos35.news/tr/3-milyon-dolara-aldigi-yazilimi-devlete-50-milyon-dolara-satan-cihan-eksioglunun-israil-baglantisi-ortaya-cikti/ 
450 https://ifade.org.tr/engelliweb/sedat-pekerin-iddialari-sonrasi-savunma-sanayisi-ile-ilgili-haberler/ 
451 https://www.medyaport.net/genel/cift-maas-alan-belediye-mudurunu-elestirdi-karakolda-ifade-verdi-h41738.html 
452 https://www.mlsaturkey.com/tr/istinaf-mahkemesi-gazeteci-ferhat-parlakin-yeniden-yargilanmasina-karar-verdi/ 
453 https://ifade.org.tr/engelliweb/cumhurbaskani-recep-tayyip-erdogan-hakkinda-cizilen-karikaturlerle-ilgili-haberler/ 
454 https://ifade.org.tr/engelliweb/bilal-erdogan-hakkindaki-haberler/ 
455 https://ifade.org.tr/engelliweb/demir-yumruk-operasyonuna-adi-karisan-hakim-hakkindaki-haberler-2/ 
456 https://ifade.org.tr/engelliweb/akp-erzurum-milletvekilinin-esinin-aralarindaki-bosanma-davasi-hakkinda-attigi-tweetlerle-ilgili-haberler/ 
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(EMEP) 13 farklı il ve ilçe örgütünün aldığı abone gazeteleri ile İstanbul, Ankara, İzmir ve Ko-
caeli’de farklı bayilere gönderilen gazetelerin birkaç kişi tarafından toplu şekilde alınması, iptale 
gerekçe sayıldı. BİK, 14-16 Eylül 2019 tarihlerinde bayi denetimi yapıldığını belirterek, Evren-
sel’in “dört bin adetlik asgari fiili satış şartını yerine getirmediğini” ileri sürdü. Bu çerçevede 
Evrensel’in resmi ilan ve reklam yayımlama hakkını iptal etti.457 

23 Ağustos 2022  
• İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği, ‘Demir Yumruk’ operasyonuyla ilgili yapılan haber-

lerde adı geçen Sakarya Vergi Mahkemesi üyesi M.O.’nun458 kişilik hakları ihlali gerekçesiyle 
erişim engeli getirdi.459 

24 Ağustos 2022 
• İstanbul Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliği, ‘Demir Yumruk’ operasyonuna adı karışan İskende-

run Hakimi C.S.’nin adının haberlerden kişilik hakları ihlali gerekçesiyle içerikten çıkartılmasına 
karar verdi.460 

• Gaziantep 2. Sulh Ceza Hakimliği, İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD) kurucusu Prof. Dr. Yaman 
Akdeniz’in bazı haber sitelerine gönderilen sahte mahkeme kararlarıyla bazı haberlerin kaldırıl-
maya çalışıldığını paylaştığı tweetleri, İFÖD’un resmi YouTube kanalında paylaşılan Artı TV’ye 
verdiği röportajı ve konu ile ilgili yapılan birçok haberi kişilik hakları ihlali gerekçesiyle erişime 
engelledi.461 

25 Ağustos 2022 
• Aydın 1. Sulh Ceza Mahkemesi, Evrensel’in 28 Temmuz tarihli “Köylüler JES’e Karşı Nöbete 

Devam Ediyor: Kaymakamdan Köy Muhtarlarına JES Tehdidi!” haberine “kişilik hakları ihlali” 
gerekçesiyle erişim engeli getirdi. Haberde, Köşk’e bağlı Mezeköy’de acele kamulaştırma ile el-
lerinden alınan tarla ve bahçelerinde JES sondajlarına karşı direnen köylülerin mücadelesi akta-
rılıyordu. Haberde, JES karşıtı görüşlerinden dolayı muhtarın Kaymakam Tuğba Polat tarafından 
makamına çağrılarak “muhtarların devlet memuru olduğu, bu türden açıklamalar yapamayacak-
ları” yönünde uyarıldığı ve Aydın Çevre Kültür Derneği Başkanı’nın anlatımlarından bahsedili-
yordu.462 

• Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, Kısa Dalga yazarı Sedat Bozkurt'un 21 Ağustos’ta yayınlanan 
“Ekonomist Erdoğan” başlıklı yazısı hakkında Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan 
Doğan'ın "kişilik haklarına saldırı" iddiasıyla yaptığı başvuru kabul edildi ve erişim engeli kararı 
verildi. Yazıda, Hasan Doğan'ın adının tek cümle içinde geçtiği vurgulandı ve Doğan’ın Erdoğan 
ile görüşecek kişileri olumsuz konuları gündeme getirmemeleri için uyardığı belirtiliyordu.463 
Hakimlik, Doğan’ın avukatı Gürkan Demirkesen’in başvurusu üzerine “Talep edenin itibar ve 
saygınlığının zedelenmesine neden olacak paylaşımların olduğu anlaşılmakla 5651 sayılı kanu-
nun 9/3-4 maddelerindeki şartlar oluştuğundan erişimin engellenmesine” karar verildiğini be-
lirtti.464 

26 Ağustos 2022 
• İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, Eski Başbakan Tansu Çiller‘in Anıtkabir Özel Defteri’ne yaz-

dıklarıyla ilgili 2012 yılında açılmış Ekşi Sözlük başlığına erişimi kişilik hakları ihlali gerekçe-
siyle engelledi.465 

29 Ağustos 2022 
• Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun466 “İkiniz 

para kazanacaksınız diye beni yakıyorsunuz, lanet olsun size de kazandığınız paraya da” diye 

 
457 https://www.evrensel.net/haber/468633/bik-evrenselin-ilan-hakkini-iptal-etti-tepkiler-buyuyor 
458 https://ifade.org.tr/engelliweb/demir-yumruk-operasyonuna-adi-karisan-hakim-hakkindaki-haberler-2/ 
459 https://ifade.org.tr/engelliweb/demir-yumruk-operasyonuna-adi-karisan-hakim-hakkindaki-haberler/ 
460 https://ifade.org.tr/engelliweb/demir-yumruk-operasyonuna-adi-karisan-hakim-c-s-hakkindaki-haberler/ 
461 https://ifade.org.tr/engelliweb/sahte-kararlarla-haberlerin-yayindan-kaldirilmaya-calisilmasiyla-ilgili-haberler-2/ 
462 https://www.evrensel.net/haber/468810/mezekoye-7-gun-giris-cikislari-yasaklayan-yasakci-kaymakam-haberimize-de-erisim-engeli-getirtti 
463 https://kisadalga.net/yazar/ekonomist-erdogan-1_39544 
464 https://kisadalga.net/haber/detay/cumhurbaskaninin-ozel-kalemi-istedi-sedat-bozkurtun-yazisina-erisim-engeli-geldi_39545 
465 https://ifade.org.tr/engelliweb/eski-basbakanin-anitkabir-ozel-defterine-yazdiklariyla-ilgili-icerikler/ 
466 https://www5.tbmm.gov.tr//develop/owa/milletvekillerimiz_sd.bilgi?p_donem=27&p_sicil=7074 
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bağırdığı467 boşanma aşamasında olduğu eşi Ünsal Ban’ın çektiği videoyla468 ilgili haberleri469 
“kişilik hakkı ihlali” gerekçesiyle470 engelledi.471 

• Yunanistan yayınlanan Real Gazetesi'nin yazarı Evangelos Areteos, Türkiye’den sınır dışı edil-
diğini açıkladı. Brüksel’den İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanına geldiğini belirten Areteos, burada po-
lis tarafından yaklaşık yedi saat sorgulandığını, ardından Brüksel’e geri gönderildiğini bildirdi.472  
1 Eylül 2022 

• İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri’nin 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde Kadıköy’de yap-
tığı yürüyüşte, Bianet muhabiri Tuğçe Yılmaz, “Göğsümü sıktın, beni taciz ettin” diye haykırarak 
bir sivil polis memurunu habercilere ve polislere gösterdi. Sivil memur, diğer polislerce olay ye-
rinden uzaklaştırılırken; polis amiri ise, Yılmaz’a “Suç duyurusunda bulunursunuz” diyerek olayı 
örtbas etmeye yöneldi.473 Dört kişi darp edilerek ters kelepçe ile gözaltına alındı.474 Ayrıca 2911 
Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu’na muhalefetten 100 kişi gözaltına alındı. Gözaltına 
alınanlar buradaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.475 

• İstanbul Tokatköy’de kentsel dönüşüm kapsamındaki yıkımları haberleştirmeye çalışırken Halk 
TV muhabiri Erdinç Yılmaz polislerce kalkanlarla alandan itilerek uzaklaştırıldı. Yılmaz, “Dayak 
atıla atıla alandan çıkarıldık. Mahalle komple kapatılmış durumda. Vatandaşlar çıkmak istemiyor. 
Yukarıda ses bombaları atılıyor. Ses bombalarının atıldığı noktalarda da vatandaşlar çatılara çık-
mış durumdaydı. Mahalleye giriş-çıkışa izin verilmiyor. Sabah saatlerinde avukatların girişine 
izin verilmemişti. Gazeteciler ise kesinlikle alınmıyor. Biz de alternatif yollardan girmiştik. Ama 
neredeyse dayak yiyerek dışarı atıldık. Her toplumsal olayda bu görüntülerle karşılaşır hale gel-
dik. Bir haberi takip etmek isteyen gazetecilere reva görülen durum bu” dedi.476 

• İstanbul Küçükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliği, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in Hasan 
Yeşildağ ile kardeşleri Metin, Zeki ve Ali Yeşildağ hakkında attığı tweetlerle ilgili yapılan ha-
berlere erişimi, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle engelledi.477 

• 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 Demiryolları 
(TCDD) yetkililerine rüşvet dağıtması için fazla ödeme yaptığı iddiasıyla ilgili köşe yazıları ve 
haberlere erişimi, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle engelledi.478 

2 Eylül 2022 
• Ankara Adliyesi’nde gözaltındaki eski THK Üniversitesi Rektörü ve eski SPK Başkanı’nın eniş-

tesi olan Ünsal Ban’ın adliyeye getirildiği anları fotoğraflayan gazetecilere müdahalede bulunul-
maya çalışıldı. Polisler, gazetecileri fotoğrafların yayımlanmaması için tehdit etti. Adliyedeki ba-
sın odasında gazetecilere şüpheli muamelesinde bulunmaya çalışıldı. Polislerden biri, “Fotoğraf-
ları yayınlayamazsınız, amirimiz gelecek, o izin verirse fotoğrafları yayınlayabilirsiniz” dedi. Bir 
süre sonra gasp büro amiri, beraberindeki iki polisle basın odasına gelerek, gazetecilere “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 çıkıştı. Amir, gazete-
cilerin çalıştığı kurumları öğrenmeye çalıştı ve basın odasından ayrıldı.479 

• İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, cemaat yurdunda yaşadığı baskılardan dolayı yaşamına 
son veren Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara için 14 Ocak 2022 tarihinde Tak-
sim’deki protesto sırasında darp edilerek gözaltına alınan Yeni Yaşam gazetesi muhabiri Yadigar 

 
467 https://www.youtube.com/watch?v=F-6CFQggXW4 
468 https://t24.com.tr/haber/sedat-peker-unsal-ban-zehra-taskesenlioglu-nun-kendisine-bicakla-saldirarak-kismen-yaraladigi-olaydan-sonraki-goruntuleri-bana-
yolladi,1055640 
469 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/50-tweet-atti-bir-de-akpli-milletvekili-zehra-taskesenlioglunun-videosunu-yayinladi-sedat-peker-buyuk-rusvet-carkini-
acikladi-573752v.htm 
470 https://ifade.org.tr/engelliweb/akp-erzurum-milletvekili-hakkindaki-haberler/ 
471 https://www.gazeteduvar.com.tr/sedat-pekerin-yayinladigi-videoya-erisim-engeli-haber-1579272 
472 https://www.gercekgundem.com/gundem/354992/yunan-gazeteci-evangelos-areteos-turkiyeden-sinir-disi-edildi 
473 https://m.bianet.org/bianet/toplum/266601-baris-cagrisina-polis-mudahalesi-habercilere-taciz 
474 https://m.bianet.org/bianet/toplum/266601-baris-cagrisina-polis-mudahalesi-habercilere-taciz 
475 https://www.evrensel.net/haber/469292/il-il-1-eylul-dunya-baris-gunu-eylemleri-baris-icin-mucadele-acil-gorev 
476 https://halktv.com.tr/gundem/tokatkoyde-halk-tv-muhabiri-erdinc-yilmaza-polis-mudahalesi-690870h 
477 https://ifade.org.tr/engelliweb/sedat-pekerin-iddialari-ile-ilgili-haberler/ 
478 https://ifade.org.tr/engelliweb/tcddnin-yuksek-hizli-tren-ihalesindeki-rusvet-iddialari-hakkindaki-haberler/ 
479 https://t24.com.tr/haber/gasp-buro-amiri-unsal-ban-in-adliyeye-getirilmesini-fotograflayan-gazetecilerin-odasini-basti,1056778 
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Aygün ve Yeni Demokrasi muhabiri Tuba Apaydın hakkında dava açıldı.480 Gazetecilerin yanı 
sıra 86 kişiye de dava açıldığı açıklandı.481 

• 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 haber-
lere erişimi kişilik hakları ihlali gerekçesiyle engelledi.482 

• Diyarbakır 3. Sulh Ceza Hakimliği, kizilbayrak71.net’e erişimi milli güvenlik ve kamu düzeninin 
korunması gerekçesiyle engelledi.483 

• Kahramanmaraş 2. Sulh Ceza Hakimliği, kizilbayrak72.net’e erişimi milli güvenlik ve kamu dü-
zeninin korunması gerekçesiyle engelledi.484 

• Diyarbakır 3. Sulh Ceza Hakimliği, etha46.com’a erişimi milli güvenlik ve kamu düzeninin ko-
runması gerekçesiyle engelledi.485 

3 Eylül 2022 
• Hasta ve infazları yakılan tutukluların yakınlarının düzenlediği Adalet Nöbeti’nin 24'üncü hafta-

sında İstanbul Kartal Meydanı’nda düzenlenen gösterileri takip eden Etkin Haber Ajansı (ETNA) 
muhabiri Elif Bayburt darp edilerek, ters kelepçeli bir şekilde gözaltına alındı. Bayburt, “Özgür 
basın susturulamaz” sloganı atarak duruma tepki gösterdi.486 

5 Eylül 2022 
• İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Can Dündar hakkında Leman dergisinin bir karikatü-

rünü “Boşuna beklemeyin: O ‘süper savcı’ gelmeyecek” şeklinde bir yorumla paylaşması yüzün-
den “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ve “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin 
Kurum ve Organlarını Aşağılama”  iddialarıyla soruşturma başlattı.487 

• Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Dış İlişkiler Başkanlığı, gizli ibaresi kullanarak Ağrı, Ankara, 
Antalya, Diyarbakır, Giresun, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Sivas ve Trabzon il em-
niyet müdürlükleri terörle mücadele şubelerine Fethullah Gülen Cemaati’ne yönelik toplanan is-
tihbarat 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.488 Bu kapsamda 
fişleme dosyasında Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ) Başkan Yardımcısı Mustafa Kuleli, 
Engin Sağ, Şemsi Açıkgöz, Mustafa Kılıç, Yüksek Durgut, Ramiz Kılıçarslan, Necdet Çelik, Ha-
san Cücük, İsmail Muhammet Sağıroğlu, Enes Cansever, Basri Doğan, Türkmen Terzi, Vedat 
Demir, Rabia Yavuz Türe, Yunus Erdoğdu, Naciye Nur Kılıç, Erkan Pehlivan ve Erkin Emet’in 
olduğu açıklandı.489 Fişleme dosyasında gazetecilerin “Journalist Post” adlı bir dergide yazıları-
nın 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 hak-
ları ihlali” gerekçesiyle engelledi.490 

• 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 

 
480 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/181245?page=16 
481 https://medyascope.tv/2022/09/13/enes-kara-icin-eylem-yapan-ogrencilere-dava-acildi-mucadeleye-devam-edecegiz/ 
482 https://ifade.org.tr/engelliweb/sedat-pekerin-sermaye-piyasasi-kurulu-hakkindaki-iddialariyla-ilgili-haberler/ 
483 https://ifade.org.tr/engelliweb/etkin-haber-ve-kizil-bayrak-erisime-engellendi/ 
484 https://ifade.org.tr/engelliweb/etkin-haber-ve-kizil-bayrak-erisime-engellendi/ 
485 https://ifade.org.tr/engelliweb/etkin-haber-ve-kizil-bayrak-erisime-engellendi/ 
486 https://www.evrensel.net/haber/469409/tutuklu-yakinlarinin-eyleminde-cok-sayida-kisi-gozaltina-alindi-gazetecilere-mudahale-edildi 
487 https://www.gazeteduvar.com.tr/can-dundara-karikatur-sorusturmasi-haber-1580064 
488 https://www.gazeteduvar.com.tr/emniyet-gazetecileri-fisledi-gizli-belge-dava-dosyasinda-cikti-haber-1580039 
489 https://twitter.com/TGS_org_tr/status/1566712641409748992? 
490 https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/akpli-abdurrahim-boynukalinin-yer-aldigi-haberlere-erisim-engeli-1977976 
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paylaşmanız, kendinizi dünyaya servis etmektir” dediği iddia edilen haberlere erişimi kişilik hak-
ları ihlali gerekçesiyle engelledi.491 

• 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.492 

• 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 hak-
kındaki haberlerin kişilik hakları ihlali gerekçesiyle engellenmesi493 hakkında yapılan 108 habere 
daha “daha önce engellenen haberlerle aynı içerikte olduğu gerekçesiyle” erişim engeli getirdi.494 

• 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 ilgili 
yapılan ve Serhat Albayrak’ın adının geçtiği haberlere erişimin engellenmesi kararı495 hakkında 
yapılan haberlere erişimi kişilik hakları ihlali gerekçesiyle engelledi.496  

• 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. Ga-
zetecilerin bunu haber yapmasını istemiyorlar. Bu yüzden yargı burada bir baskı unsuru olarak 
kullanılıyor. Normal şartlarda ihalede yaşanan yolsuzluklara ilişkin soruşturma başlatılması ge-
rekirken haberi yapan gazeteciler yargılanıyor. Yargılanması gereken ben değil, halkın belediye-
lerinde yaşanan soygunu yapanlardır. AKP’li Çetin Can şikâyet dilekçesinde beni ‘örgütle ilti-
saklı gazeteci’ diyerek hedef göstermiştir. Ben de bu konuda suç duyurusunda bulunacağım” 
dedi.497 

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.498 

• 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 savcıyla, 
bu olayı ortaya çıkaran gazeteciler hakkında gözaltı kararı alan savcının aynı kişi olduğunu ha-
berleştirenler hakkındaki iddianameyi kabul etti. Mahkeme, Mezopotamya Ajansı İmtiyaz Sahibi 
Ferhat Çelik ve haberi paylaşan Jiyan TV İmtiyaz Sahibi İdris Yayla hakkında “terörle mücade-
lede görev almış kişileri hedef gösterme” suçlamasıyla hazırlanan iddianameyi kabul etti. İlk du-
ruşma 22 Kasım’da görülecek.499 

• İyi Parti Genel Sekreteri avukat Uğur Poyraz, katıldığı bir canlı yayında partisini ve parti yöneti-
cilerini kastederek söylediği sözler nedeniyle gazeteci Barış Yarkadaş hakkında İstanbul Cumhu-
riyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Poyraz, Yarkadaş’ın 5 Eylül’de TV100 kanalında 
katıldığı “Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı” programında “İyi Parti yöneticileriyle ilgili büyük-
şehir belediyelerinden ihale aldıkları” iddiasında bulunmasından dolayı “iftira” suçundan ceza-
landırılmasını talep etti.500 

 
491 https://ifade.org.tr/engelliweb/trt-izmir-radyo-muduru-hakkindaki-haberler/ 
492 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/181561?page=15 
493 https://ifade.org.tr/engelliweb/hurriyet-gazetesine-saldiran-grupta-yer-alan-akp-milletvekili-hakkindaki-haberler/ 
494 https://ifade.org.tr/engelliweb/hurriyet-gazetesine-saldiran-grupta-yer-alan-akp-milletvekili-hakkindaki-haberler-2/ 
495 https://ifade.org.tr/engelliweb/sedat-pekerin-sermaye-piyasasi-kurulu-hakkindaki-iddialariyla-ilgili-haberler/ 
496 https://ifade.org.tr/engelliweb/sedat-pekerin-sermaye-piyasasi-kurulu-hakkindaki-iddialariyla-ilgili-haberler-2/ 
497 https://www.gazeteduvar.com.tr/gazeteci-oktay-candemire-sorusturma-haber-1580216 
498 https://medyagozlemveritabani.org/susma-platformunun-erisim-engeli-haberine-erisim-engeli/ 
499 https://www.evrensel.net/haber/469704/helikopterden-atilan-yurttaslara-dair-yapilan-haber-nedeniyle-gazeteci-ferhat-celik-hakkinda-dava 
500 https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/iyi-partiden-gazeteci-baris-yarkadas-hakkinda-suc-duyurusu-1978386 
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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 bulunmadığı 
saatlerde, müvekkilleriyle görüştürülmediklerini ve dosyayı görmelerine izin verilmediğini hatır-
latan Temur, bu konuda itiraz mercilerine yaptıkları itirazdan ise sonuç alamadıklarına işaret 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 sa-
vunma delili sunmaya ya da lehte delil sunulmasını talep etme hakkımız da ortadan kaldırılmıştır” 
ifadelerini kullandı.501 

• 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.502 

9 Eylül 2022 
• İstanbul Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliği, İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği’nin, İstan-

bul 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 kararları503 hakkında yapılan haberlerden kişilik hakları ihlali gerekçesiyle Ser-
hat Albayrak’ın ad ve soyadının çıkartılmasına hükmetti.504 

10 Eylül 2022 
• 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.505 

13 Eylül 2022 
• Van 2. Ağır Ceza Mahkemesi, JinNews muhabiri Rabia Önver’in “terör örgütü propagandası yap-

mak” suçlamasıyla yargılamasına başladı. Dava 23 Eylül’e ertelendi.506 
• İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, ifade özgürlüğü web sitesindeki507 üç ayrı içeriğe508 

erişimi kişilik hakları ihlali gerekçesiyle engelledi. Web sitesindeki509 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 Ana-
dolu 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yayından çıkartılmasına karar verildi.510 

• 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.511 

• 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 yazdığı 
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 kararıyla 
tutuklanan Aygül, Covid-19 salgını gerekçeli infaz düzenlemesi kapsamında 14 Eylül’de tahliye 
oldu.512 

17 Eylül 2022 

 
501 https://gazetekarinca.com/kurt-gazetecilerin-tutukluguna-yapilan-itiraz-bir-kez-daha-reddedildi/ 
502 https://expressioninterrupted.com/tr/gazeteciler-sadiye-eser-ve-sadik-topaloglu-na-hapis-cezasi/ 
503 https://ifade.org.tr/engelliweb/sedat-pekerin-sermaye-piyasasi-kurulu-hakkindaki-iddialariyla-ilgili-haberler-2/ 
504 https://ifade.org.tr/engelliweb/sedat-pekerin-sermaye-piyasasi-kurulu-hakkindaki-iddialariyla-ilgili-haberler-4/ 
505 https://t24.com.tr/haber/t-24-yazari-yalcin-dogan-in-erisim-engellerini-elestirdigi-yazisina-erisim-engeli,1058436 
506 https://sendika.org/2022/09/gazeteci-rabia-onverin-davasi-23-eylule-ertelendi-665730/ 
507 https://ifade.org.tr/engelliweb/ibbye-haciz-uygulatan-met-gun-insaatin-sahibi-ile-ilgili-haberler/ 
508 https://ifade.org.tr/engelliweb/ibbye-haciz-uygulatan-met-gun-insaat-ve-sahibi-ile-ilgili-haberler-2/ 
509 https://ifade.org.tr/engelliweb/ibbye-haciz-uygulatan-met-gun-insaat-ve-sahibi-ile-ilgili-haberler/ 
510 https://ifade.org.tr/engelliweb/ifade-ozgurlugu-dernegi-web-sitesindeki-icerikler-engellendi-ve-silindi/ 
511 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-sultan-eylem-kelesin-de-yargilandigi-dava-subata-ertelendi/ 
512https://www.evrensel.net/haber/470071/gazeteciler-yargilaniyor-bitlis-gazeteciler-cemiyeti-baskani-sinan-aygul-tutuklandi-rabia-onver-icin-hapis-cezasi-istendi 



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

  62 

• Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “örgüt üyeliği” iddiasıyla yürüttüğü soruşturma gerekçe-
siyle tutuklanan16 gazetecinin 16 Haziran’da beri süren tutukluluğu Anayasa Mahkemesi’ne ta-
şındı.513 

• 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 sağlık 
görevlileri ilk müdahaleyi yaptı. Olay sonrası hastaneye giderek sağlık raporu alan DHA Muhabiri 
Hüsnü Ümit Avcı ve Arife Defne Arslan saldırıda bulunan polis memurundan şikayetçi oldu. Sivas 
Valisi Yılmaz Şimşek ise, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, söz konusu polis memuru hak-
kında gerekli idari işlemlerin başlatıldığını bildirdi. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
(DİSK) Basın İş Sendikası, “Sivas’ta yangın haberini görüntüleyen DHA ekibi polislerin yumruklu 
ve tekmeli saldırısına uğradı. DHA Muhabiri Hüsnü Ümit Avcı ve Arife Defne Aslan’a geçmiş olsun 
dileklerimizi iletiyoruz. Sorumlu polisin adli makamlarca caydırıcı bir cezaya tabii tutulmasını talep 
ediyoruz” açıklaması yaptı.514 

18 Eylül 2022 
• 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 bil-
dirdi.515 

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.516 

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.517 

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” dedi518 

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 iliş-
kin haberlere itibarını zedelediği gerekçesiyle yayın yasağı getirilmesini haberleştirdiği için BirGün 
Editörü Gökay Başcan hakkındaki iddianameyi kabul etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ha-
zırladığı iddianamede,  Başcan hakkında “Emine Erdoğan’ın onur, şeref ve saygınlığını zedelediği” 
görüşüyle “hakaret” suçlamasıyla cezalandırılması talep edildi.519 

• 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.520  

 
513 https://kronos35.news/tr/16-gazetecinin-tutuklanmasi-aymye-tasindi/ 
514 https://halktv.com.tr/gundem/dha-yangin-haberinde-cekim-yapan-muhabirimiz-polisin-saldirisina-ugradi-693346h 
515 https://twitter.com/gokhanozbek/status/1571581143367008257?t=QpMxNKw7_chBZsgjVbtMxA&s=08 
516 https://expressioninterrupted.com/tr/gazeteci-sahin-e-6-yil-3-ay-hapis-cezasi/ 
517 https://www.bbc.com/turkce/articles/cx80g2d2n73o 
518 https://t24.com.tr/video/cumartesi-anneleri-durusmasi-oncesi-gozaltina-alinan-faruk-eren-oraya-bizi-gozaltina-almaya-gelmislerdi,50043 
519 https://www.birgun.net/haber/emine-erdogan-dan-birgun-editorune-dava-403848 
520 https://twitter.com/tcailesosyal/status/1574117238185009157 
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26 Eylül 2022 
• İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, Sedat Peker’in Paramount Hotel ve Sezgin Baran Kork-

maz 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 haberlere521 
erişimi kişilik hakları ihlali gerekçesiyle engelledi.522 

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 yakalama 
kararlarının infazının beklenmesine karar verildi. Dava, 7 Şubat 2023’e ertelendi.523 

• 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 devam 
edecek.524 

30 Eylül 2022 
• İstanbul Anadolu 9. Sulh Ceza Hakimliği ve Aydın 1. Sulh Ceza Hakimliği, Dicle Fırat Gaze-

teciler Derneği’nin (DFG) internet sitesinde yer alan erişim engelleri haberlerinden oluşan dört ayrı içe-
riğe erişim engeli kararı verdi.525 
1 Ekim 2022 

• AKP’li Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, kendisi hakkında muhasebeci iken “görevi 
kötüye kullanma” suçundan üç ay hapis cezasına çarptırılması kararına ilişkin haberi paylaştıkları 
için beş kişi hakkında ‘hakaret’ iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. CHP Çorum İl Başkanı 
Mehmet Tahtasız, söz konusu habere de erişim engeli getirildiğini belirterek, “Paylaşmalarından 
dolayı beş vatandaşımıza ve ilçe başkanımıza suç duyurusunda bulunmuşlardır. Biz bu işin taki-
bini bırakmayacağız” dedi.526 

• Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, BirGün’ün 4 Eylül tarihli “Varank’ın kuzeni köşeyi 
döndü” başlıklı haberinde kuzeni Sedat Varank’ın aldığı 208 milyon TL’lik ihaleye yer verilmesi 
nedeniyle gazeteye tazminat davası açtı. Varank, BirGün ile BirGün Yönetim Kurulu Başkanı 
İbrahim Aydın ve muhabir İsmail Arı’dan 50.000 TL talep etti.527 

3 Ekim 2022 
• Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Ferhat Parlak’ın “örgüt üyeliği” suçlamasıyla ye-

niden yargılanmasında “Takvim” isimli gizli tanığın dinlenmesine ve Diyarbakır Emniyet Mü-
dürlüğü’ne yazı yazılmasına karar verdi. Dava 18 Ocak 2023’e ertelendi.528 

4 Ekim 2022 
• TBMM Genel Kurulu’nda “Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka-

nun Teklifi”nin ilk iki maddesi kabul edildi. Böylece, mevcut Basın Kanunu’nun birinci madde-
sinin birinci fıkrasındaki, “Bu Kanun, basılmış eserlerin basımı ve yayımını kapsar” hükmü “Bu 
Kanun basılmış eserlerin basımı ve yayımı ile internet haber sitelerini kapsar” hükmü ile değişti-
rildi. Ayrıca “Basın kartı düzenlemesi bakımından basın kartı talep eden medya mensupları ve 
enformasyon görevlileri de bu Kanun kapsamına dahildir” hükmü de Basın Kanunu’nun birinci 
maddesine eklenmiş oldu. Bu hükümle radyo, televizyon ve kamu kurum ve kuruluşlarının yü-
rüttükleri enformasyon hizmetlerinde çalışan kamu personelinin de basın kartı almasının önü 
açıldı. Basın Kanunu’nun ikinci maddesine eklenen “internet haber siteleri” hükmüyle ise, inter-
net siteleri de yaygın dağıtım kapsamındaki basın kuruluşları arasında yer aldı. Ayrıca “İnternet 
ortamında, belirli aralıklarla haber veya yorum niteliğinde yazılı, görsel veya işitsel içeriklerin 
sunumunu yapmak üzere kurulan ve işletilen süreli yayını” tanımı yapıldı.529 

 
521 https://ifade.org.tr/engelliweb/bodrum-vogue-hotel-hakkindaki-tweetler-ve-haberler/ 
522 https://ifade.org.tr/engelliweb/vouge-oteller-grubunun-sahibi-hakkindaki-haberler/ 
523 https://surajans.com/gazeteci-capanin-yargilandigi-dava-bir-kez-daha-ertelendi/ 
524 https://www.gazeteduvar.com.tr/gazeteci-gencaga-karafazliya-acilan-dava-ertelendi-haber-1582694 
525 https://www.dusun-think.net/haberler/dfgnin-yayinladigi-hak-ihlallerine-erisim-engeli/ 
526 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/akpli-oguzlar-belediye-baskani-muzaffer-yildirimin-haberini-paylasanlara-suc-duyurusu-1987441 
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528 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-ferhat-parlakin-yargilandigi-davada-gizli-tanigin-beyanlari-emniyete-sorulacak/ 
529 https://www.gazeteduvar.com.tr/sansur-yasasi-mecliste-ilk-iki-madde-kabul-edildi-haber-1583600 
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• Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gazeteci Hayri Demir’in savunmasına müdahale edildi. 
Savcılık, Demir’in daha önce çalıştığı “kanun hükmünde kararnameyle kapatılan haber ajansı 
DİHA’nın PKK’nın propaganda merkezi konumunda bulunduğunu” öne sürdü. “Haber yapaca-
ğım zamanda savunma yapmak zorunda kalıyorum” diyen Demir’in savunması sırasında gazete-
cilik faaliyetlerini anlatması üzerine mahkeme başkanı “Bunu Gazeteciler Cemiyeti’ne anlatırsı-
nız” dedi ve savunmayı sonlandırdı. Dava, 21 Aralık’a ertelendi.530 

• İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Demokrat Haber Genel Yayın Yönetmeni ve imtiyaz sahibi 
Mehmet Göcekli’nin 2011-2016 yılları arasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile 
2015-2018 yılları arasında Demokrat Haber’in Facebook hesabından yapılan haber paylaşımları 
gerekçe gösterilerek, “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla yargılanmasında Adalet 
Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü aracılığıyla istinabe usulünün 
uygulanmasına karar verdi. Dava, 16 Şubat’a ertelendi.531 

5 Ekim 2022 
• Ağrı 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gazeteci Aziz Oruç’un “örgüt üyeliği” iddiasıyla yargılanma-

sında, savcı mütalaasında “örgüt mensubu olduğuna dair her türlü kuşkudan arınmış, somut, ke-
sin, inandırıcı ve kanaat verici mahiyette deliller elde edilmediği” gerekçesiyle beraatını talep 
etti. Dava, 23 Kasım’a ertelendi.532 

• İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Serhat 
Albayrak’ın şikayeti nedeniyle Evrensel yazarı ve akademisyen Ceren Sözeri’nin 7 Nisan 
2019’da yazdığı “AKP’ye kim oy kaybettirdi?” yazısını gerekçe göstererek, “ticari itibarının ze-
delendiği” iddiasıyla açtığı 200.000 liralık tazminat davasında, gazete ve Sözeri’nin sosyal ve 
ekonomik durumlarına ilişkin araştırma yapılmasına karar verdi.533 Dava 1 Mart 2023’e erte-
lendi.534 

• İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, Vogue Oteller Grubu’nun sahibi Turan Avcı hakkın-
daki haberlerin “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle erişime engellenmesine ve arama motorla-
rında talep edenin adıyla ilişkilendirilmemesine ve silinmelerine hükmetti. Haberlerde, organize 
suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’in gündeme taşıdığı SBK Holding’in Paramount Otel sahipliği 
ve o dönemde otelde kalanlar hakkında bilgiler bulunuyordu.535 

• İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski avukatı Mustafa Do-
ğan İnal hakkındaki haberlere erişimin engellenmesi ile ilgili haberlere erişimi de “kişilik hakları 
ihlali” gerekçesiyle engelledi.536 

6 Ekim 2022 
• TBMM Genel Kurulu’nda 40 maddelik “Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılma-

sına Dair Kanun Teklifi”ne AKP ve MHP’nin önergesiyle yapılan eklemeyle Basın Kartı Komis-
yonu’nun üye sayısı dokuzdan 19’a yükseltildi. Basın kartı türleri, “Göreve bağlı basın kartı, Sü-
reli basın kartı (yabancılar için), Geçici basın kartı (yabancılar için), Serbest basın kartı, Sürekli 
basın kartı” olarak belirlendi. Ayrıca basın kartı sahipliğiyle ilgili Türkiye’de faaliyet gösteren 
medya kuruluşlarının Türk vatandaşı medya mensuplarına; süreli yayınların sahiplerine veya tü-
zel kişi temsilcileri ile radyo ve televizyonların yönetim kurulu başkanlarına; medya kuruluş-
ları adına hareket eden ve görev alanı Türkiye’yi kapsayan yabancı medya mensupları ile görev 
alanı Türkiye’yi kapsamamakla beraber geçici bir süreyle Türkiye’ye haber amaçlı gelen yabancı 
medya mensuplarına; yurt dışında yayın yapan medya kuruluşlarının, Türk vatandaşı sahiplerine 
ve çalışanlarına; yurt dışında serbest gazetecilik yapan Türk vatandaşı medya mensuplarına; 
medya alanında hizmet veren kamu kurum ve kuruluşlarında ve kamu kurum ve kuruluşlarının 
yürüttükleri enformasyon hizmetlerinde çalışan kamu personeline; medya alanında faaliyet 

 
530 https://www.diken.com.tr/mahkeme-baskanindan-kendini-savunan-gazeteciye-gazeteciler-cemiyetine-anlatirsin/ 
531 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-mehmet-goceklinin-savunmasi-icin-almanyaya-istinabe-yazilacak/ 
532 https://www.medyaport.net/yargi/icisleri-bakanliginin-terorist-ilan-ettigi-gazeteci-h42734.html 
533 https://www.gazeteduvar.com.tr/gazeteci-ceren-sozeriye-acilan-ak-partiye-kim-oy-kaybettirdi-davasi-ertelendi-haber-1583640 
534 https://www.mlsaturkey.com/tr/serhat-albayrakin-ceren-sozeri-ve-evrensele-actigi-tazminat-davasi-marta-ertelendi/ 
535 https://ifade.org.tr/engelliweb/vogue-oteller-grubunun-sahibi-hakkindaki-haberler/ 
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göstermeleri şartıyla sendikalar ile kamu yararına faaliyette bulunduğu Cumhurbaşkanı kararıyla 
tespit edilen dernek ve vakıfların yöneticilerine verilecek. 12’nci maddede; basın kartı alabilecek 
kişilerin şartları arasında 18 yaşını bitirmiş olması, en az lise veya dengi bir eğitim kurumundan 
mezun olması, kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olmaması, medya faaliyeti dışında ticari 
faaliyette bulunmaması gibi şartlar aranıyor.537 

• İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski avukatı Mustafa Do-
ğan İnal hakkındaki 150’den fazla içeriğe erişim engeli kararı verdi. İçeriklerde, İnal’ın “birtakım 
yargısal faaliyetleri” konu alınıyor. Ekşi Sözlük’teki içerikler ve sosyal medya platformlarında 
yapılan paylaşımlar da İnal’ın talebi üzerine erişime kapatıldı. Ayrıca İnal’ın talebiyle alınan son 
erişim engeli kararında, 130 içeriği engelletmesine ilişkin haberler de bulunuyor.538 

• Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi, KHK ile kapatılan Azadiya Welat gazetesi çalışanı Çetin Kur-
şun’a, “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” suçlamalarıyla 13 yıl üç ay hapis cezası vererek 
hakkında tutuklama kararı çıkarttı.539 

• İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Baransel Ağca’nın “Cumhurbaşkanı’na hakaret” 
suçlamasıyla yargılanmasında istinabe yazılmasına ve yakalama emrinin infazının beklenmesine 
karar verdi. Dava 14 Şubat’a ertelendi.540 

• Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği, “millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle 
etha47.com ve kizilbayrak73.net’e erişim engellemesi getirdi.541 

• Adana 5. Sulh Ceza Hakimliği, “millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle av-
rupademokrat.com’a erişim engellemesi getirdi.542 

• Diyarbakır 3. Sulh Ceza Hakimliği, “millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle 
kizilbayrak74.net’e erişimi engelledi.543 

• İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, ifade.org.tr’nin (İFOD) 2 Eylül 2022,544 6 Eylül 2022,545 6 Ey-
lül 2022546 ve 9 Eylül 2022547 tarihli dört ayrı haberine “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle erişim 
engeli getirdi.548 

• Afyonkarahisar 2. Sulh Ceza Hakimliği, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz 
Kırgel’in, Amedspor-Afyonspor karşılaşması öncesi yaptığı açıklamayla ilgili yapılan haberlere 
kişilik hakları ihlali gerekçesiyle erişim engeli getirdi. Kırgel’in Afyonspor takımı oyuncularına 
“Mersin’de yaşadığımız terör eyleminden sonra gönlümden geçeni söylüyorum: 5-0 eze eze ye-
nersiniz, buradan onları göndeririz” sözleriyle Amedspor’u hedef alması tartışma yaratmıştı.549 

7 Ekim 2022 
• İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından JinNews editörü 

Nişmiye Güler hakkında sosyal medya hesabından yaptığı haber paylaşımları gerekçe gösterile-
rek, “örgüt propagandası” suçlamasıyla hazırlanan iddianameyi kabul etti. İlk duruşma 19 Ocak 
2023’te olacak.550 

10 Ekim 2022 
• Halk TV, pazartesi ve çarşamba günleri yayınlanan Barış Terkoğlu ve Şirin Payzın’ın yer aldığı 

“Sözüm Var” programının RTÜK’ün verdiği “yayın durdurma” cezası nedeniyle 10 Ekim akşamı ekranda 
olmayacağını açıkladı. Barış Terkoğlu, “Bu akşam Sözüm Var programı RTÜK eliyle engellendi. Gerek-
çeler bahane... Yöneticiler, denetleme yerine susturma sopası olmayı seçiyor. Anayasal hakkımız baskıyla 
elimizden alınıyor. Sansürün, zorbalığın, despotluğun ancak bugünü olur. Tarih bize yarınının olamaya-
cağını söylüyor” dedi. Şirin Payzın, bu akşam yayın yapamadıklarını ve RTÜK tarafından 
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susturulduklarını belirterek, “Sansür yasası hayatımızda ne değiştirir diyorsanız işte buyurun en kısa ce-
vabı” yorumunu yaptı. Son olarak Halk TV’ye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘küçük düşürülmesi’ 
gerekçesiyle yüzde üç para cezası, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın “narco-devlet” eleştirisi nede-
niyle yüzde üç para cezası ve “Sözüm Var” programına beş kez program durdurma ile birlikte beş kez 
para cezası vermişti.551 
11 Ekim 2022 

• İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Demokratik Modernite Dergisi Sorumlu Yazı İşleri Mü-
dürü Ramazan Yurttapan ve dergi editörü Haydar Ergül’ün “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla 
yargılanmasında, suçlama konusu yazının yazarı olduğu gerekçesiyle Selçuk Uçar’ın hakkında İstanbul 
Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Mahkeme, Erdoğan’ın katılma 
talebini kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Berrin Karakurt, “Yazılar, basın özgürlüğü kapsa-
mında değildir. İddianame kapsamında cezalandırılmalarını talep ediyoruz. Davaya katılma talebimiz 
var” dedi. Davayı 21 Şubat 2023’e ertelendi.552 

• Sakarya 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla MA’nın “Sakarya Garnizon Komutanı 15 askere 
cinsel istismardan tutuklandı” başlıklı haberine erişim engeli getirildi. Haberde, Albay Can Çağlar’ın 15 
askere cinsel saldırıda bulunup tutuklandığı yer alıyordu.553 Bu arada Sakarya yerel basınından Medya-
bar554, bunun ilk engel kararı olmadığını, 6 Ekim tarihinde de Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının tale-
biyle yasın yasağı getirildiğini duyurdu.555 
12 Ekim 2022 

• İstanbul Beykoz 6. Asliye Ceza Mahkemesi, Evrensel Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Görkem 
Kınacı, BirGün Haber Müdürü Uğur Şahin ve birgun.net Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Uğur Koç’un Ana-
yasa Mahkemesi (AYM) üyesi İrfan Fidan’ın şikayeti üzerine “iftira” ve “kamu görevlisine hakaret” suç-
lamalarıyla yargılanmasında Fidan’ın avukatı Akbulut’un süre talebini kabul etti. Dava 19 Ekim’e erte-
lendi.556 

• TGS Ankara Şubesi Başkanı Sibel Hürtaş’ın TBMM Genel Kurulu’ndaki “Basın Kanunu ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un görüşmelerine takip etmek amacıyla Meclis’e 
girişine izin verilmedi. Hürtaş’ın TBMM’nin basınla ilgili yönetmelik hükümlerine uymadığı için girişine 
yasak konulduğu öne sürüldü.557 
13 Ekim 2022 

• “Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, AKP ve 
MHP’nin oy çokluğuyla TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.558 Kanuna göre, internet haber siteleri 
ile basın kartına ilişkin konular, Basın Kanunu'nun kapsamına alınarak radyo, televizyon, kamu kurum 
ve kuruluşlarının yürüttükleri enformasyon hizmetlerinde çalışan kamu personeli, basın kartı düzenlen-
mesi bakımından süreli yayın çalışanları gibi değerlendirilecek. İnternet haber siteleri de süreli yayın ta-
nımı kapsamına alınacak. İnternet haber sitesinde yayımlanan içerikler, gerektiğinde talep eden Cumhu-
riyet Başsavcılığına teslim edilmek üzere doğruluğu ve bütünlüğü sağlanmış şekilde iki yıl süre ile mu-
hafaza edilecek. Basın Kartı Komisyonu 19 üyeden oluşacak. Komisyonda, Başkanlığı temsilen üç üyenin 
yanı sıra işçi sendikası şeklinde faaliyet gösteren sendikalardan basın kartı sahibi üyesi en fazla olan sen-
dika tarafından belirlenecek iki üye ile iletişim fakültesi dekanları veya basın kartı sahibi gazeteciler ara-
sından Başkanlıkça belirlenecek üç üye de yer alacak. Üyelerin görev süresi iki yıl olacak. Süresi dolan 
üyeler yeniden seçilebilecek. Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu üyeliğine; resmi ilan yayımlayacak 
internet haber sitelerinden iki, Cumhurbaşkanı'nca belirlenecek iki, BTK ile RTÜK’ten iki temsilci daha 
eklenecek. Genel Kurulun üye sayısı 42’ye çıkarılacak. Halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak 
saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu 
barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla 

 
551 https://t24.com.tr/haber/sozum-var-programi-rtuk-cezasi-nedeniyle-yayinlanmayacak,1064929 
552 https://www.mlsaturkey.com/tr/demokratik-modernite-dergisinden-yurttapan-ve-ergulun-yargilandigi-dava-ertelendi/ 
553 https://twitter.com/FreeWebTurkey/status/1579805485301399552 
554 https://twitter.com/FreeWebTurkey/status/1580115668409929728 
555 https://twitter.com/FreeWebTurkey/status/1580114127204515841 
556 https://www.mlsaturkey.com/tr/irfan-fidanin-sikayetiyle-gazetecilere-acilan-davada-savci-beraat-talep-etti/ 
557 https://twitter.com/FreeWebTurkey/status/1580234105392095233 
558 https://www.voaturkce.com/a/yeni-dezenformasyon-yasasi-hangi-degisiklikleri-getiriyor/6789996.html 
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cezalandırılacak. Failin, suçu gerçek kimliğini gizleyerek veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlemesi 
halinde söz konusu ceza yarı oranında artırılacak. “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçu nedeniyle 
verilen bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kararları temyiz edilebilecek.  Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu (BTK), kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerini getirmeyen sosyal ağ sağlayıcıya, bir 
önceki takvim yılındaki küresel cirosunun yüzde 3'üne kadar idari para cezası verebilecek.559 

• İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, ETHA muhabiri Adil Demirci ile Ezilenlerin Sosyalist Par-
tisi (ESP) ve Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyesi 19 kişiyle ilgili “terör örgütü üye-
liği” ve “örgüt propagandası” suçlamalarıyla yargılanmasında dosyanın ayrılmasına karar verdi. Dava 14 
Mart 2023’de görülecek.560 

• Sözcü muhabiri Sayime Başçı’nın İstanbul Şişli semtindeki evine 12 Ekim gecesi bir canlı 
bomba ihbarı gerekçe gösterilerek polislerce operasyon yapıldı. Sayime Başçı’nın oturduğu dairenin 
önüne gelen polisler, kapıyı koçbaşıyla kırarak içeri girdi. Olay anında Başçı evde yoktu fakat komşular 
olaya müdahale etmek istedi. Sonrasında ihbarın asılsız olduğu öğrenildi.561 
14 Ekim 2022 

• Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi, DİHA muhabiri Engin Eren’in de aralarında bulunduğu 35 
kişinin “silahlı örgüt adına suç işlemek suretiyle örgüte üye olmak”, “görevi yaptırmamak için 
direnmek”, “suçluyu kayırma”, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muha-
lefet etmek”, “2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’na muhalefet 
etmek” ve “örgüt propagandası yapmak” suçlamalarıyla yargılanmasında tanıkların yeniden din-
lenmesi talebini reddetti. Dava 4 Kasım’a ertelendi.562 

• Kilis Sulh Ceza Hakimliği, Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan’ın, trafikte tartıştığı kişiyi silahıyla 
vuran AKP Gaziantep Merkez Şehitkamil İlçe Başkanı Avukat Hüseyin Çolak’ın Kilis’te Cum-
huriyet Savcısı olduğunu açıkladığı yazısıyla ilgili haberlere erişimi “kişilik hakları ihlali” gerek-
çesiyle engelledi.563 

17 Ekim 2022 
• Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Ayşegül Doğan hakkında gazetecilik faaliyeti kap-

samında Demokratik Toplum Kongresi (DTK) yöneticileriyle yaptığı görüşme ve röportajlar ile 
katıldığı etkinlikler gerekçesiyle yargılanmasında yurt dışına çıkış yasağı kararının kaldırılması 
talebini reddetti. Dava 25 Ocak 2023’e ertelendi.564 

• İstanbul Bakırköy 4. Sulh Ceza Hakimliği, AKP’li Bahçelievler Belediyesi ve Güngören Beledi-
yesi’nin düzenlediği, toplamda 176 milyonluk ihalelerin beş gün arayla Cumhurbaşkanı Erdoğan 
ile yakınlığıyla bilinen Albayrak Grubu tarafından kazanılmasıyla ilgili haberlere erişimi “kişilik 
hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.565 

• İstanbul Bakırköy 4. Sulh Ceza Hakimliği, HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç’un Yeni Şafak 
ve Sabah’ı eleştirdiği basın toplantısıyla ilgili haberlere erişim “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle 
engellendi.566 

• Samsun 5. Asliye Mahkemesi, Samsun Etik Haber’in Genel Yayın Yönetmeni Berat Gonca’ya, 
Hakim Kemal Alver ile organize suç örgütü liderliği nedeniyle yargılanan Galip Öztürk arasın-
daki ilişkileri567 yazdığı haberler nedeniyle 8 bin 320 lira para cezasına hükmetti. Gonca, Hakim 
ve Savcılar Kurulu’nun hakimlik görevinden aldığı Alver’in avukat olarak Öztürk ailesine ait 
Metro Holding’te işe başladığını yazmıştı.568 

 
559 https://www.aa.com.tr/tr/politika/basin-kanunu-ile-bazi-kanunlarda-degisiklik-yapilmasina-dair-kanun-teklifi-tbmmde-kabul-edildi/2711188 
560 https://www.mlsaturkey.com/tr/mahkeme-gazeteci-adil-demirci-disinda-diger-saniklarin-dosyasini-ayirdi/ 
561 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/sozcu-muhabirinin-evine-asilsiz-ihbar-baskini-7415699/ 
562 https://www.mlsaturkey.com/tr/mahkeme-avukatlarin-yoklugunda-dinlenen-taniklarin-yeniden-dinlenmesi-talebini-reddetti/ 
563 https://ifade.org.tr/engelliweb/kilis-cumhuriyet-savcisi-hakkindaki-haberler/ 
564 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-aysegul-doganin-davasi-ocak-ayina-ertelendi/ 
565 https://ifade.org.tr/engelliweb/albayrak-holdinge-ait-sirketlerle-ilgili-haberler/ 
566 https://ifade.org.tr/engelliweb/hdp-grup-baskanvekili-saruhan-olucun-basin-aciklamasiyla-ilgili-haber/ 
567 https://www.samsunetikhaber3.com/haber-mafyadan-gazetecilere-maas-12923.html 
568 https://www.samsunetikhaber3.com/haber-aynaya-yansiyan-hakim-icin-8-bin-320-lira-ceza-odeyecek-23532.html 
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• Gazeteci Alican Uludağ, Anayasa Mahkemesi’nin yeni üye Muhterem İnce’ni yemin töreni için 
davetli listesinde bulunmasına rağmen son dakikada Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın 
müdahalesiyle töreni izlemesine engel getirildiğini açıkladı.569 

18 Ekim 2022 
• “Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, Resmi Gazete’de ya-

yımlanarak bazı maddeleri haricinde yürürlüğe girdi.570 
• İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği’nin Cengiz 

Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz’in adının Pandora Papers Belgeleri’nde bu-
lunmasına ilişkin haberlere “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle erişim engeli getirilmesi üzerine 
hakimlik kararıyla daha önce engellenen haberlerle aynı içerikte olduğu gerekçesiyle571, Erişim 
Sağlayıcıları Birliği’nin talebi üzerine erişim engeli getirildi.572 

• İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Metin Cihan’ın Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı 
Berat Albayrak’ın şikayeti üzerine “sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile kamu görevlisine gö-
revinden dolayı hakaret” suçlamasıyla yargılanmasında yakalama kararı çıkartılmasına karar 
verdi. Dava 31 Ocak 2023’te görülecek.573 

• İstanbul Bakırköy 44. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci ve yazar Ender İmrek’in “Cumhurbaş-
kanı’na hakaret” suçlamasıyla yargılanmasında Cumhurbaşkanı avukatının katılma talebini kabul 
etti. Mahkeme, E.İmrek’in avukatı Yıldız İmrek’in Anayasa’ya aykırılık iddiası ile ilgili incelen-
mesi için sunduğu dilekçeyi “ciddi” görülmediği gerekçesiyle reddetti. Ender İmrek’in basın 
mensubu olup olmadığının Türkiye Gazeteciler Sendikası’ndan (TGS) sorulmasına karar verdi. 
Dava 10 Ocak 2023’e ertelendi. O dönemde ülke genelinde devam eden orman yangınlarına mü-
dahale edilmemesine ilişkin yazıya ilişkin savcılık iddianamesinde, “yazı içeriğinde kullanılan 
ifadelerin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın onur, şeref ve saygınlığını rencide edebile-
cek nitelikte” olduğu kaydedildi. Yazıda Erdoğan’ın adı geçmiyor.574 

• Bartın’ın Amasra ilçesindeki madende yaşanan patlamaya ilişkin sosyal medya paylaşımı nede-
niyle gazeteci Pınar Gayıp hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlama-
sıyla soruşturma başlatıldı.575 

19 Ekim 2022 
• İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Metin Cihan’ın, TÜGVA belgelerini paylaştığı 

için “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak” suçlamasıyla yargılanma-
sında, avukat Özgür Urfa’nın dosyadan çekilen bilirkişi için suç duyurusunda bulunulması tale-
bini reddetti. Dava 14 Aralık’ta görülecek.576 

• İstanbul 34. Asliye Hukuk Mahkemesi, TÜGVA’nın “Ensar, TÜRGEV, TÜGVA paralel terör 
örgütü gibi” haberi sebebiyle gazeteci Mehmet Kızmaz ve Cumhuriyet gazetesi aleyhinde açtığı 
manevi tazminat davasında, Kızmaz ve Cumhuriyet’in TÜGVA’ya 15.000 TL tazminat ödeme-
sine karar verdi.577 

• İstanbul Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, organize suç örgütü lideri Sedat Peker‘in açıklamala-
rında adı geçen 3’üncü Sınıf Emniyet Müdürü hakkındaki haberlerden ve İstanbul Valiliği’nin 
basın duyurusundan “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle talep edenin isminin çıkarılmasına hük-
metti.578 

20 Ekim 2022 
• İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Birgün’de yayınlanan ve üzerinde Alaattin Çakıcı, Sedat 

Peker yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP’li Devlet Bahçeli’nin fotoğraflarının yer aldığı 

 
569 https://twitter.com/alicanuludag/status/1581915370256240640 
570 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/10/20221018-1.htm 
571 https://ifade.org.tr/engelliweb/cengiz-holding-hakkindaki-haberler/ 
572 https://ifade.org.tr/engelliweb/cengiz-holding-yonetim-kurulu-baskani-hakkindaki-haberler/ 
573 https://www.mlsaturkey.com/tr/titresimli-yuzuk-davasi-berat-albayrakin-sikayeti-ile-acilan-bir-baska-dava-ile-birlestirildi/ 
574 https://www.mlsaturkey.com/tr/hakim-ender-imrekin-gazeteci-olup-olmadiginin-sendikadan-sorulmasini-istedi/ 
575 https://twitter.com/FreeWebTurkey/status/1582401265929449472 
576 https://www.mlsaturkey.com/tr/tugva-belgeleri-davasinda-dosya-yeniden-bilirkisiye-gonderildi/ 
577 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-kizmaz-ve-cumhuriyetin-tugvaya-15-bin-tl-tazminat-odemesine-karar-verildi/ 
578 https://ifade.org.tr/engelliweb/ucuncu-sinif-emniyet-muduru-hakkindaki-haberler/ 
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“Çetelerin İktidarı” haber nedeniyle gazeteci Mehmet Emin Kurnaz hakkında “Cumhurbaş-
kanı’na hakaret etmek” ve “Devlet Bahçeli'ye hakaret etmek” iddialarıyla ayrı ayrı 11 ay 20 gün 
hapis cezası verdi. 579 Mahkeme, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.580 

• İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in gündeme getirdiği, 
AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve kardeşine ait şirket Maya Eğitim Danışman-
lık hakkında Murat Ağırel’in yaptığı haberlerde Bulls Girişimi’nin ortağı Kemal Akkaya‘nın da 
adının geçmesi üzerine “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle erişim engeli getirdi.581 

21 Ekim 2022 
• İzmir 6. Sulh Ceza Hakimliği, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri döneminde Torbalı ilçesinde AKP’li 

Belediye Başkan Yardımcısı Yunus Değer’in ev adresinde kendisi ve eşi dışında 11 seçmen daha 
olduğu iddiasıyla yapılan suç duyurusu hakkındaki haberlere erişimi “kişilik hakları ihlali” ge-
rekçesiyle engelledi.582 

• İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 2016 yılında 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında çıkarılan 
KHK ile kapatılan Özgür Gündem ile dayanışma eylemi gösteren gazetecilerden biri olduğu için yargıla-
nan Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu’nun reddi hakim talebinin 
değerlendirilmesini İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne bıraktı. Dava 1 Şubat 2023’e ertelendi.583 
24 Ekim 2022 

• İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, Halk Bankası yönetim kurulu üyesi ve Cumhurbaşkan-
lığı danışmanı Maksut Serim’in oğlu Yasin Ekrem Serim’in Dışişleri Bakan Yardımcısı olması 
ve Serim’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde 
başlayan ilişkileriyle ilgili haberlere erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.584 

25 Ekim 2022 
• Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ve üzerinde kısıtlılık kararı olan dosya kapsa-

mında Mezopotamya Ajansı’nın (MA) Ankara bürosuna operasyon yapıldı. Bu sırada MA ve Jin-
news muhabirlerinin evlere de polislerce operasyon yapıldı. Soruşturma kapsamında 11 gazeteci 
gözaltına alındı. Farklı kentlerde gözaltına alınan gazetecilerin Ankara’ya getirileceği öğre-
nildi.585 

26 kim 2022 
• Gaziantep 5. Sulh Ceza Hakimliği, AKP’li Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tah-

mazoğlu’nun kardeşi Beyhan Tahmazoğlu’nun Fırat Nehri kıyısına kaçak villa yaptırdığı iddia 
edilen haberlere erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.586 

27 Ekim 2022 
• İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci İsmail Arı hakkında “kişisel verileri hukuka aykırı 

olarak ele geçirmek ve yaymak” suçlamasıyla iki yıl hapis cezasına hükmetti. Ancak hükmün 
açıklanmasının geriye bırakıldı.587 

• İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteciler Canan Coşkun ve Barış Pehlivan’ın “terörle mü-
cadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçlamasıyla yargılanmasında reddi hakim talebi 
konusunda karar vermesi için dosyayı İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’ne göndermeye karar 
verdi. Dava 17 Ocak 2023’e ertelendi.588 

• Ankara 37. Asliye Ceza Mahkemesi, 2020’de baro başkanlarınca TBMM önündeki eylemde gö-
zaltına alınan Sibel Hürtaş’ın polislerce “görevi yaptırmamak için direnmek” ile suçlandığı dava 
duruşmalarına gelmeyen müşteki polis K.Y.’nin ve müşteki polislerin tanığının zorla getirilme-
lerine karar verdi. Dava 30 Mart 2023’e ertelendi.589 

 
579 https://www.mlsaturkey.com/tr/bahceli-ve-erdogana-hakaret-davasinda-gazeteci-kurnaza-hapis-cezasi/ 
580 https://www.mlsaturkey.com/tr/bahceli-ve-erdogana-hakaret-davasinda-gazeteci-kurnaza-hapis-cezasi/ 
581 https://ifade.org.tr/engelliweb/akp-erzurum-milletvekili-ve-esinin-sirketi-hakkindaki-haberler/ 
582 https://ifade.org.tr/engelliweb/akpli-belediye-baskan-yardimcisi-ile-ilgili-haberler/ 
583 https://www.voaturkce.com/a/iktidarin-yargiya-talimatlari-kesilmeli/6798726.html 
584 https://ifade.org.tr/engelliweb/cumhurbaskaninin-danismaninin-oglunun-disisleri-bakan-yardimcisi-olmasiyla-ilgili-haberler/ 
585 https://t24.com.tr/haber/mezopotamya-ajansi-nin-ankara-burosuna-polis-baskini-cok-sayida-gazeteci-gozaltina-alindi,1067901 
586 https://ifade.org.tr/engelliweb/gaziantep-sahinbey-belediye-baskaninin-kardesi-hakkinda-haberler/ 
587 https://www.mlsaturkey.com/tr/kerem-kinikin-sikayeti-ile-acilan-davada-gazeteci-ismail-ariya-hapis-cezasi/ 
588 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteciler-coskun-ve-pehlivanin-yargilandigi-davada-reddi-hakim-talebi-ust-mahkemeye-gonderildi/ 
589 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-sibel-hurtasin-yargilandigi-davada-musteki-polis-zorla-getirilecek/ 



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

  70 

• İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteciler Ersin Çaksu ve Aziz Oruç’un Kanun Hükmünde 
Kararname (KHK) ile kapatılan Özgürlükçü Demokrasi gazetesinde çıkan haber ve köşe yazıları nede-
niyle haklarında “Türkiye Cumhuriyeti devletini, hükümetini, yargı organlarını, askeri ve emniyet teşki-
latını alenen aşağılama” iddialarıyla açılan davanın “eksik hususlar” gerekçesiyle 30 Mart’a ertelenme-
sine karar verdi. Gazeteci Çaksu ile farklı bir soruşturma kapsamında Diyarbakır 1 No’lu Kapalı Ceza-
evi’nde tutuklu bulunan Oruç duruşmaya katılmadı. Avukatları Merve Kurhan ve Özcan Kılıç duruşmada 
hazır bulundu. İddia makamı, eksik hususların giderilmesini istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, 
Çaksu hakkında daha önce verdiği yakalama kararının infazının beklenmesine karar verdi. Duruşma 30 
Mart'a ertelendi.590 

• Aydın Nazilli Sulh Ceza Hakimliği, MHP Aydın İl Başkanı ve Nazilli eski Belediye Başkanı 
Haluk Alıcık’ın belediyede çalışan bir kadını darp ettiğine ilişkin haberlere erişimi “kişilik hakları ihlali” 
gerekçesiyle engelledi.591 

• İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin 3 Ha-
ziran’da “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle erişimi engellenen Türk Hava Yolları’nın (THY) eski Yöne-
tim Kurulu Başkanı İlker Aycı ve arkadaşı Giresunspor eski Başkanı Mustafa Temel Bozbağ hakkındaki 
haberlere benzerliğini öne sürerek bazı haberlere erişime engelledi.592 
28 Ekim 2022  

• Ankara merkezli soruşturma kapsamında 25 Ekim’de gözaltına alınan MA ve Jinnews muhabir-
leri, dört gün sonra getirildikleri Ankara Adliyesi’nde alınan savcılık ifadeleri tamamlandı.593 MA Yazı 
İşleri Müdürü Diren Yurtsever, MA muhabirleri Berivan Altan, Deniz Nazlım, Selman Güzelyüz, Hakan 
Yalçın, Ceylan Şahinli, Emrullah Acar ile Jinnews muhabirleri Habibe Eren ve Öznur Değer, “örgüt üye-
liği” iddiasıyla594 tutuklandı.595 Bir dönem MA’da stajyer olduğu kaydedilen Mehmet Günhan ise yurt dışı 
yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.596 

• Korkusuz yazarı  Ümit Zileli, davet edildiği kitap fuarına katılmak için gittiği İzmir'de uçaktan 
iner inmez gözaltına alındı.597 Zileli’ye, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “Cumhurbaş-
kanı’na hakaret” suçlamasıyla başlattığı soruşturmada ifade vermediği için yakalama kararı çı-
karıldığı bildirildi.598 Zileli, savcılıkça “Pazartesi günü mesai bitimine kadar ifadesini verebi-
lir” talimatı üzerine serbest bırakıldı.599 Zileli, hangi yazısı veya hangi gerekçeyle suçlandığını 
bilmediğini açıkladı.600 

29 Ekim 2022  
• Hasta ve infazı yakılan tutuklu yakınlarınca yürütülen Adalet Nöbeti’nin 32’nci haftasını takip 

eden gazeteci Zeynep Kuray, haber takibi yaparken ters kelepçeyle gözaltına alınması sonrasında adli 
kontrol şartıyla serbest bırakıldı.601 
30 Ekim 2022 

• Ankara merkezli soruşturma kapsamında 25 Ekim’de gözaltına alınan MA Yazı İşleri Müdürü 
Diren Yurtsever, MA muhabirleri Berivan Altan, Deniz Nazlım, Selman Güzelyüz, Hakan Yalçın, Ceylan 
Şahinli, Emrullah Acar ile Jinnews muhabirleri Habibe Eren ve Öznur Değer, 29 Ekim Cumartesi günü 
“örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklandı.602 
31 Ekim 2022 

• MA ve Jinnews’ın ortak kullandığı Ankara bürosunda polis operasyonunda tüm bilgisayarlara 
el konulması nedeniyle haber yazımında sıkıntı olduğu bildirildi. Büroda, birisi operasyondan sonra Di-
yarbakır’dan gelen editör Özgür Paksoy’un yanında getirdiği ve diğeri de bir gazete okurunca dayanışma 

 
590 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/186775?page=6 
591 https://ifade.org.tr/engelliweb/mhp-aydin-il-baskani-hakkindaki-haberler/ 
592 https://ifade.org.tr/engelliweb/thy-eski-yonetim-kurulu-baskani-ve-arkadasi-hakkindaki-haberler/ 
593 https://www.gazeteduvar.com.tr/gozaltina-alinan-gazetecilerden-9u-tutuklama-talebiyle-mahkemeye-sevk-edildi-haber-1586950 
594 https://sendika.org/2022/10/9-gazeteci-tutuklandi-669707/ 
595 https://kisadalga.net/haber/detay/gozaltina-alinan-9-gazeteci-icin-tutuklama-talebi_45223 
596 https://www.evrensel.net/haber/473388/9-gazeteci-hakkinda-tutuklama-karari-verildi 
597 https://t24.com.tr/haber/korkusuz-yazari-umit-zileli-ye-cumhurbaskani-na-hakaret-ten-gozalti,1068774 
598 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/korkusuz-yazari-umit-zileli-ucagin-kapisinda-gozaltina-alindi-7447020/ 
599 https://halktv.com.tr/gundem/gazeteci-umit-zileli-gozaltina-alindi-700142h 
600 https://haber.sol.org.tr/haber/gozaltina-alinan-umit-zileliden-ilk-aciklama-353376 
601 https://www.gazeteduvar.com.tr/gazeteci-zeynep-kuray-adli-kontrol-sartiyla-serbest-birakildi-haber-1587042 
602 https://medyagozlemveritabani.org/mezopotamya-ajansi-yazi-isleri-muduru-diren-yurtsevere-gozalti/ 
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amacıyla bir süreliğine verilen kişisel bilgisayar olmak üzere iki bilgisayar bulunduğu belirtildi. Büroda 
ise yedisi MA çalışanı, üçü Jinnews çalışanı 10 gazeteci çalıştığı için Paksoy bu haber geçebilmek için 
sıra beklediklerini söyledi.603 
1 Kasım 2022 

• İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği, Halk TV muhabiri Seyhan Avşar’ın internet sitesinde 
yayımlanan haberi604 aynı zamanda Gazete Duvar’da yayımlandı. Ancak Gazete Duvar’da “eski 
Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Başkanı Ahmet Ergün’ün eski TCDD Ge-
nel Müdürü olan AKP Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman’a beş milyon dolarlık taahhüt-
name imzaladığı ve aralarında rüşvet pazarlığı olduğu605” iddiasına ilişkin habere erişim engel-
lendi.606 Haberdeki rüşvet iddiaları, eski TÜRGEV Başkanı Ahmet Ergün’ün ikinci eşi Sibel Er-
gün ile Ergün’ün ilk evliliğinden olan kızı arasındaki “mal kaçırma davası” kapsamında ortaya 
çıktı. İstanbul 4. Ağır Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki söz konusu davada, Sibel Ergün, Ahmet Er-
gün’ün bazı gayrimenkul kiralarını rüşvet olarak verdiğini belirterek, bunun delili olarak mahke-
meye bir belge sundu. Mahkeme emanetindeki 16 Ocak 2017 tarihli belgede Ahmet Ergün’ün 
AKP’li Süleyman Karaman’a beş milyon dolar ödeme yapmasını içeren taahhütname yer alıyor. 
Haberde, ihale komisyonundaki Karaman’a, Ankara-İstanbul arasındaki hattındaki tünellerden 
biri olan T26’nın ihalesi kapsamında rüşvet verildiği iddia ediliyor.607  

• Sözcü ve Korkusuz gazeteleri, ekonomik koşullar gerekçesiyle nedeniyle 40 çalışanıyla yollarını 
ayırdı. Bu kapsamda Çiğdem Toker, Serpil Yılmaz, Sinan Meydan, Hüsnü Mahalli, Ahmet Takan 
ve Sezgin Özcan’ın işten çıkarıldığı açıklandı.608 

• İstanbul Bakırköy 7. Sulh Ceza Hakimliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), Adana’da 
üzerinde İBB logosu ve içerisinde uyuşturucu bulunan şehirlerarası cenaze nakil aracının Plat-
form Turizm Taşımacılık Şirketi’ne ait olduğuna ilişkin haberlere “kişilik hakları ihlali” gerek-
çesiyle609 erişim engeli getirdi.610  

• İzmir Selçuk Asliye Ceza Mahkemesi, çocuk istismarından tutuklanan ve sonra adli kontrol şar-
tıyla serbest bırakılan Refik Y.’nin şikayeti üzerine gazeteci Evrim Kepenek’i “hakaret” suçla-
masıyla yargılamaya başladı. Dava 21 Şubat 2023’e ertelendi.611 

• İstanbul 39. Asliye Hukuk Mahkemesi, gazeteci Canan Kaya’nın Genel Yayın Yönetmeni olduğu 
Medya Koridoru sitesinde 26 Kasım 2021 tarihinde yazdığı “Demirören yolun sonuna yaklaşıyor: 
Ziraat Bankası ‘kayyumları’ ne istedi? Tarihleriyle açıklıyoruz!” haberi nedeniyle yargılanma-
sında Demirören Medya Grubu’nun “haksız rekabet” iddiasıyla yaptığı suç duyurusu üzerine ko-
vuşturmaya yer olmadığı kararına yapılan itiraz sonucunu sormaya karar verdi. Bunun için Mah-
keme, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na müzekkere yazılmasına karar verdi. Dava 9 Şubat’a 
ertelendi.612 

2 Kasım 2022 
• İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, Etkin Haber Ajansı (ETHA) editörü Semiha Şahin ile mu-

habiri Pınar Gayıp hakkında “terör örgütüne üye olmak” suçlamasından beraat kararı verirken, “terör 
örgütü propagandası yapmak” iddiasıyla hapis cezasına hükmetti.613 Mahkeme, Şahin ve Gayıp hakkında 
ayrı ayrı üç yıl bir ay 15 gün hapis cezasına hükmetti. Şahin’e ayrıca “Elinde bayrak olduğu” sosyal 
medya paylaşımı gerekçe gösterilerek, “propaganda” suçlamasıyla 10 ay hapis cezası verildi ancak hük-
mün açıklanması geri bırakıldı.614 Pınar Gayıp, 2018 yılında yaptığı haberler ve bunları sosyal medyada 
paylaştığı için suçlandığını anımsatarak, “Atılı suçların hepsi takip ettiğim haberler, keza iddianameye 

 
603 https://bianet.org/bianet/medya/269286-polis-bilgisayarlara-el-koydu-10-gazeteci-iki-bilgisayarla-calisiyor?bia_source=twitter&utm_source=dlvr.it&utm_me-
dium=twitter 
604 https://halktv.com.tr/gundem/eski-turgev-baskani-ahmet-ergunden-akpli-suleyman-karamana-rusvet-taahhudu-700531h 
605 https://www.gazeteduvar.com.tr/eski-turgev-baskani-ergun-hakkinda-rusvet-iddiasi-5-milyon-dolar-haber-1587354 
606 https://www.gazeteduvar.com.tr/eski-turgev-baskani-hakkindaki-rusvet-iddiasi-haberine-ayni-gun-engelleme-haber-1587473 
607 https://www.gazeteduvar.com.tr/eski-turgev-baskani-ergun-hakkinda-rusvet-iddiasi-5-milyon-dolar-haber-1587354 
608 https://medyascope.tv/2022/11/02/sozcu-gazetesi-40-kisiyi-isten-cikardi/ 
609 https://ifade.org.tr/engelliweb/sehirlerarasi-cenaze-nakil-aracinda-uyusturucu-bulunmasi-haberleri-2/ 
610 https://ifade.org.tr/engelliweb/sehirlerarasi-cenaze-nakil-aracinda-uyusturucu-bulunmasi-haberleri/ 
611 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-evrim-kepenekin-hakaret-suclamasiyla-yargilandigi-dava-21-subata-ertelendi/ 
612 https://www.mlsaturkey.com/tr/demirorenin-gazeteci-canan-kayaya-actigi-dava-subata-ertelendi/ 
613 https://sendika.org/2022/11/gazeteciler-semiha-sahin-ve-pinar-gayipa-propagandadan-hapis-cezasi-verildi-670041/ 
614 https://www.dusun-think.net/haberler/gazeteciler-semiha-sahin-ve-pinar-gayipe-hapis-cezasi/ 
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konulan fotoğraflarda da elimde kamerayla fotoğraf çekerken ya da bir yerde çökmüş laptopta haber ya-
zarken görülüyorum. Aslında iddianameyi hazırlayanlar gazetecilik yaptığımı kendileri belgelemişler” 
dedi.615 
3 Kasım 2022 

• İstanbul 6. Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) düzen-
lediği Ataşehir Modern Projesi ihalesini, 280 milyon lira karşılığında Bilal Erdoğan’ın Kartal 
İmam Hatip Lisesi’nden arkadaşı Aykut Emrah Polat’ın kazanması ile ilgili haberlere ve içerik-
lere erişim engeli kararlarıyla ilgili tüm içeriklere erişim engelli getirdi.616 Bu son karar ile birlikte 
zincirleme şekilde erişim engelleme kararları ortaya çıktı ve İfade Özgürlüğü Derneği bu duruma 
dikkat çekti. Süreçte söz konusu haberlere erişim önce Bilal Erdoğan’ın talebiyle İstanbul Ana-
dolu 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin 11 Ağustos 2020 tarihli kararıyla engellenmişti. Bu erişim en-
gelleme kararıyla ilgili haberlere erişim de İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği’nin 2 Eylül 
2020 tarihli kararıyla engellendi. Bu duruma ilişkin haberlere erişim de İstanbul Anadolu 7. Sulh 
Ceza Hakimliği`nin 31 Aralık 2020 tarihli kararıyla engellendi. Free Web Turkey’in son olarak 
engelleme kararlarıyla ilgili haberlere erişim bu sefer İstanbul 6. Anadolu Sulh Ceza Hakim-
liği’nin 3 Kasım 2022 tarihli kararıyla engellendi.617 

4 Kasım 2022 
• Şanlıurfa’da Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun canlı yayın konuğu olacağı 

Edessa TV’nin internet bağlantısı kesildi. Edessa TV ile birlikte kentteki iki yerel kanal Güney Doğu TV 
ve Kanal Urfa’da benzer şekilde internet kesintisi yaşandığı açıklandı. Edessa TV Haber Müdürü Rıdvan 
Ortakaya, “Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoglu’nun canlı yayın konuğumuz ola-
cağını belirtmiştik. Genel Başkan Davutoğlu'nun bugün çıkacağı canlı yayın öncesinde saatlerdir internet 
kesintisi yaşıyoruz. Kesintiden dolayı da yayınımız yok! Defalarca, internet sağlayıcısı firma aranmasına 
rağmen internet ile ilgili her hangi bir çözüm bulunmadı! Firma, sistemsel hata olduğunu belirtiyor. İn-
ternetin ne zaman geleceğiyle ilgili de bilgi verilemiyor. Umarım bu sorun, saat 19.15 olan canlı yayını-
mıza kadar çözülür! Yayın iptali ile ilgili her hangi bir durum söz konu değil. Sorun çözülmediği takdirde 
yayını web sitemiz olan http://edessatv.com üzerinden izleyicilerimiz ile paylaşacağız’ açıklamasını 
yaptı. Bu durum, daha önce üç kanalda böylesi internet kesintisi yaşanmadığı belirtilerek, Davutoğlu’nun 
canlı yayını nedeniyle Edessa TV’ye sansür uygulanması amacıyla üç kanalın internetinde kesinti uygu-
landığı iddia edildi. Davutoğlu’na ayrılan süre sona erdikten sonra Edessa TV’nin yayını geri geldi.618 

• İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Demokratik Modernite dergisi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü 
Ramazan Yurttapan ve editör Haydar Ergül ile derginin suçlama konusu yapılan 37. sayısında yazıları 
bulunan Cihan Doğan, Musa Şanak ve Zülal Nazan Üstündağ’ın “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti 
Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılamak” suçlamasıyla yargılanmasında Nazan Üstündağ ve 
Cihan Doğan hakkındaki yakalama emrinin infazının beklenmesine karar verdi. Mahkeme, Ramazan 
Yurttapan, Haydar Ergül ve Musa Şanak’ı duruşmalardan vareste tutarak davayı 16 Mart 2023’e erte-
ledi.619 
8 Kasım 2022 

• İstanbul Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu’nun, Ekrem İma-
moğlu’nun davasına bakan eski hakim hakkında yazdığı “İmamoğlu’nu ortadan kaldırmaya hazırlanıyor-
lar” yazısından ve konuyla ilgili yapılan haberlerden “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle talep edenin is-
minin çıkarılmasına karar verdi.620  

• İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteciler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdo-
ğan’ın şikayeti kapsamında “sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret” suçlamasıyla gazeteciler 
Olcay Büyüktaş Akça, Ozan Alper Yurtoğlu, Serkan Ozan ve Hazal Ocak hakkında ayrı ayrı 2.180 TL 
para cezası verdi. Hakim, ceza miktarı üç bin lira altında olduğu için karara itiraz edilemeyeceğini 

 
615 https://www.evrensel.net/haber/473831/gazeteciler-sahin-ve-gayipa-hapis-cezasi-pinar-gayip-iddianame-gazetecilik-yaptigimi-belgelemisti 
616 https://ifade.org.tr/engelliweb/bilal-erdogan-hakkindaki-haberler-2/ 
617 https://twitter.com/FreeWebTurkey/status/1588545203920506880?t=MuqI1d7a1zVxSCBt-CE0kw&s=08 
618 https://www.gazeteduvar.com.tr/davutoglu-canli-yayina-cikmadan-uc-tv-kanalinin-yayini-gitti-galeri-1587894 
619 https://www.mlsaturkey.com/tr/demokratik-moderniteye-acilan-301-davasinin-ilk-durusmasi-goruldu/ 
620 https://ifade.org.tr/engelliweb/ekrem-imamoglunun-davasina-bakan-eski-hakimin-aciklamalariyla-ilgili-haberler/ 
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belirtti.621 Duruşma sırasında, Bilal Erdoğan’ın Avukatı Zeynep Şahin,  müvekkilinin Fatih Başçı ile her-
hangi bir arkadaşlığı bulunmadığını ve ihaleyi kazanmasında bir dahli olmadığını savundu. Olcay Akça 
ise, habere ilişkin belgeleri anımsatarak, “Haberde herhangi bir ifadenin hakaret içerdiğini düşünmüyo-
rum” dedi.622 

• Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) önünde ODTÜ’lü öğrenciler tarafından Bilkent-İncek 
yolu projesine karşı düzenlenen eyleme biber gazıyla müdahale edilmesini görüntüleyen Medyascope 
muhabirleri Berfin Bayır ve Barış Yalınkılınç, zor kullanılarak engellendi. Polis muhabirlere kamera gö-
rüntülerini de sildirdi. Polis yedi öğrenciyi gözaltına aldı.623 
10 Kasım 2022 

• Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi, gazete dağıtıcıları Mikail Tunçdemir ve Ferhat Duman’ın “terör 
örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek” ve “örgüt propagandası” suçlamalarıyla yargılan-
masında, Duman’ın, daha önce hakkında beraat kararı verilen dosyayla ilgili ifadesine başvurul-
masına karar verdi, Dava, 22 Aralık’a ertelendi.624 

11 Kasım 2022 
• İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı 

olarak atanan Prof. Dr. Murat Önder’in kendisi için kadro ilanı açtığı ve doktora tezinde intihal yaptığı 
iddiasıyla ilgili habere erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi ve silinmesine karar verdi.625 

• İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, Boğaziçi Üniversitesi Veri Bilimi ve Uzay Bilimleri Enstitü-
sünün belgelerinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gürkan Selçuk Kumbaroğlu’nun Vikipedi’den intihal 
yaptığının ortaya çıkmasıyla ilgili habere “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle erişim engeli getirildi.626  
15 Kasım 2022 

• Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi, DİHA muhabiri Ramazan Akoğul’un yol kapatma eylemini 
haberci olarak izlemesi nedeniyle açılan davada, aynı suçlamayla başka bir soruşturma açıldığı 
ve hakkında takipsizlik kararı verildiği ortaya çıktı. Mahkeme, daha önceki takipsizlik kararının 
yeniden değerlendirilmesi için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazı yazdı. Dava 22 Ara-
lık’a ertelendi.627 

• Sosyal medya aracılığıyla yayın yapmakta olan KHK (Kanun Hükmünde Kararname) TV muha-
biri Ahmet Erkan Yiğitsözlü, Osmaniye’deki evinde gözaltına alındı.628 HDP Kocaeli Milletve-
kili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Erkan’ın evindeki aramaya, “Evinde arama yapılarak TEM ekip-
lerince gözaltına alınıyor. Halkın haber alma hakkına bu müdahale neden? Gazetecilik, televiz-
yonculuk suç mu? Hürriyeti tahdit suçunu işlemeyin! Sansür yasasına hayır” ifadeleriyle tepki 
gösterdi.629 

17 Kasım 2022 
• Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Beritan Canözer hakkında daha önce üç kez yargı-

lanıp iki defa ceza aldığı sosyal medya paylaşımları kapsamında 2014-2015 yıllarında yaptığı 
paylaşımlar nedeniyle “örgüt propagandası yapmak” suçundan bir yıl 10 ay 15 gün ve 2020 yı-
lında yaptığı paylaşımlar nedeniyle ise bir yıl üç ay hapis cezası verdi.630 Mahkeme, hükmün 
açıklanmasını ertelemedi. Canözer’in avukatı kararı istinafa götüreceğini açıkladı.631 

22 Kasım 2022 
• İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Cengiz Çandar’ın “suçu ve suçluyu övmek” suç-

lamasıyla yargılanmasında dosyasına yeni bir esas numarası verilmek suretiyle avukatlarına bil-
dirilmesine karar verdi. Dava 13 Aralık’a ertelendi.632 

 
621 https://www.mlsaturkey.com/tr/bilal-erdoganin-sikayetiyle-acilan-davada-gazetecilere-para-cezasi-verildi/ 
622 https://twitter.com/P24DavaTakip/status/1589964800008032268?t=kNRlLdDbqudirhpckqUPnQ&s=08 
623 https://medyascope.tv/2022/11/08/abb-onunde-rant-yolu-protestosu-polis-medyascope-muhabirlerini-zor-kullanarak-engelledi-kamera-goruntulerini-sildi/ 
624 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazete-dagiticilari-tuncdemir-ve-dumanin-yargilandigi-dava-aralika-ertelendi/ 
625 https://ifade.org.tr/engelliweb/bogazici-universitesi-iktisadi-idari-bilimler-fakultesi-dekani-hakkindaki-haberler/ 
626 https://ifade.org.tr/engelliweb/bogazici-universitesi-rektor-yardimcisi-hakkindaki-haber/ 
627 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-ramazan-akogul-hakkinda-beraat-ettigi-suclamadan-sorusturma-acilmis/ 
628 https://boldmedya.com/2022/11/16/khk-tv-muhabiri-yigitsozlunun-gozaltina-alinmasi-tbmm-gundeminde/ 
629 https://kronos36.news/tr/khk-tv-muhabiri-ahmet-erkan-gozaltina-alindi/ 
630 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/270126-sahte-hesaptan-paylasimda-gazeteci-cezalandirildi  
631 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-beritan-canozere-kendisine-ait-olmayan-sosyal-medya-hesabinin-paylasimlari-da-gerekce-gosterilerek-3-yil-1-ay-15-
gun-hapis-cezasi/ 
632 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-cengiz-candarin-sosyal-medya-paylasimindan-yargilandigi-davada-dosyasi-ayrildi/ 
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• Van 2. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteciler İdris Yayla ve Ferhat Çelik, “terörle mücadelede görev 
almış kamu görevlilerinin hüviyetlerini açıklamak veya yayınlamak veya bu yolla kişileri hedef 
göstermek” suçlamasıyla yargılandığı davada, müşteki savcı İ.K.’nın, Terör Suçları Soruşturma 
Bürosu’nda hangi tarihte görevlendirildiğinin Van Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan sorulmasına 
karar verdi. Dava 31 Ocak 2023’e ertelendi.633  

• Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla yargı-
lanmasında gazeteci Cihan Ölmez hakkında çıkarılan yakalama emrinin infazının beklenmesine 
karar vererek davayı 2 Mayıs 2023’e erteledi.634 

23 Kasım 2022 
• Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi, gazeteci Alican Uludağ’ın yargılanmasında, 

istinaf savcısı, ilk derece mahkemesinde verilen mahkumiyet hükmünde hukuka aykırılık bulun-
madığını iddia ederek CMK madde 280/1 uyarınca istinaf başvurusu hakkında esastan reddini 
talep etti. Dava, 1 Şubat 2023’e ertelendi.635 

• Ağrı 2. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Aziz Oruç’un “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası”; 
Dicle Fırat Gazeteciler Derneği Eş Başkanı Dicle Müftüoğlu, Muhammet İkram Müftüoğlu, HDP 
Doğubayazıt İlçe Eşbaşkanı Abdullah Ekelik, Turgay İlboğa ve Yücel İlhan’ın ise “örgüte bilerek 
ve isteyerek yardım etmek” suçlamalarıyla yargılanmasında gelecek duruşmada bulunmamaları 
halinde adli işlem yapılacağını bildirdi. Dava, 18 Ocak 2023’e ertelendi.636 

• Ankara 15. Asliye Ceza Mahkemesi, “Barınamıyoruz” eylemleri sırasında gözaltına alınan gaze-
teciler Yağmur Kaya, Nebiye Arı ve Hilal Işık ile 46 eylemci hakkında “Yasadışı toplantı ve 
gösteri düzenleme” iddiasıyla yargılanmalarında Ankara Valiliği’nden eylem yasağı kararının ta-
lep edilmesine karar verdi. Dava 22 Mart 2023’e ertelendi.637 

24 Kasım 2022 
• İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, İfade Özgürlüğü Derneği’nin web sitesindeki 26 Eylül 

2022 tarihli bir içeriğe erişimi, Vogue Oteller Grubu’nun sahibi Turan Avcı’nın adı geçtiği için 
“kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi ve silinmesine karar verdi. 638  Hakimlik, yine 
Avcı’nın adının geçtiği çeşitli haberlere ve sosyal medya içeriklerine erişimi de “kişilik hakları 
ihlali” gerekçesiyle engelledi ve silinmesine karar verdi.639 

• İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhurbaşkanı eski avukatı Mustafa Doğan İnal hak-
kındaki çeşitli haberlere erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi ve silinmelerine 
karar verdi.640 

• İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi, haber takibi sırasında gözaltına alınıp hakkında dava açılan 
gazeteci Zeynep Kuray ile birlikte izinsiz gösterdiği yaptıkları için yargılanan sanıklardan Hüse-
yin Yarıcı’nın adres tespiti için Emniyet Genel Müdürlüğü’ne yazı yazılmasına, yurt dışına iltica 
ettiği iddiasının araştırılmasına karar verdi. Dava 9 Şubat 2023’e ertelendi.641 

25 Kasım 2022 
• Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve 

Rehabilitasyon Merkezi’nde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeği öldürmesiyle ilgili haberlere642 ve 
sosyal medya içeriklerine erişimi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın talebiyle yedinci kez engel-
ledi.643 Hakimlik, haberlerin ve sosyal medya içeriklerinin silinmesine de hükmetti.644 Bu içerikler ara-
sında Sinan Oğan, Avukat Gülçin Yapıcı, PAW Guards’ın paylaşımları da var.645  Prof. Dr. Yaman 

 
633 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteciler-idris-yayla-ve-ferhat-celikin-vanda-yargilanmasina-baslandi/ 
634 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-cihan-olmezin-yargilandigi-dava-mayis-ayina-ertelendi/ 
635 https://www.mlsaturkey.com/tr/istinaf-savcisi-uludagin-basvurusunun-esastan-reddini-talep-etti/ 
636 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteciler-aziz-oruc-ve-dicle-muftuoglunun-da-yargilandigi-davanin-karar-durusmasi-ocakta-gorulecek/ 
637 https://www.mlsaturkey.com/tr/barinamayanlar-davasi-darp-edilen-49-kisi-sanik-polisler-musteki/ 
638 https://ifade.org.tr/engelliweb/ifade-ozgurlugu-dernegi-web-sitesindeki-icerik-engellendi-ve-silindi-2/  
639 https://ifade.org.tr/engelliweb/vogue-oteller-grubunun-sahibinin-isminin-gectigi-haberler/ 
640 https://ifade.org.tr/engelliweb/cumhurbaskani-eski-avukati-hakkindaki-haberler-2/ 
641 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-zeynep-kurayin-da-yargilandigi-dava-subata-ertelendi/ 
642 https://www.gazeteduvar.com.tr/konyada-kopek-olumu-burasi-barinak-degil-hapishane-haber-1590799 
643 https://ifade.org.tr/engelliweb/konyada-oldurulen-kopekle-ilgili-haberler/ 
644 https://ifade.org.tr/engelliweb/konyada-oldurulen-kopekle-ilgili-haberler/ 
645 https://twitter.com/cyberrights/status/1596231333554327552?t=9jifcwbNc1ZpKyzxZpOCiw&s=08 
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Akdeniz, Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin 5651 nolu kanun hükmünü gerekçe gösterdiğini ve 33 ad-
rese yaptırım uygulandığını bildirdi.646 

• İstanbul-Beyoğlu’nda 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ey-
leminde, Tünel Meydanı’nda toplanacak kadınlara polis müdahalesi sırasında gazeteciler engel-
lendi. Gazetecileri farklı noktalarda barikat içerisine alan polis, eylemcilerle ilgili görüntü alın-
masını engellemeye çalıştı.647 Sultan Eylem Keleş, “Yaklaşık 20 kadar gazeteci fiili gözaltında-
yız. Ablukadan çıkmamıza izin verilmiyor. Polis barikatı içerisinde kalan kadınlar ‘25 Kasım’da 
kadınlara şiddet uyguluyorlar’ diye bağırıyorlar” mesajını paylaştı.648 Polis müdahalesinde Bir-
Gün editörü Yaren Çolak gözaltına alındı. Ayrıca eylemci kadınlar SOL Parti PM Üyesi Çiçek 
Çatalkaya, SOL Parti MYK Üyesi Esen Karaküçük, SOL Parti avukatlarından Damla Atalay, 
Ezgi Kılıç, Suna Özcan, Sarya Toprak ve Eylül Doğa Telatar gözaltına alındı.649 Bu arada BirGün 
muhabiri Havva Gümüşkaya’nın650 haber takibi yapması polis tarafından engellendi.651 BirGün 
muhabiri İsmail Arı’nın paylaştığı görüntülerde, “Haber takibi yapıyorum” demesine rağmen ga-
zeteci Havva Gümüşkaya’yı sivil polisin ittiği ve “Başlarım haberine” dediği görülüyor.652 Arı, 
“Polis arkadaşımız Havva Gümüşkaya'nın da haber takibi yapmasını böyle engelledi. Saldırdık-
ları arkadaşımız gazeteci olduğunu defalarca belirtiyor ama polis “Başlarım haberine” diye yanıt 
veriyor! İstiklale çıkan tüm sokaklarda yine kadınları, gazetecileri darp ettiler” yorumunu 
yazdı.653  Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu ise, 
“Böyle bir muamele olamaz, protesto ediyoruz. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu bu mu 
gazetecilere vadettikleriniz? Gazeteciyi açık havada çemberde tutmak mı basın özgürlüğü anla-
yışınız? Yazık!” tepkisini gösterdi.654 

• Gazeteci Ahmet Takan, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’in kendisi hakkında şi-
kayetçi olduğunu belirterek, 28 Kasım Pazartesi günü Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne ifade 
vermeye gideceğini açıkladı. Takan, “Kalemimizi susturdular, yetmedi. Bugün aradılar,  jan-
darma genel komutanı mahkemeye vermiş. İfade vermeye gideceğim (Pazartesi, Ankara Emni-
yet). Hâlâ benle neden uğraştıklarına anlam veremiyorum. Yetmedi mi olanlar?” paylaşımında 
bulundu.655 Takan, ayrıca Korkusuz’da 23 Haziran’da yayımlanan yazısı nedeniyle hakkında şi-
kayette bulunulduğunu656 ifade etti.657 

26 Kasım 2022 
• “Sade Vatandaş” adlı kanalında sokak röportajları yayımlayan gazeteci Mehmet Koyuncu, so-

kakta röportaj yaptığı sırada ekibiyle birlikte polislerce kötü muameleye658 maruz kaldıklarını 
belirterek, konuşacak yurttaşlara da baskı yapıldığını açıkladı.659 

28 Kasım 2022 
• İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, KHK’yla kapatılan Zaman gazetesi davası kapsamında yeni-

den yargılanan köşe yazarları Şahin Alpay, Ali Bulaç ve Ahmet Turan Alkan’a “(FETÖ) örgütün 
hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte yardım etmek” suçlamasından ayrı ayrı iki 
yıl altı ay hapis cezası verdi. Mahkeme, Mümtazer Türköne’yi ise aynı suçtan üç yıl dokuz ay 
hapis cezasına çarptırdı.660 Mahkeme, hakkındaki yakalama emri infaz edilemeyen Mehmet Öz-
demir’in dosyasının ayrılmasına hükmetti.661  

29 Kasım 2022 

 
646 https://twitter.com/cyberrights/status/1596228002152861696 
647 https://sendika.org/2022/11/istanbul-25-kasimi-kadinlar-polis-ablukasina-ragmen-sokaklari-terk-etmedi-671969/ 
648 https://twitter.com/esultankeles/status/1596169500268716032 
649 https://www.birgun.net/haber/taksim-deki-25-kasim-eylemine-polis-mudahalesi-aralarinda-gazetecilerin-de-oldugu-kadinlar-gozaltinda-411345 
650 https://twitter.com/havvagkaya/status/1596200881132904451?t=fsf-tcVqw6EfZH5jkdVwFw&s=08 
651 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/haber-takibi-yapiyorum-diyen-gazeteci-havva-gumuskayaya-polisin-yaniti-baslarim-haberine-2006214 
652 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/haber-takibi-yapiyorum-diyen-gazeteci-havva-gumuskayaya-polisin-yaniti-baslarim-haberine-2006214 
653 https://twitter.com/ismailari_/status/1596183747107643393?t=3JZWkL7mKlHhn- 
654 https://twitter.com/ErolOnderoglu/status/1596189895374286850?t=y_mYVnjTHI_gJccqDbuU4g&s=08 
655 https://twitter.com/ahmethtakan/status/1596124439464353794?t=_ywQnpEam6G8oX1g9R9sVQ&s=08 
656 https://twitter.com/ahmethtakan/status/1596126449001693186?t=hZVbXzHiVJ2mQpbwQt1rlw&s=08 
657 https://www.korkusuz.com.tr/isaret-fisekleri-pes-pese-atilmaya-baslandi.html 
658 https://twitter.com/sadevatandasyt/status/1596546014353186817?t=La1AZlc17S46ipzKLHuv_A&s=08 
659 https://twitter.com/sadevatandasyt/status/1596546018061225984 
660 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/kapatilan-zaman-gazetesinin-bazi-eski-yazarlarinin-yeniden-yargilandigi-davada-karar/2750015 
661 https://www.mlsaturkey.com/tr/yeniden-gorulen-zaman-gazetesi-davasinda-kose-yazarlarina-hapis-cezasi-verildi/ 
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• İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Sezgin Kartal’ın Türkiye Gazetesi yazarı Fuat 
Uğur’un şikayeti üzerine “sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret” suçlamasıyla yargılan-
masına başladı. Davayı 20 Aralık’a ertelendi.662 

30 Kasım 2022 
• İstanbul Bakırköy 6. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan‘ın, bir iş adamının 

aralarında uyuşturucu kaçakçısı, Yargıtay üyesi, eski istihbaratçının da olduğu şüpheliler hakkında şika-
yette bulunduğunu aktardığı “Mide bulandıran öykü” başlıklı yazısına erişimi “kişilik hakları ihlali” ge-
rekçesiyle engelledi.663 

• Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, Vice News muhabiri Jake Hanrahan ve kameramanı Philip 
Pendlebury’nin yargılanmasında sanıkların İngilizce olarak alınan ifadelerinin Türkçe tercümesinin ya-
pılması için istinabe evraklarının Adalet Bakanlığı’na gönderilmesine karar verdi. Mahkeme, tercüman 
Mohammed İsmael Rasool ve rehber Abdurrahmn Direkçi hakkında yurt dışına çıkış yasağının devam 
ettiğini tutanağa yazdırdığı sırada söz alan sanık avukatı, bu sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirinin 
27 Şubat 2016’da görülen duruşmada kaldırıldığını hatırlattı. Buna karşı mahkeme başkanı, UYAP kayıt-
larında sanıklar hakkında adli kontrol kararını devam ettirdiğini söyleyerek, daha önceki kaldırılması ka-
rarıyla ilgili tutanağı UYAP kayıtlarından silinmesine karar verdi. Dava 28 Mart 2023’e ertelendi.664 

• Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, KHK’yla kapatılan Azadiya Welat Gazetesi’nin eski Yazı 
İşleri Müdürü İsmail Çoban’ın yeniden yargılanmasında duruşmalardan vareste tutulmasına karar vere-
rek, Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı’na yazı yazarak suçlama konusu yapılan gazetelerin alındı bel-
gesinin istenmesine karar verdi. Mahkeme, Çoban hakkında gazetelerin başka sayıları nedeniyle Diyar-
bakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava dosyasının incelenmek için istenmesine de karar verdi. Dava 
31 Ocak 2023’e ertelendi.665 
1 Aralık 2022 

• Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Charlie Hebdo’nun dört çalışanına “Cumhurbaşkanı’na ha-
karet” suçlamasıyla açılan davada, Adalet Bakanlığı’ndan Fransız çizerler ile ilgili ifadelerine 
başvurulmasına ilişkin yanıt talep edilmesine karar verdi. Dava, 13 Haziran 2023’e ertelendi.666 

3 Aralık 2022 
• BirGün gazetesinin Süleymancılar Cemaati’nin yönetiminde bulunduğu iki şirket hakkında yap-

tığı dolandırıcılıkla ilgili haberi sonrasında, dolandırılan kişinin tehdit edildiği ileri sürüldü. İki 
şirket hakkında “dini duyguları istismar ederek nitelikli dolandırıcılık, tehdit, şantaj ve adil yar-
gılamayı etkilemeye” yönelik suçlardan suç duyurusunda bulunan yurttaşa “yayımlanan haberleri 
kaldırtması” için tehditte bulunulduğu iddia edildi.667 

6 Aralık 2022 
• İstanbul 8. Asliye Hukuk Mahkemesi, dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, 20 

Ocak 2020 tarihli “Damat işi biliyor” haberi nedeniyle Cumhuriyet eski muhabiri Hazal Ocak 
hakkında 200.000 TL manevi tazminat talebiyle açtığı davada, aynı haber gerekçeli İstanbul 2. 
Asliye Ceza Mahkemesi’nin verdiği beraat kararının kesinleşmesinin beklenmesine karar verdi. 
Dava 4 Nisan 2023’e ertelendi.668 

8 Aralık 2022 
• İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski avukatı Mustafa Doğan 

İnal’ın İleri Haber’de yayımlanan haberler üzerine yaptığı şikayetiyle başlatılan soruşturma so-
nucunda gazeteciler İzel Sezer ve Doğan Ergün hakkında “iftira”, “hakaret” ve “kişiler arasındaki 
aleni olmayan konuşmaların kaydedilmesi suretiyle elde edilen verilerin basın ve yayın yoluyla 
hukuka aykırı olarak ifşa edilmesi” suçlamalarıyla yargılanmasında savcılığa süre tanınması 

 
662 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-sezgin-kartalin-yargilandigi-dava-aralika-ertelendi/ 
663 https://ifade.org.tr/engelliweb/baris-pehlivanin-mide-bulandiran-oyku-baslikli-kose-yazisi/ 
664 https://www.mlsaturkey.com/tr/vice-news-muhabirlerinin-yargilandigi-davada-istinabe-savunmalari-6-yil-sonra-dava-dosyasina-geldi/ 
665 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-ismail-cobanin-yeniden-yargilandigi-davanin-gorulmesine-baslandi/ 
666 https://www.mlsaturkey.com/tr/charlie-hebdonun-erdogana-hakaretten-yargilandigi-davada-ilerleme-yok/ 
667 https://www.birgun.net/haber/suleymancilar-dan-haberi-kaldirt-tehdidi-412207 
668 https://www.mlsaturkey.com/tr/damat-isi-biliyor-haberi-sebebiyle-hazal-ocak-hakkinda-acilan-tazminat-davasi-nisana-ertelendi/ 
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talebini kabul etti. Dava 14 Mart’a ertelendi.669 Bu arada İstanbul 34. Asliye Ceza Mahkemesi de, 
Bianet’in eski Yayın Yönetmeni Nazan Özcan’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski avukatı Mus-
tafa Doğan İnal’ın şikayeti üzerine “hakaret” ve “iftira” suçlamalarıyla yargılanmasında suçtan 
zarar görme ihtimaline karşın İnal’ın katılma talebini kabul etti. Mahkeme, gazeteciler İzel Sezer 
ve Doğan Ergün’ün yargılandığı dava dosyasını diğer mahkemeden talep edilmesine karar verdi. 
Dava 22 Mart 2023’e ertelendi.670 

9 Aralık 2022 
• İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci 

İnci’nin kendisini protesto eden öğrencileri savcılığa bildirmesi gelişmesini haberleştiren gaze-
teci Fırat Fıstık hakkında “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak” suçla-
masıyla açılan davada, Gerçek Gündem’in o dönem Sorumlu Yazı İşleri Müdürü olan Ozan 
Buz’un ifadesine başvurulmasına karar verdi. Mahkeme, Rektör İnci’nin davaya katılma talebinin 
kabul edilmesine de karar verdi. Dava 15 Mart 2023’e ertelendi.671 

• İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın merkezinde olduğu çocuk istismarını gündeme ta-
şıyan Birgün672 yazarı Timur Soykan, hedef alındı. Soykan, sosyal medyada hedef gösterilmesine 
ilişkin “Keşke #TimurSoykanYargılansın diye kampanya yapanlar, defalarca tanık olduğumuz 
tarikatların karanlığındaki çocuk istismarlarına da ses çıkarsa. Bunun yerine belgeli, iddianameye 
dayanan habere saldıracak kadar alçalıyorlar. Bu karanlığa karşı yazmaya devam edeceğiz”673 
dedi.674 

10 Aralık 2022 
• İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün birçok ilçede eş zamanlı düzenlediği operasyon kapsamında, 

Özgür Gündem gazetesi çalışanı Zozan Eser ve kardeşi Hüseyin Eser ile Evrensel muhabiri Sa-
diye Eser ile kardeşi Leyla Eser de gözaltına alındı.675 

12 Aralık 2022 
• İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başdanışmanı Maksut Se-

rim676’in oğlu Yasin Ekrem Serim’in bakan yardımcısı yapılmasının ardından gelini Sevim Çağ-
lar Serim’in de Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne üst düzey yönetici olarak atanmasıyla677 ilgili ha-
berlere678 erişim engeli getirdi.679 

• İstanbul 38. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci ve iktisatçı Mustafa Sönmez hakkında “Cumhur-
başkanı’na hakaret” suçlamasıyla hazırlanan yeni bir iddianameyi kabul etti. Dava 2 Şubat 
2023’te görülmeye başlayacak. Sönmez bu davaya ilişkin “Söz konusu paylaşımımda insanlara 
bankalardan dövizlerini geri çekmelerine gerek olmadığını söylemiştim. Hükümetin dövizlere el 
koyması gibi bir çılgınlık yapmayacağını, böyle bir yanlış yapan saray yönetiminin zaten gidici 
olacağından bahsetmiştim. Hakaret içermeyen bir tweetti ama hakarete yorup dava açtılar. Özel-
likle bazı savcılar durumdan vazife çıkarıyorlar. Bu şekilde yargı da fuzuli işgal ediliyor. Bu be-
nim hakaret iddiasıyla yargılandığım ilk dava değil. Bundan önce üç tane daha açılmıştı. Üçü de 
beraatla sonuçlandı. Bundan da bir şey çıkacağını sanmıyorum” dedi.680 

13 Aralık 2022 
• İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Zekine Türkeri ile HDP İstanbul İl Eş Başkanları 

Elif Bulut ve Erdal Avcı’nın da aralarında bulunduğu 19 kişinin “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri 

 
669 https://www.mlsaturkey.com/tr/savci-erdoganin-eski-avukatinin-sikayetci-oldugu-davada-gazetecilerin-cezalandirilmasini-istedi/ 
670 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-nazan-ozcan-erdoganin-eski-avukatinin-sikayetci-oldugu-davada-hakim-karsisina-cikti/ 
671 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-firat-fistik-naci-incinin-sikayetiyle-acilan-davada-hakim-karsisina-cikti/ 
672 https://www.birgun.net/haber/gericiler-hedef-gosterdi-cocuk-istismari-skandalini-ortaya-cikaran-timur-soykan-a-destek-yagdi-412931 
673 https://www.gazeteduvar.com.tr/troller-tarafindan-hedef-gosterilen-timur-soykan-bu-karanliga-karsi-yazmaya-devam-edecegiz-haber-1592802 
674 https://twitter.com/timursoykan/status/1600964093053059073?t=So_2IQdohCjKrn-55ghtmQ&s=08 
675 https://www.odatv4.com/guncel/2-gazeteci-gozaltinda-1012121200-28585 
676 https://www.odatv4.com/siyaset/kim-bu-maksut-serim-1902151200-71846 
677 https://kronos36.news/tr/saray-esrafina-kadro-cok-kendisi-danisman-oglu-bakan-yardimcisi-gelini-vakiflarda-yonetici/ 
678 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/mobi/gencler-atanamazken-erdoganin-ortulu-odeneginin-basindaki-ismin-oglu-bakan-yardimcisi-gelini-de-vakiflarda-ust-
duzey-yonetici-atandi-602898h.htm 
679 https://twitter.com/FreeWebTurkey/status/1602225867744333827/photo/1 
680 https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/271294-gazeteci-mustafa-sonmez-e-cumhurbaskanina-hakaretten-dorduncu-dava 
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Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek” suçlamasıyla yargılanmasında savcılığa ek süre tanın-
masına karar verdi. Dava 16 Mart 2023’e ertelendi.681 

• Bartın’da amatör ligdeki Bartınspor - Polatlı Belediyespor maçının ardından yaşanan olaylarda 
polis bir taraftarı yere yatırıp tekmeledi.682 Ardından da bu anları görüntüleyen gazeteci Halil 
Tekin’i yere yatırıp, darp ederek telefonunu almaya çalıştı. Tekin, polislerden şikayetçi olduğunu 
söyledi.683 

• Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde, Haber 282 Gazetesi sahibi Metin Engin, CHP ilçe yöneticisi Savaş 
Güney’in yumruklu saldırısına uğradı.684 Savaş Güney’in Engin’e “Siz gazeteci değilsiniz, pa-
rayla haber yapıyorsunuz” suçlamasıyla saldırdığı iddia edildi. Güney ise, Engin’i kendisine ve 
partisine küfretmekle suçladı.685 

14 Aralık 2022 
• Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sinan Aygül, “Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişik-

lik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamındaki dezenformasyon gerekçeli ceza maddesi kapsa-
mında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla tutuklandı. Aygül, Tatvan ilçesinde 
meydana geldiği iddia edilen bir taciz olayıyla ilgili kaleme aldığı haberinden üç saat sonra gö-
zaltına alınmıştı. Aygül, Bitlis Valisi’nin yalanlaması ardından haberi yayından kaldırmıştı.686 

• Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Yağmur Kaya hakkındaki Musa Çitil’in şikayeti üzerine 
“terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçlamasıyla yargılanmasında, Eren 
Keskin’in tanık olarak dinlenmesine ve Keskin hakkında suçlama konusu yapılan röportaj dola-
yısıyla herhangi bir soruşturma veya kovuşturma olup olmadığının UYAP üzerinden sorgulan-
masına karar verdi. Dava, 9 Mart 2023’te görülecek.687 

16 Aralık 2022 
• Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi, sosyal medyada yaptığı paylaşımlardan dolayı bir yıl üç 

ay hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin yeniden yargılanmasında yurt dışında yaşayan gazeteci 
Perihan Kaya’nın ifadesine başvurulması için Adalet Bakanlığı’na yazı gönderilmesine karar 
verdi. Dava 17 Mayıs 2023’e ertelendi.688  

• İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı dava id-
dianamesini hazırlayan Cumhuriyet Savcısı’nın AKP’li Canik Belediye Başkanı İbrahim San-
dıkçı’nın689  yeğeni olduğuna ilişkin haber içeriklerine erişim engeli getirildi. 690  Karar “şah-
sın onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici” olduğu gerekçesiyle alındı.691 

• Gazeteci Nevşin Mengü, önceki gün Türkmenistan dönüşünde uçakta soruları yanıtlayan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’a, İBB Başkanı İmamoğlu’na verilen hapis cezasının sorulduğunu ancak 
daha sonra “rica” üzerine gazetecilerce soru ve yanıtın metinden çıkarıldığını iddia etti.692 Mengü, 
“Dün, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan dönüşü gazetecilere uçakta röportaj vermişti. Ben 
de röportajı gördüm, tamamını okudum. Hayret etmiştim. ‘Ya hayret Ekrem İmamoğlu’na gelen 
yasak kararıyla ilgili hiçbir soru sorulmamış’ ilginç diye. Şimdi başka bir haber geldi. Gazeteci 
arkadaşlarımız teyit de etmişler, haberleştik onlarla. Aslında bu soru sorulmuş Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’a uçakta. Erdoğan da bir cevap vermiş. Ne cevap vermiş bilmiyorum ama daha sonra 
gazeteci arkadaşlarımızdan tek tek rica edilmiş. Lütfen bu soruyu ve cevabını çıkarın diye. Bir-
birinden enteresan işler...” dedi.693 

18 Aralık 2022 
 

681 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-zekine-turkeri-ile-hdp-li-siyasetcilerin-de-yargilandigi-davada-dosya-savciliga-gonderildi/ 
682 https://www.sozcu.com.tr/spor/futbol/bartinda-polis-mac-sonrasi-once-taraftari-ardindan-gazeteciyi-darp-etti-7524953/ 
683 https://ankahaber.net/haber/detay/bartinli_gazeteci_halil_tekin_polis_siddetine_maruz_kaldigini_iddia_etti_116007  
684 https://www.dha.com.tr/gundem/tekirdagda-gazeteciye-yumruklu-saldiri-video-2176057 
685 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/tekirdagda-chpli-yoneticiden-gazeteciye-yumruklu-saldiri-42187101 
686 https://www.voaturkce.com/a/taciz-haberinden-uc-saat-sonra-gozaltina-alindi/6875687.html 
687 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-yagmur-kayanin-yargilandigi-davada-eren-keskin-tanik-olarak-dinlenecek/ 
688 https://www.mlsaturkey.com/tr/mahkeme-gazeteci-kayanin-savunmasinin-istinabe-yoluyla-alinmasina-karar-verdi/ 
689 https://www.habererk.com/imamogluna-ceza-isteyen-savci-akpli-baskanin-yegeni-cikti 
690 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/imamoglu-davasinin-savcisindan-ilgili-habere-erisim-engeli-karari-608582h.htm  
691 https://twitter.com/FreeWebTurkey/status/1603726922516955138 
692 https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/nevsin-mengu-iddiasi-ucakta-erdogana-imamoglu-karari-sorulmus-sonra-gazetecilerden-soru-ve-yanitin-cikarilmasi-
2012635 
693 https://www.internethaber.com/nevsin-menguden-ucak-iddiasi-erdogana-ekrem-imamoglu-karari-sorulmus-ama-sonradan-haberlerden-cikartilmis-
2282273h.htm 
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• Gaziantep 3. Sulh Ceza Hakimliği, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği’nin günlük olarak yayımladığı 
hak ihlalleri tablosuna erişim engeli getirdi. Erişim engeli getirilen tabloda, RTÜK’ün yayın ya-
sağı ve televizyonlara ceza vermesi ile gazetecilere yönelik şiddet ve para cezaları ile ilgili içe-
rikler bulunuyordu.694 

• DİSK Basın İş Sendikası, “İstanbul - Kadıköy’de haber takibi sırasında Artı TV muhabiri Umut 
Taştan, polis tarafından yere yatırıldı, dövüldü, sürüklendi. Kulağına aldığı darbeden dolayı bir 
süre bilinç kaybı yaşadı” açıklaması yaptı. Sendika, HDP’nin düzenlediği eylemi takibi sırasında 
Taştan’ın yaralanmasına ilişkin görüntüyü paylaşarak, “Gazetecilerden elinizi çekin! Şiddetinizi 
sıradanlaştırmayacağız!” tepkisini gösterdi. 695  Bu arada Artı TV kameramanı Mehmet Zeki 
Kaya’nın aralarında bulunduğu 70 kişi gözaltına alındı.696 Artı TV ekibine, HDP İstanbul İl Baş-
kanı ve eski milletvekili Ferhat Encü’ye polis tarafından tokat atılmasının görüntülenmesi üzerine 
polis müdahalesinde bulunulduğu belirtildi.697 

21 Aralık 2022 
• İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, KHK ile kapatılan Özgürlükçü Demokrasi gazetesinde çalı-

şan altı gazeteci ve bir gazete dağıtıcısı hakkındaki yeniden yargılamada, yayın kuruluşu hak-
kında “terör örgütü çıkarları doğrultusunda faaliyet yürütüp yürütmediğine” ilişkin bilirkişi ra-
poru hazırlanmasına karar verdi. Avukat Özcan Kılıç’ın böyle bir raporun nasıl hazırlanabilece-
ğini sorusu üzerine Hakim “heyet oluşturacaklarını” belirterek, “Önce bir bilirkişi raporu gelsin 
de…” yanıtını verdi. Dava, 22 Mart 2023’e ertelendi.698 

• Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Hayri Demir hakkında 31 Mart 2015 ve 1 Eylül 2014 
tarihlerinde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda “örgüt propagandası” yaptığı iddia-
sıyla 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası699 verdi. 700 Mahkeme, Demir hakkında Suriye’nin kuzeyi ve 
doğusundaki gelişmelere ilişkin haberleri gerekçesiyle “basın yoluyla örgüt propagandası yap-
mak” ve “örgüt üyeliği” suçlamalarından ise yeterli delil olmadığı için beraatine karar verdi.701 

• İstanbul 41. Asliye Hukuk Mahkemesi, Sedef Kabaş hakkında “hakaret” suçlamasıyla 14 Ocak 
2022 itibarıyla işleyecek olan yasal faiziyle davacı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 35.000 lira manevi 
tazminat ödemesine hükmetti. Mahkeme, Tele1’nin sahibi medya kuruluşu ABC Radyo, Televiz-
yon ve Dijital Yayıncılık A.Ş.’nin de 25.000 lira manevi tazminatı yasal faiziyle birlikte Erdo-
ğan’a ödemesine hükmetti.702 Kabaş, olay tarihinde kullandığı ifadeler gerekçesiyle açılan ceza 
davasında da “Cumhurbaşkanı’na alenen hakaret” suçlamasıyla 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptı-
rılmıştı.703 

22 Aralık 2022 
• Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi, gazete dağıtıcıları Mikail Tunçdemir ve Ferhat Duman’ın “terör 

örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek” ve “örgüt propagandası” suçlamalarıyla yargılan-
masında, Duman’ın duruşmalardan vareste tutulmasına da karar vererek davayı 21 Şubat 2023’e 
erteledi.704 

23 Aralık 2022 
• Etkin Haber Ajansı’nın (ETHA) Mayıs ayında açtığı705 @ETHAEtkinhaber adlı Twitter hesabına 

Türkiye’den erişim engellendi.706 
26 Aralık 2022 

 
694 https://www.birgun.net/haber/gazetecilere-yonelik-hak-ihlali-tablosuna-erisim-engeli-414224 
695 https://twitter.com/Disk_Basin_is/status/1604523659078422528 
696 https://ilerihaber.org/icerik/tutuklu-yakinlarinin-adalet-nobetinde-polis-saldirisi-polis-hdpli-encuye-tokat-atti-148638 
697 https://sendika.org/2022/12/kadikoyde-tutuklu-yakinlarinin-eyleminde-polis-teroru-abluka-iskence-gozalti-basina-engel-673368/ 
698 https://www.mlsaturkey.com/tr/ozgurlukcu-demokrasi-davasi-gazetenin-haberciligine-bilirkisi-heyeti-karar-verecek/ 
699 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-hayri-demire-propaganda-cezasi-sosyal-medya-paylasimlari-gerekce-gosterildi/ 
700 https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/271794-gazeteci-hayri-demir-e-hapis-cezasi 
701 https://www.gazeteduvar.com.tr/gazeteci-hayri-demire-hapis-cezasi-haber-1594882 
702 https://tele1.com.tr/tele1-ve-sedef-kabasa-tazminat-cezasi-758397/ 
703 https://www.evrensel.net/haber/477561/sedef-kabasa-cumhurbaskanina-hakaretten-35-bin-lira-tazminat-cezasi 
704 https://www.mlsaturkey.com/tr/savci-gazete-dagiticilari-tuncdemir-ve-duman-icin-ceza-istedi/ 
705 https://mobile.twitter.com/ethaetkin 
706 https://www.evrensel.net/haber/477779/ethadan-dayanisma-cagrisi 
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• Ankara’da İHA muhabiri Gökçen Efe’nin Sincan Belediyesi çalışanı tarafından darp edildiği an-
ların görüntüsü ortaya çıktı.707 Sincan Belediyesi Çevre Kontrol Müdürü Özgür Uyanık’ın darp 
olayını “Beni ağır tahrik etti” diyerek savunduğu belirtildi.708 

28 Aralık 2022 
• İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi, İleri Haber Genel Yayın Yönetmeni İzel Sezer ve So-

rumlu Yazı İşleri Müdürü Batuhan Batan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski avukatı Mustafa Doğan 
İnal’ın şikayeti üzerine “sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret” ve “iftira” suçlamalarıyla 
yargılanmasında, İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam eden davayla birleştirme yapılıp yapı-
lamayacağının sorulmasına karar verdi. Mahkeme, suçtan zarar görme ihtimaline karşı İnal’ın davaya 
katılma talebini kabul ederek davayı 11 Nisan 2023’e erteledi.709 
 
İfade ve Basın Özgürlüğünü Kullanmak İsteyenlere Müdahale 
3 Ocak 2022 

• İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi, sinema oyuncusu İlyas Salman hakkında sosyal med-
yada paylaştığı video ile “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ni, Türkiye Hükümeti’ni ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamaya yönelik sözler 
söylediği” gerekçesiyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameyi 
kabul etti. Adalet Bakanlığı’nın da “Türk milletini alenen aşağılama” suçuna ilişkin yürütülecek 
soruşturmaya Eylül 2020’de izin verdiği ifade edildi. Salman’ın davası Mart ayında görülecek.710 

4 Ocak 2022 
• Giresun Üniversitesi Rektörlüğü, İslami İlimler öğrencilerinin, Hz. İsa ve Hz. Meryem’e iftira 

attığı iddia edilen Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat görevlisi Cihat Kısa ile ilgili yapmak iste-
dikleri basın açıklamasına izin vermedi.711 

5 Ocak 2022 
• İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında ÇHD Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı ve üye 

Avukat Barkın Timtik’in aralarında bulunduğu 22 avukatın “örgüt yöneticiliği”, “örgüt üyeliği” 
ve “örgüt propagandası” iddiasıyla yargılandığı ÇHD davasında712, Kozağaçlı ve Timtik’in tu-
tukluluk halinin devamına karar verdi. Dava 23 Mart’a ertelendi.713 Ayrıca hakkında yakalama 
kararı infaz edilemeyen avukat Zeki Rüzgâr yönünden de davanın tefrik edilmesi (ayrılması) talep 
edildi.714 

• Van, Diyarbakır, Şırnak, Batman, Mardin, Yüksekova, Siirt, Çukurova ve İstanbul’dan An-
kara’ya yakınlarının tedavisi ile tahliyesi için Meclis’ten Adalet Bakanlığı’na yürümek isteyen 
hasta ve infazı yakılan tutukluların aileleri, polis tarafından abluka altına alındı. HDP Batman 
Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, “Gözü yaşlı anneler, Adalet Bakanlığı’na gidemeyip, 
Soylu’nun güvenlik güçleri tarafından müdahalesine uğradı” dedi.715 

7 Ocak 2022 
• İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi, ikisi tutuklu 14 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi hakkında 

“Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununu ihlal etme” suçlamasıyla yargılanan Enis Berke Gök 
ve Caner Perit Özen’in adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağıyla tahliyelerine karar verdi.716 Öğren-
ciler, 5 Ekim 2021’de Boğaziçi Üniversitesi rektörlük binası önünde açıklama yaptıkları için gö-
zaltına alınmıştı.717 Cumhurbaşkanı Erdoğan ise protestolara katılan öğrencileri “üniversitenin 
içindeki teröristler” ifadesiyle hedef göstermişti. Rektör Naci İnci de öğrenciler hakkında İstanbul 

 
707  https://www.yenicaggazetesi.com.tr/goruntuler-ortaya-cikti-belediye-calisanindan-gazeteciye-darp-612187h.htm 
708 https://www.odatv4.com/guncel/belediye-calisanindan-gazeteciye-dayak-goruntuler-ortaya-cikti-264090   
709 https://www.mlsaturkey.com/tr/erdoganin-eski-avukati-inalin-sikayetiyle-ileri-habere-acilan-ikinci-dava-basladi/ 
li710 https://susma24.com/oyuncu-ilyas-salmana-devleti-ve-milleti-asagiladigi-iddiasiyla-dava-acildi/ 
711 https://www.barandergisi.net/amp/hayat/giresun-universitesi-rektorlugunden-ogrencilerin-basin-aciklamasi-h13959.html 
712 https://www.diken.com.tr/chd-davasi-belgede-sahtecilikten-ceza-alan-mudurun-imzaladigi-belge-dosyada/ 
713 https://www.gazeteduvar.com.tr/selcuk-kozagacli-gizli-taniklar-gercek-insan-degil-haber-1548051 
714 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/chd-davasinda-8-yil-sonra-aciklandi-fethullahci-cetenin-urettigi-deliller-1897923 
715 https://www.birgun.net/haber/hasta-tutuklu-yakinlarina-meclis-onunde-polis-siddeti-371898 
716 https://t24.com.tr/haber/tutuklu-bogazici-ogrencilerinin-yargilandigi-dava-oncesi-caglayan-da-aciklama-bizler-kayyumlardan-da-onlari-kukla-gibi-oynatanlar-
dan-da-korkmuyoruz,1006343 
717 https://tr.sputniknews.com/20220107/tutuklu-bogazici-universitesi-ogrencileri-perit-ozen-ve-berke-gok-hakkinda-tahliye-karari-1052505863.html 
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Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. Bunun üzerine öğrenciler hakkında 
iddianame hazırlanmış ve hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.718  

• İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi, Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenen protesto gösterile-
rinde gözaltına alınan 97 öğrencinin “toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet” iddia-
sıyla yargılandığı davada, adresleri tespit edilemeyen ve bu nedenle savunması alınamayan beş 
kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.719 

8 Ocak 2022 
• Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yö-

netimi Yönetmeliği ile konut, otel, okul, öğrenci yurtları, dini tesis, hastane, bakımevi gibi ses 
açısından “hassas alan” olarak tanımlanan alanlardaki açık ve yarı açık eğlence merkezlerinde 
saat 24.00’dan sonra canlı müzik yayını yapılması yasaklandı. 24.00-07.00 saatleri arasında canlı 
müzik yayınını yasaklayan yönetmelik, diğer saatlerde ise belirtilen sınır değerlerini sağlayacak 
şekilde faaliyetlerin sürdürülmesine izin veriyor. Yapılan denetimlerde söz konusu eğlence yer-
lerinin, sınır değerini bir yıl içinde üç defa sağlamadığı tespit edilirse, eğlence yeri fiziki olarak 
tamamen kapatılacak.720 Avukat Ali Gül, “Bundan sonra konut bulunan yani çok hassas kullanım 
alanı olan yerlerde açık ve yarı açık alanlarda canlı müzik gece de yasak gündüz de yasak komple 
yasak. Bir yılda üç kere ölçüm değerlerini aşarsa, mekan kapatılacak. Bitti mi bitmedi. Konut721 
gibi çok hassas kullanım alanlarının yanında, bitişiğinde, altında, üstünde, konser, festival, gös-
teri, etkinlik açık hava faaliyeti yasak. Konser, etkinlik, festival gibi açık hava etkinlikleri gece 
12’den sonra yasak. ‘Az hassas’ kullanım alanları, yani ticaret binaları, oyun alanları, spor tesis-
leri, çocuk bahçeleri gibi yerlerde gece 12’den sonra canlı müzik serbest ama konser, etkinlik, 
festival ve benzeri açık hava faaliyeti yasak” dedi.722 

10 Ocak 2022 
• Türkiye Komünist Partisi Danışma Kurulu üyesi ve soL Haber yazarı Fatih Yaşlı, Feyza Öznur 

adlı sosyal medya kullanıcısının şikayeti gerekçesiyle gözaltına alındı. Yaşlı, emniyetteki işlem-
lerinin ardından serbest bırakıldı.723 Yaşlı, gözaltına alınmasına ilişkin “Bir yazım hakkında de-
vam eden soruşturmadan gözaltına alındığımı sanıyordum ama gerekçe Feyza Öznur isimli peli-
kan trollünün yoksul halkla dalga geçen videosuna yaptığım ‘haysiyetsizlik müsameresi’ yoru-
muymuş. Bu müsamereyle kavgaya devam edeceğiz” dedi.724 

11 Ocak 2022 
• Kocaeli Gebze Kadın Cezaevi’nde hükümlü Selda Karataş’ın mektubu, İstanbul 14. Ağır Ceza 

Mahkemesi heyeti başkanı Akın Gürlek’ten bahsettiği gerekçesiyle yasaklandı.725 
12 Ocak 2022 

• Kadıköy Kazım İşmen Anadolu Lisesi’nde726, Kaymakam Mustafa Özarslan’ın katılacağı etkin-
likte, kız öğrencilere etek boylarının kısa olması nedeniyle kalın çorap dağıtıldı.727 

• Ankara Üniversitesi, ders esnasında başörtülü bir öğrenciye “Başındaki örtü niye farz, ne diye 
takıyorsun?” sorusunu sorduğu iddiasıyla Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde görev yapan Prof. Dr. 
Metin Kazancı’nın derslerini iptal etti. Açıklamada, “Üniversitemizin hiçbir birimine 

 
718 https://www.evrensel.net/haber/452106/bogazicili-ogrenciler-berke-ve-perit-3-ay-sonra-tahliye-edildi 
719 https://www.gazeteduvar.com.tr/bogazici-protestolari-davasinda-5-ogrenci-hakkinda-yakalama-karari-haber-1548709 
720 https://www.milliyet.com.tr/gundem/eglence-yerlerine-gurultu-ayari-geldi-6676751 
721 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/avukat-ali-gul-acikladi-gurultu-yasaginin-nedeni-belli-oldu-1898990 
722 https://twitter.com/avaligul/status/1480183874554576897?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetem-
bed%7Ctwterm%5E1480183874554576897%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.cumhuriyet.com.tr%2Fturkiye%2Favukat-ali-gul-
acikladi-gurultu-yasaginin-nedeni-belli-oldu-1898990 
723 https://www.diken.com.tr/gozaltina-alinan-yazar-fatih-yasli-serbest/ 
724 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/yazar-fatih-yasli-gozaltina-alindi-6879313/ 
725 https://m.bianet.org/bianet/insan-haklari/256062-hapishane-mektubuna-akin-gurlek-sansuru 
726  https://twitter.com/dw_turkce/status/1481314027296854016 
727https://www.dw.com/tr/kaymakam%C4%B1n-liseye-ziyareti-etek-krizi-yaratt%C4%B1/av-60404550#:~:text=K%C4%B1z%20%C3%B6%C4%9Frencile-
rin%20etek%20boyunu%20%22k%C4%B1sa,gerek%C3%A7esiyle%20%C3%B6%C4%9Frenci-
lere%20kal%C4%B1n%20%C3%A7orap%20da%C4%9F%C4%B1tt%C4%B1.&text=%C4%B0stan-
bul'daki%20Kad%C4%B1k%C3%B6y%20Kaz%C4%B1m%20%C4%B0%C5%9Fmen,%C3%B6%C4%9Frencilerin%20etek%20boyu%20sorun%20ya-
ratt%C4%B1. 
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öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın giyim tercihleri ve düşüncesinin tartışma konusu yapılma-
sına izin verilmeyeceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz” denildi.728 

• Hatay İskenderun’da üniversite öğrencisi Enes Kara’nın intiharından sonra tarikatlara karşı bildiri 
dağıtan beş TKP üyesi, polis tarafından gözaltına alındı. TKP İskenderun İlçe Örgütü, “Enes, 
Türkiye’ye bir gerçeği canı pahasına hatırlattı. O gerçek, gençlerimizin tarikatlar ve geleceksizlik 
arasına sıkışmış çaresizliğiydi. TKP olayın duyulduğu ilk andan itibaren tepkisini ortaya koymuş 
ve yıllardır dile getirdiği ‘Tarikatlar ve cemaatler kapatılsın’ talebini yüksek sesle tekrar dillen-
dirmişti. Üyelerimiz İskenderun’da emniyetin engellemesiyle karşılaşmışlardır. Bildiriyi dağıt-
maya kararlı olan TKP’liler bu defa polislerce gözaltına alınıp İskenderun Emniyet Müdürlüğü’ne 
götürülmüşlerdir ve halen haksız hukuksuz bir şekilde gözaltında tutulmaktadırlar” açıklaması 
yaptı.729   

• Van Valiliği, il genelinde her türlü gösteri, yürüyüş, miting, toplantı, çadır kurma, oturma eylemi 
gibi etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.730 

13 Ocak 2022 
• İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi, gerilla sanatçı olarak tanınan “İzinsiz” takma adlı sokak 

sanatçısı Devrim Erbil’in “Türk bayrağını alenen aşağılama” ve “Cumhurbaşkanı’na hakaret” 
suçlamasıyla yargılandığı davada,731 Mimar Sinan Üniversitesi’nin “bilirkişilik yapacak kimse 
yok” yazısı üzerine İzinsiz’in eserlerinin sanatsal değerinin olup olmadığının belirlenmesi için 
komisyon listesinden üç kişilik bir heyetin resen kurulmasına karar verdi. Dava 26 Mayıs’a erte-
lendi.732 Sokak sanatçısı İzinsiz, Şubat 2020’de ressam Devrim Erbil’in Kabataş’ta bir inşaat ala-
nında yer alan bir reklam panosunda sergilenen İstanbul resminin üzerine, o dönem medyanın da 
gündeminde olan, geçim sıkıntısı nedeniyle yaşanan intiharları konu alan bir müdahale yapmıştı. 
Sonrasında tutuklanmış, bir süre Silivri Cezaevinde tutulan sanatçı, sonra tahliye edilmişti.733 

• Elazığ Valiliği, Hilalkent Mahallesi’nde Nur Cemaati’ne ait yurtta baskıya uğradığını belirten tıp 
öğrencisi Enes Kara’nın yaşamına son vermesinin ardından kentteki eylem ve etkinlikleri 12 
Ocak’tan 26 Ocak’a kadar 15 gün süreyle734 yasakladı.735 

14 Ocak 2022 
• İstanbul Beyoğlu’nda, Fırat Üniversitesi öğrencisi Enes Kara’nın intihar etmesi olayını protesto 

gençlere “kaymakamlık yasağı” gerekçesiyle müdahale eden polis 83 kişiyi gözaltına aldı.736 Gö-
zaltına alınan 83 kişiden 82’si serbest bırakılırken, bir kişi Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü’ne gö-
türüldü.737 

16 Ocak 2022 
• Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Halkevleri Derneği’nin ekonomik krizle birlikte temel tüketim 

maddelerine yapılan zamları protesto etmek için ülke genelinde başlattıkları “Geçinemiyoruz” 
eylemi kapsamında Eskişehir Halkevi Derneği binasına astıkları “Geçinemiyoruz, zamlar geri 
alınsın” pankartına 18.000 lira idari para cezası kesti. Eskişehir Halkevi Şube Başkanı Cevat Ay-
demir, “Pankartımız aynı gece emniyet güçlerince indirildi. Dün hafta sonu tatili olmasına rağ-
men Eskişehir emniyeti acele bir şekilde ve yasada belirlenen en üst sınırdan, 18 bin lira idari 
para cezasını tebliğ etti. Bütün kesimlerin en ağır şekilde etkilendiği yüksek zamlar karşısında 
tepkisiz ve sessiz kalmamız isteniyor. Aynı pankart şu an bütün şubelerimizin duvarlarında dal-
galanıyor. Eskişehir Valiliği’nin genelgesi geçerliliği ve gerçekliğini toplum nazarında 

 
728 https://www.gazeteduvar.com.tr/ankara-universitesi-prof-metin-kazancinin-derslerini-iptal-etti-haber-1548940 
729 https://www.gercekgundem.com/guncel/321451/tarikat-ve-cemaatler-kapatilsin-diyen-tkpliler-gozaltina-alindi 
730 https://www.rudaw.net/turkish/kurdistan/1201202211 
731 https://twitter.com/mlsaturkey/status/1481511754433765378 
732 https://twitter.com/mlsaturkey/status/1481521255526379523 
733 https://www.mlsaturkey.com/tr/gerilla-sanatci-izinsizin-yargilandigi-davada-bilirkisi-heyeti-bekleniyor/#:~:text=Gerilla%20sa-
nat%C3%A7%C4%B1%20%C4%B0zinsiz'in%20%E2%80%9Cdevletin,26%20May%C4%B1s%202022%20tarihine%20erteledi. 
734 http://www.elazig.gov.tr/12012022-tarihli-yasaklama-karari 
735 https://www.birgun.net/haber/enes-kara-nin-olumu-ardindan-elazig-valiligi-nden-eylem-yasagi-373055 
736 https://gazetekarinca.com/enes-karanin-intihara-suruklenmesini-protesto-eden-genclere-mudahale-cok-sayida-gozalti-var/ 
737 https://gazetekarinca.com/istanbulda-gozaltina-alinan-gencler-serbest-birakildi/ 
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yitirmiştir. ‘Farklı görüşten grupları karşı karşıya getirebilir’ cümlesi tam olarak bir ayrımcılık 
ifadesidir.  Halkevi hukukçularımız bu konuyla ilgili yarın dava açacaklar” dedi.738 

17 Ocak 2022 
• Boğaziçi İçin Mezunlar Girişimi (BUİM) tarafından 23 Ocak’a kadar kiralandığı bildirilen bill-

boardlara asılan “Özgür ve Özerk Üniversite” temalı afişler, kendilerini görevli olarak tanıtan 
kişilerce yırtıldı. BUİM, “Bugün billboardlara asılan ve ‘Özgür ve Özerk Üniversite’ talebimizi 
duyuran afişler kimliği belirsiz kişilerce tahrip ediliyor. Güçlü direnişimiz karşısında zorbalık ve 
kaba kuvvet dışında bir tepki gösteremeyenlere mesajımızdır. Asla Kabul Etmiyoruz, Vazgeçmi-
yoruz” mesajını paylaştı.739 Billboardlar daha sonra öğrenciler tarafından “Direnişimiz biter mi 
sandın?” sloganıyla dolduruldu.740 

• Ankara Çankaya Tunalı Hilmi Caddesi’nde, “Enes Kara isyanımızdır” sözleriyle Kara’nın ölü-
münü protesto eden bir grup üniversite öğrencisi gözaltına alındı.741 

• İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay’ın bozduğu Çarşı Davası ile istinaf mahkemesince 
geri gönderilen Gezi Ana Davası’nın birleştirilmesinden sonraki ilk duruşmada tutuklu tek sanık 
Osman Kavala’nın oy çokluğuyla tutukluluğunun devamına karar verdi. Dava 12 Şubat’a erte-
lendi.742 Duruşmayı Fransa, İtalya ve Belçika Başkonsolosu, Avrupa Birliği Elçi müsteşarı ABD 
ve Norveç konsolosluk temsilcilikleri, Hollanda’dan bir milletvekili ve İsveç Konsolosu da takip 
etti.743 

• Ankara’da aralarında avukat Mikail Yılmaz’ın da bulunduğu bir grup, Yeni Şafak gazetesi ve 
Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin’in de hedef gösterdiği sanatçı Sezen Aksu hak-
kında “Şahane Bir Şey Yaşamak”744 şarkısındaki sözlerle “dini değerlere hakaret ve tahrik veya 
aşağılama” iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.745 

• Avukat Mürsel Ünder, Kadıköy’de GBT’sine bakmak isteyen bekçiler tarafından “Avukat falan 
fark etmez” denilerek darp edilerek, ters kelepçeyle gözaltına alındı. Ünder, darp edilmesine iliş-
kin, “Elimi kırma noktasına getirdiler. Vücudumda pek çok darp izi var. Polis çağrılmasını iste-
diğimde haber verdik dediler. Polis gelene kadar olay yerine en az 10 bekçi daha geldi. Kafamı 
kaportaya yaslayarak ters kelepçe yaptılar. Ve bunların hepsini ben sana istediğimi yaparım key-
filiğinde yaptılar” dedi. Ünder’in gece saatlerinde serbest bırakıldığı belirtildi.746  

18 Ocak 2022 
• Ankara’da Meclis önünde Kampüs Cadısı ve Mor Dayanışma üyesi bir grup kadın “regl ürünle-

rinin ücretsiz olması” talebiyle başlattığı eyleme müdahale eden polis dokuz kadını tartaklayarak 
gözaltına aldı. Kadınların menstrüel dönemde temel ihtiyaç olarak kullanılan ped ve diğer ürün-
lerdeki vergi oranının düşürülmesi için yapmak istediği basın açıklaması polis tarafından engel-
lendi.747 Kadınlar daha sonra serbest bırakıldı.748 

• AYM, Gezi eylemlerindeki polis müdahalesinde yaralanan Beycan Taşkıran’ın yaptığı bireysel 
başvuruda, “kötü muamele yasağının ihlal edilmediğine” hükmetti. 749  Gerekçeli kararda, 
TOMA’dan sıkılan basınçlı suyun, Başsavcılıkça “gerekli ve orantılı görüldüğü” belirtildi. Taş-
kıran, 13 Haziran 2013’te İstanbul, Beyoğlu’ndaki Baro Başkanlığı binasındaki açıklamaya gi-
derken yolda polis müdahalesine maruz kalmış, TOMA’dan sıkılan basınçlı suyla yaralanmıştı. 
16 Haziran’da Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Taşkıran’ın kaburga kemiğinin 
kırıldığı anlaşılmıştı.750 

19 Ocak 2022 
 

738 https://odatv4.com/siyaset/o-pankarta-18-bin-lira-226818 
739 https://t24.com.tr/haber/bogazici-icin-asilan-ozgur-ve-ozerk-universite-afisleri-yirtildi,1008739 
740 https://twitter.com/bogazicitv/status/1483531040614461444?cxt=HHwWiMC5keLnx5YpAAAA 
741 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/enes-kara-eylemine-ters-kelepceyle-gozalti-6894374/ 
742 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-60024641 
743 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/son-dakika--osman-kavalanin-tutuklugunun-devamina-karar-verildi-1900742 
744 https://www.gazeteduvar.com.tr/sezen-aksu-hakkinda-suc-duyurusu-haber-1549597 
745 https://t24.com.tr/haber/sahane-bir-sey-yasamak-sarkisindaki-ifadeleri-nedeniyle-sezen-aksu-hakkinda-suc-duyurusu,1008669 
746 https://tele1.com.tr/avukat-mursel-under-bekciler-tarafindan-darp-edildi-546929/ 
747 https://www.gazeteduvar.com.tr/ankarada-regl-urunleri-ucretsiz-olsun-diyen-kadinlara-gozalti-haber-1549699 
748 https://tele1.com.tr/regl-urunleri-ucretsiz-olsun-diyen-kadinlar-serbest-birakildi-547555/ 
749 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220118-24.pdf 
750 https://m.bianet.org/bianet/print/256372-gezi-direnisindeki-yaralanmaya-aym-den-ret 
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• Avukat Mürsel Ünder, Kadıköy’de GBT’sine bakmak isteyen bekçiler tarafından darp edilerek 
gözaltına alındıktan sonra Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.751 

• Hakkari Valiliği, il genelinde her türlü gösteri, yürüyüş, miting, toplantı, çadır kurma, oturma 
eylemi gibi etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.752 

20 Ocak 2022 
• Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, Prof. Dr. Naci İnci’nin, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Özlem Berk Albachten, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Er-
can ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Bayyurt’u dekanlık görevinden aldığını du-
yurdu. Açıklamada “Seçilmiş dekanımızın en kısa sürede görevine iade edilerek bu kamu zara-
rından dönülmesini ve üniversitemize yönelik hukuksuz uygulamaların sonlandırılmasını talep 
ediyoruz” denildi.753 

• Ankara 35. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın “kişilik hakkını ihlal ettiği” gerekçesiyle açılan tazminat davasında, Özkoç’un 50 bin 
TL manevi tazminat ödemesine karar verdi.754 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdo-
ğan’ın 4 Mart 2020 tarihindeki AKP Grup toplantısında söylediği, “Kılıçdaroğlu, mevcut tutu-
muyla Esed’in Suriye’de, İsrail’in Filistin’de hayata geçirmeye çalıştığı insansızlaştırma politi-
kasına destek veren bir yerde durmaktadır. Türkiye’nin bu tarihi mücadelesini sürekli fitneyle, 
yalanla, iftirayla lekelemeye çalışan, -her kim olursa olsun açık ve net söylüyorum- haysiyetsiz-
dir, onursuzdur, şerefsizdir, alçaktır, haindir” sözlerini avukatı aracılığıyla yargıya taşımıştı. Öz-
koç, 4 Mart 2020’de TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Erdoğan’ın o gün grup toplantı-
sında Kılıçdaroğlu’na yönelik olarak kullandığı ifadelerinin aynısını Erdoğan'a karşı sarf etmişti. 
Erdoğan’ın avukatı Aydın, 5 Mart 2020 tarihinde yaptığı sosyal medya paylaşımında da Özkoç 
hakkında 1 milyon TL’lik tazminat davası açtıklarını açıklamıştı. Özkoç hakkında, yine bu sözleri 
gerekçe gösterilerek fezleke de hazırlanmıştı.755 

21 Ocak 2022 
• Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Öztürk 

Türkdoğan hakkında “silahlı örgüte üye olmak” suçlamasıyla dava açıldı. Türkdoğan, “Özellikle 
bana yönelmelerinin önemli bir sebebi de benim barış çizgisinde ısrar etmemdir. Kürt mesele-
sinde barış süreci yeniden başlayacak. Başlamak zorundadır. İktidarın pratiği Türkiye’yi mah-
vetti. Türkiye kendi kanunlarını uygulamaktan çıkan bir ülke oldu. O kadar çok yargıyla, hukukla 
oynadılar ki yarın, öbür gün bu hukuksuzluk kendilerini de vuracak” dedi.756 

24 Ocak 2022   
• Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD), Demokrat Avukatlar Grubu Şubesi ve Çağdaş Hu-

kukçular Derneği’nin (ÇHD) 24 Ocak Tehlike Altındaki Avukatlar Günü nedeniyle Mersin adli-
yesi önünde yapmak istediği basın açıklamasına polis fiziki şiddetle müdahalede bulundu.757 

25 Ocak 2022 
• İstanbul 52. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, avukat Efkan Bolaç hakkında 2014 yılında Brezilyalı 

çizer Carlos Latuff’un Berkin Elvan ve Somalı madencileri konu edinen iki karikatürünü Instag-
ram’da paylaşarak, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ettiği iddiasıyla dava açıldı. İlk duruşma, 6 Ey-
lül’de görülecek. Bolaç, “Yaklaşık sekiz sene önce Soma maden katliamı döneminde başbakan 
olan Recep Tayyip Erdoğan, bölgeye gelmiş ve danışman yardımcısı Yusuf Yerkel bir madenciyi 
tekmelemişti. Bu konuyla ilgili olarak Carlos Latuff tarafından çizilen ve o zaman gazetelerde de 
yayınlanan bir karikatürü Instagram hesabımda paylaştım. Bu karikatürü, katliam yapılan bir il-
çeye gelen bir başbakanın halka bu şekilde davranması ve yanında çalışanların davranışlarına 
engel olmamasını eleştirmek adına paylaştım. Paylaşalı neredeyse sekiz sene oldu ama sanırım 

 
751 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/istanbulda-gbt-sorgusuna-itiraz-eden-avukata-bekci-dayagi-6898473/ 
752 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/hakkari-valiliginden-toplanti-ve-gosteri-yasagi-1901247 
753 https://m.bianet.org/bianet/egitim/256501-bogazici-universitesi-nde-uc-dekan-gorevden-alindi 
754 https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/chp-grup-baskanvekili-engin-ozkoca-erdogan-cezasi-1901634 
755 https://www.birgun.net/haber/erdogan-in-tazminata-mahkum-edilen-sozlerini-kullanmisti-ozkoc-a-tazminat-cezasi-374028 
756 https://www.medyaport.net/turkdogan-gecmiste-fiziki-siddet-vardi-bugun-ise-%E2%80%98cezalandirma-politikasi-roportaj,1.html 
757 https://www.gazeteduvar.com.tr/tehlike-altindaki-avukatlar-gununde-avukatlara-polis-siddeti-haber-1550486 
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daha yeni görmüşler. 2014 yılında Soma’ya ve Berkin Elvan’a dair karikatürler Hürriyet’te de 
yayınlandı ve soruşturma açılmadı. Ben de Berkin’li karikatürü Hürriyet‘ten aldım” dedi.758 

• TÜİK, Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) yöneticisi Prof. Dr. Veysel Ulusoy hakkında “kişilik 
haklarını ihlal ettiği” gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. TÜİK’in yüzde 36,08 olarak açık-
ladığı yıllık enflasyonu, ENAG yüzde 82,81 olarak duyurmuştu. Ulusoy, daha önce ENAG hak-
kında, TÜİK’in talebiyle bir soruşturma açıldığını ancak davaya dönüşmediğini belirterek, 
“ENAG’ı kapatmak istiyorlar ama bu kolay değil” dedi. TÜİK Başkanı Prof. Sait Erdal Dinçer, 
“Alternatif enflasyon ölçen Ulusoy ve ekibini de davet edecektik. Kendisiyle görüştüm. Zaman 
planlaması yapıyorduk. Sonra da ekonomi ve finans yazarlarını, uzmanları davet edecektik” de-
mişti. Dinçer’in sözlerini hatırlatan Ulusoy, “Daveti esasında mahkemeyle beklemiyorduk” 
dedi.759 

27 Ocak 2022 
• İstanbul Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun, 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a “hakaret” ettiği iddiasıyla yargılandığı da-
vada,760 müşteki Altun’un suçtan zarar görme ihtimaline karşı davaya katılan olarak kabul edil-
mesine karar verdi.761  

• Zonguldak 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, CHP’nin “Tek Adam A.Ş.” broşürünü dağıtan Tayfun 
Özdemir, Oktay Girgin, Ahmet Kuzgun ve Gönül Demirsay’ın, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” id-
diasıyla yargılandığı davada, savcı cezalandırma istedi.762 CHP Zonguldak Milletvekili Deniz 
Yavuzyılmaz, “Zorlama bir dava ile karşı karşıyayız. Zonguldak’ta CHP merkez ilçe yöneticileri, 
‘Tek Adam A.Ş.’ başlığı altındaki, elektrik ve doğal gaz faturalarındaki zamları anlatan broşürleri 
dağıttıkları için hem de valilikten izin alarak dağıttıkları halde bir yargılamaya maruz kalıyorlar. 
Broşürlerde anlattığımız, zamların üstüne de devasa tutarlarda zamlar gelmiş oldu. Bu bakımdan 
dağıtılan broşürlerin içeriğindeki bilgilerin net bir şekilde doğru olduğu herkes tarafından şu anda 
kabul edilmiş vaziyette. Diğer taraftan ‘tek adam’ ifadesi ve kelimesinden, Cumhurbaşkanı’nın 
değil alınmak, mutluluk duyduğunu düşünüyoruz. Zira ülkedeki tüm yetkileri tek elde kendisinde 
toplamak için yoğun bir çaba sarf etti” dedi.763 

28 Ocak 2022 
• Batman Valiliği, Kürt Dil Platformu’nun, Kürtçe’nin resmi ve eğitim dili olması talebiyle stant 

açma isteğine izin vermedi.764 
• Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında “6 milyar TL’lik 

ihale” iddialarıyla ilgili Twitter üzerinden paylaştığı video ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsav-
cılığı’na “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu ve Kılıçdaroğlu 
aleyhine 250 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı. Kılıçdaroğlu, söz konusu paylaşımında 3 
Nisan 2018’de açık ihale yapıldığını ve ihaleyi 3 milyar 198 milyon 743 bin 727 lira teklif veren 
firmanın kazandığını, ancak ihalenin bu firmaya verilmediğini ve 6 milyar TL fazla fiyat biçile-
rek, iktidara yakın bir şirkete yeniden verildiğini ileri sürmüştü.765 

29 Ocak 2022 
• İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi, İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından Sendika.org yazarı 

Hamide Rencüzoğulları’na Tekmili Birden IŞİD kitabı nedeniyle açılan davada, Rencüzoğulları 
ve Tekin Yayınevi’ne 10.000 TL manevi tazminat kararı verdi. İHH, Rencüzoğulları’nı icraya 
verdi. Rencüzoğulları, “Bu kadar çok kişiyi rahatsız ettiğine göre bu kitabın içeriğinin bilinmesini 
istemiyorlar demektir. Bu sebepten dolayı, mutlaka daha fazla okunmasını istiyorum. İşledikleri 
suçların belgelerinin yer aldığı bu kitabın ortadan kaldırılmasını istiyorlar. Bir yazar ve emekli 

 
758 https://susma24.com/carlos-latuffun-karikaturlerine-yine-sorusturma/ 
759 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/tuikten-ulusoya-suc-duyurusu-kisilik-haklari-zedeleniyormus-1903044 
760 https://www.birgun.net/haber/altun-a-hakaret-ettigi-iddiasiyla-kaftancioglu-na-acilan-davada-durusma-ertelendi-374935 
761 https://www.haberler.com/son-dakika-kaftancioglu-yargilandigi-davada-durusmaya-14696667-haberi/ 
762 https://www.dusun-think.net/haberler/brosur-dagitan-chplilere-acilan-cumhurbaskanina-hakaret-davasi/ 
763 https://t24.com.tr/haber/tek-adam-a-s-brosuru-dagitan-chp-lilere-acilan-cumhurbaskanina-hakaret-davasi-basladi,1011047 
764 https://susma24.com/batman-valiliginden-kurtce-standa-engel/ 
765 https://www.haberler.com/son-dakika-cumhurbaskani-erdogan-chp-lideri-14699213-haberi/ 
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öğretmen olarak, benim tüm servetim bu kitaplarım. O yüzden bu kitaplar üzerinden bir daya-
nışma talep edebiliriz” dedi.766 

31 Ocak 2022 
• Kocaeli Gebze’de işten atılan arkadaşları ve sendikal talepleri için fabrikada eylem yapan yakla-

şık 200 Farplas firması işçisi gözaltına alındı.767 
1 Şubat 2022 

• Eğitim-İş Sendikası üyelerince TBMM önünde Öğretmen Meslek Kanunu Teklifi’nin geri çekil-
mesi talebiyle yapılacak basın açıklamasına polis müdahale etti. Eğitim İş Sendikası’ndan yapılan 
açıklamada,768“ Meclis önünde yapmak istediğimiz basın açıklaması, kolluk kuvvetlerince engel-
lendi. En temel sendikal hak ve özgürlüklerden biri olan protesto hakkımız gasp edildi. ‘Öğret-
mene değil, çetelere barikat’, ’Öğretmene değil, tarikata barikat’, ‘Mustafa Kemal’in öğretmen-
leriyiz ’sloganlarımız sık sık polis tarafından‘ Yapılan eylem kanuna aykırıdır. Lütfen eyleminize 
son veriniz ’anonslarıyla bölündü. Arbedeye rağmen geri adım atmayarak, basın açıklamamızı 
yaparak eylemi sonlandırdık” dedi.769 

2 Şubat 2022 
• İstanbul Beyoğlu’nda sokakta Kürtçe müzik yapan sokak sanatçılarının engellenmesi olayını 

Van’da protesto etmek isteyen grubun etkinliği770 polis ekiplerince engellendi.771  
• Hakkari Valiliği, il genelinde 15 gün süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasaklandığını 

duyurdu.772 
3 Şubat 2022 

• İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Ferhat Berkpınar, Adıya-
man Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen bir soruşturma gerekçesiyle dernek 
binasına düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak, Adıyaman’a götürüldü. İHD Şube Başkanı 
Abdullah Zeytun soruşturma hakkında kısıtlama kararı olduğu gerekçesiyle operasyon hakkında 
bilgi edinemediklerini ifade etti.773 

• İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, CHP İstanbul İl Başkanı Ca-
nan Kaftancıoğlu hakkında “kişilik haklarını zedelediği” gerekçesiyle açtığı 500.000 liralık taz-
minat davasını reddetti. Erdoğan, 8 Ocak 2021'de yaptığı açıklamada, Kaftancıoğlu için “DHKP-
C militanı” demiş, Kaftancıoğlu da “Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat” ifadesiyle yanıt 
vermişti. Erdoğan, bunun üzerine Kaftancıoğlu hakkında 500.000 liralık tazminat davası aç-
mıştı.774 

4 Şubat 2022 
• Zonguldak’ta AKP İlçe Başkanlığı’nın binasının çatısına çıkarak yedi aydır çocuğunun kendisine 

gösterilmediğini iddia ederek yaşamına son vereceğini söyleyen A.Ç. isimli vatandaş, “İstanbul 
yasası, evimi yıktı, yavrumu elimden aldı” dediği için “Cumhurbaşkanı hakaret” iddiasıyla gö-
zaltına alındı.775 A.Ç. isimli vatandaş, ertesi gün sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak 
Karadeniz Ereğli Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.776 

• İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, ortağı olduğu balık restoranında öldürülen avukat 
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili öldürülme anı ve suça konu eylemin gerçekleşme gö-
rüntülerine yayın yasağı getirdi.777 

 
766 https://sendika.org/2022/01/ihh-tekmili-birden-isid-kitabi-nedeniyle-ceza-alan-hamide-rencuzogullarini-icraya-verdi-645114/ 
767 https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/farplasta-direnise-polis-mudahalesi-200-isci-biber-gazli-dronelu-mudahaleyle-gozaltina-alindi-1904047#:~:text=SER-
BEST%20BIRAKILDILAR,ifadeleri%20al%C4%B1nd%C4%B1ktan%20sona%20serbest%20b%C4%B1rak%C4%B1ld%C4%B1lar. 
768 https://t24.com.tr/video/tbmm-kapisi-onunde-egitim-is-sendikasi-ile-polis-arasinda-gerginlik,45277 
769 https://sendikabulteni.com/haber/tbmm-onunde-aciklama-yapmak-isteyen-egitim-ise-polis-engeli-97833  
770 http://mezopotamyaajansi35.com/KULTUR-SANAT/content/view/160609 
771 https://susma24.com/vanda-polis-kurtce-sarkiya-izin-vermedi/ 
772 https://www.birgun.net/haber/hakkari-de-gosteri-ve-yuruyuslere-yasak-375731 
773 https://www.gazeteduvar.com.tr/ihd-diyarbakir-subesine-polis-baskini-sube-yoneticisi-gozaltina-alindi-haber-1551734 
774 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/erdoganin-chpli-kaftancioglu-hakkinda-actigi-500-bin-tllik-tazminat-davasina-ret-1905011 
775 https://abcgazetesi.com/yasamina-son-vermek-icin-catiya-cikan-sahis-erdogana-hakaret-edince-gozaltina-alindi-417007 
776 http://www.kdzereglihaber.com/haber/Catiya-cikip-Cumhurbaskani-na-hakaret-eden-zanli-tutuklandi/24314#h24314 
777 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/avukat-safak-mahmutyazicioglu-cinayeti-goruntulerine-yayin-yasagi-6932525/ 
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• Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hakkında soruşturma başlatılan CHP üyesi çiftçi Memik 
Budak Facebook hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 
hakkındaki paylaşımları nedeniyle “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla tutuklandı. Avukat 
Bektaş Şarklı, “Bugün Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlamasıyla Gaziantep’te çiftçilik yapan CHP 
üyesi Memik Budak tutuklanmıştır. AKP‘li Cumhurbaşkanı siyaset yapmasına, tüm muhalefete 
hakaret etmesine rağmen koruma zırhına sığınmakta ama kendisine dokunan cezaevine gönderil-
mektedir” dedi.778 

6 Şubat 2022 
• Mardin Kızıltepe’de elektrik zamlarını protesto etmek isteyen bir gruba polis, biber gazı ve taz-

yikli suyla779 müdahale etti.780 
• Türkiye Yüzme Federasyonu, Covid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine 

Erdoğan’a sosyal medya hesabından yorum yapan eski milli yüzücü Derya Büyükuncu’ya “daimi 
hak mahrumiyeti cezası” verdi. Federasyondan yapılan açıklamada, “Büyükuncu’nun sosyal 
medya üzerinden sarf ettiği söylem ve yazılarının Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na ve 
eşine aleniyet oluşturacak şekilde yapmış olduğu paylaşımlarının Türkiye Yüzme Federasyonu 
Disiplin Kurulu Talimatı’nın 34. maddesine aykırı olduğu, ulusal medya kanallarından öğrenil-
diği üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ilgili hakkında adli soruşturma başlatıldığı, ey-
lemlerinin yoğunluğu ve içeriğinin şiddet göz önünde bulundurularak Türkiye Yüzme Federas-
yonu Disiplin Talimatı’nın 34. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 'daimi hak mahrumiyetiyle ce-
zalandırılmasına' karar verilmiştir” denildi.781 

• İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın rahatsızlığı ile ilgili suç teşkil eden 
paylaşımlara yönelik re’sen başlatılan soruşturma kapsamında, Derya Büyükuncu hakkında ya-
kalama kararı çıkarıldığını duyurdu.782 

8 Şubat 2022 
• Ülke genelindeki iş bırakma eylemiyle ilgili Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapı-

lacak basın açıklaması engellendi. Van Hakkari-Tabip Odası Başkanı Hüseyin Yaviç, TTB Mer-
kez Konseyi Üyesi Dr. Ayfer Bostan, SES Şube Eşbaşkanı Figen Çolakoğlu, Şube Eşbaşkanı 
Zeki Seven, Şube Kadın Sekreteri Seda Güler, Şube Denetleme Kurulu Başkanı Mehmet Emin 
Yılmaz’ın da aralarında 10 kişi gözaltına alındı. Van Hakkari-Tabip Odası Başkanı Hüseyin Ya-
viç, “Türkiye’nin her ilinde yapılan bir açıklama var. Her ilde yasak değil de burada mı yasak” 
dedi.783 Gözaltına alınanlar Van İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alındıktan serbest bırakıldı.784 

• Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korona vi-
rüse yakalanmasının ardından sosyal medyadan yaptığı yorum nedeniyle “daimi hak mahrumiyeti 
cezası” verilen eski milli yüzücü Derya Büyükuncu’nun, millilik lisansının iptal edileceğini açık-
ladı.785 

• Migros’un İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki deposunda iş bırakan işçilerden 150’den fazlası gö-
zaltına alındı. Karakolda ifadeleri alındıktan sonra işçiler serbest bırakıldılar. Maaşlarına yüzde 
sekiz zam yapılması sonrası iş bırakma grevi yapan 120’den fazla işçi “iş hukukunu bozmak” 
iddiasıyla işten atılmıştı. Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası, “Sendikamız Genel 
Başkanı, iki sendika yöneticimiz ve 150’yi aşkın işçi kardeşimiz Esenyurt Migros Depo’da gö-
zaltına alındılar. Kıraç Karakolu’na götürülüyorlar. Sabah vardiyasında tekrar depo önünde ola-
cağız. Hesap soracağız!” mesajını paylaştı.786 

9 Şubat 2022 

 
778 https://www.memohaber.com/siyaset/cumhurbaskani-erdogana-hakaretten-tutuklandi/50255/ 
779 http://mezopotamyaajansi35.com/GUNCEL/content/view/161084 
780 https://ankahaber.net/haber/detay/elektrik_zamlari_mardin_kiziltepede_yuruyus_ve_istifa_sloganlariyla_protesto_edildi_73027 
781 https://tr.euronews.com/2022/02/06/eski-milli-yuzucu-derya-buyukuncu-ya-daimi-hak-mahrumiyeti-cezas 
782 https://www.trthaber.com/haber/gundem/derya-buyukuncu-hakkinda-yakalama-karari-652623.html 
783 https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/vanda-saglik-emekcilerine-polis-mudahalesi-cok-sayida-gozalti-1906229 
784 https://www.gazetevan.com/public/haber/van/174930/vanda-gozaltina-alinan-saglikcilar-serbest-birakildi 
785 https://www.birgun.net/haber/bakan-kasapoglu-ndan-derya-buyukuncu-aciklamasi-iptal-sureci-basladi-376403 
786 https://www.gazeteduvar.com.tr/migros-iscileri-gozaltina-alindi-haber-1552441 
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• İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi, Boğaziçi Üniversitesi’nden yedi öğrencinin “halkı kin ve 
düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçlamasıyla yargılandığı davada, Siber Suçlar Şube Müdür-
lüğü’ne müzekkere yazılarak sanıklara atılı suça konu olan Şahmeran figürlü Kabe resminin asıl-
ması ile ilgili açık kaynak araştırması yapılmasına, eylem sebebiyle oluşan olumlu ve olumsuz 
tepkileri içeren raporun hazırlanmasına karar verdi.787 Mahkeme, davayı 30 Mart’a erteledi.788 

10 Şubat 2022 
• İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi Parkı davasındaki tek tutuklu Osman Kavala’nın son 

değerlendirmeden bu yana hukuki durumunda değişiklik olmadığını belirterek, oy çokluğuyla 
tutukluluk halinin devamına karar verdi.789 Üye hakimlerden biri ise muhalefet şerhi koydu. Tu-
tukluluk hali gerekçesinde, “Son tarihli değerlendirmeden bu yana hukuki durumda değişiklik 
olmaması gözetilerek Kavala’ya isnat edilen suçun vasıf ve niteliği, yargılamanın geldiği aşama, 
dosyada bulunan HTS kayıtları, ve BAZ bilgileri üzerinde yapılan inceleme, dijital materyaller 
üzerinde yapılan inceleme sonucu düzenlenen raporlar, atılı suçun yasada öngörülen cezanın üst 
sınırı, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı anlaşıldığı” görüşü belirtildi.790 

11 Şubat 2022 
• AYM, üyesi olduğu Eğitim Sen’in afişlerini dağıttığı için yazılı uyarı alan Hacettepe Üniversitesi 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi araştırma görevlisi Umut Kaya’nın başvurusunda el ilanı da-
ğıtmasının “ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini” belirterek, reddetti. 791 Kaya 
Hacettepe Üniversitesi’nin Beytepe Kampüsü’nde 2/11/2010 tarihinde bir grup akademik ve idari 
personelle birlikte kütüphane önünde önceden izin almaksızın Eğitim-Sen adına tanıtım masası 
açmış ve “Öğrencime Dokunma ve Asistan Kıyımına Hayır” başlıklı el ilanları dağıttığı için idare 
tarafından uyarı cezası almıştı.792 

12 Şubat 2022 
• Eskişehir’de elektrik ve doğalgaz zammını protesto etmek için yürüyüş yapmak isteyen yaklaşık 

600 kişilik gruba polis müdahale etti. Vatandaşlar, elektrik faturalarını yaktı, “Hükümet istifa” 
sloganları attı.793 

• Batman'daki kayıp yakınlarıyla İnsan Hakları Derneği Batman Şubesi’nin Gülistan Cad-
desi’ndeki İnsan Hakları Anıtı önünde gerçekleştirmek istediği eyleme Batman Valiliği’nin 10 
günlük eylem ve etkinlik yasağı nedeniyle polis müdahale etti.794 

13 Şubat 2022 
• Kadın Meclisleri’nin, İstanbul Kadıköy’de zamları protesto etmek için alana tencere ve tavalarla 

girmek istemesine polis barikat kurarak müdahale etti. Tencere-tavalarını bırakmak istemeyen 
göstericiler, barikatlar arasında dans ederek zamları protesto etti.795 

17 Şubat 2022 
• İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, 8 Mart 2018’de karara bağlandıktan sonra 6 Mart 2020’de 

Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından aralarında Atilla Taş ile gazeteci Ahmet Memiş’in de bu-
lunduğu sekiz kişi yönünden bozulan, 17 kişi için ise onanan 25 sanıklı “FETÖ’nün medya yapı-
lanması” davasında Taş’ın dosyasının, “mevcut bu dosyasıyla görülmesini gerektirecek bir yönü 
bulunmadığı’” gerekçesiyle ayırılmasına karar verdi. Mahkeme, “cumhurbaşkanına hakaret” 
suçu kapsamında Adalet Bakanlığı’ndan yazı gelmesinin beklenmesine ve Taş hakkındaki yurt 
dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına karar verdi.796 

• İstanbul Kadıköy’de GBT sorgulaması yapmak isteyen bekçiler tarafından darp edilerek, ters ke-
lepçeyle gözaltına alınan avukat Mürsel Ünder, Anadolu Adalet Sarayı'na ifadeye çağrıldı. Ünder, 

 
787 https://kaosgl.org/haber/bogazici-sergi-davasi-30-mart-a-ertelendi 
788 https://www.mlsaturkey.com/tr/bogazici-sergi-davasi-30-marta-ertelendi/ 
789 https://tr.euronews.com/2022/02/10/osman-kavala-n-n-tutukluluk-halinin-devam-na-karar-verildi 
790 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/son-dakika-mahkemeden-osman-kavala-karari-6944128/ 
791 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2015/2947?KelimeAra%5B0%5D=ya&page=309?Dil= 
792 https://www.memurlar.net/haber/1014837/el-ilani-dagitan-arastirma-gorevlisine-verilen-uyari-cezasina-aym-den-onay.html 
793 https://ankahaber.net/haber/detay/eskisehirde_zam_protestosuna_polis_engeli_73766 
794 https://www.gazeteduvar.com.tr/kayip-yakinlari-yeniden-valilik-yasagina-takildi-haber-1552927 
795 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-60369438 
796 https://www.gazeteduvar.com.tr/fetonun-medya-yapilanmasi-davasinda-atilla-tasin-dosyasi-ayrildi-haber-1553552 
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ifadesinde “Görevli bekçiler ısrarla GBT yapma yetkilerinin olduğunu beyan ettiler. GBT yapa-
bileceklerini herkese yaptıklarını söylediler. Bu tartışmanın akabinde avukat olduğumu söyledim. 
7245 sayılı yasanın kendilerine bu yetkiyi vermediğini hatırlattım. Kendileri de bu yasaya göre 
işlem yapacaklarını söylediler” dedi. Mürsel’in savcılıktaki ifadesi sırasında aralarında TBB Baş-
kanı Erinç Sağkan ile İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu’nun bulunduğu hukukçular 
tarafından yapılan açıklamada, “Yasal gerekçesi yurttaşların güvenliğini sağlamak üzere oluştu-
rulmuş ve kurulmuş olan bekçilik kurumunun çok büyük bir güvenlik sorunu haline gelmiş du-
rumda. Maalesef ki canımızı, malımızı başta olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerimizi korumak 
üzerine oluşturulduğu söylenen bu kurum, artık ciddi anlamda en temel Anayasal hak ve özgür-
lüklerimizi, başta bu somut olayda seyahat özgürlüğü olmak üzere engelleyen, yok eden ve şiddet 
göstermek suretiyle hakları ihlal eden bir kuruma dönüşmüş” denildi.797 

18 Şubat 2022 
• Özgür Hukukçular Derneği’ne mensup bir grup kadın avukat tarafından Mersin Adliyesi önünde 

yapılan ve“ cezaevinde kalamaz” raporu olan hasta tutuklu HDP’li Aysel Tuğluk’un tahliye edil-
mesine yönelik basın açıklamasına müdahale edildi.798 

19 Şubat 2022 
• Ankara Kadın Platformu’nun, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programını duyurmak için Çankaya 

Belediye binası önünde yapmak istediği basın açıklamasına müdahale edildi ve bazı eylemciler 
gözaltına alındı.799 

• KHK ile polis mesleğinden ihraç edilen Aytaç Saçmalı’ya, servis şoförlüğü için başvurduğu Kay-
seri Büyükşehir Belediyesi tarafından KHK’lı olduğu gerekçesiyle uygunluk sertifikasının veril-
mediği öne sürüldü.800 

21 Şubat 2022 
• Yeni Akit, Twitter’daki paylaşımında “Çok Güzel Hareketler 2” afişinde yer alan kadın oyuncu-

nun omuzlarını, elbisesindeki omuz dekoltesi nedeniyle buzladı. Yeni Akit, “Millî ve manevi de-
ğerlerle alay ediyorlar” ara başlığıyla“ Skandal bitmek bilmiyor. Çok Güzel Hareketler 2 rezilli-
ğinin yeni adresi belli oldu”801 ifadeleriyle programı hedef gösterdi.802  

• İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi 52 kişi hakkındaki yargıla-
mada, Koç Üniversitesi öğrencisi Zehra Aydemir ile Ege Üniversitesi öğrencisi Erhan Acı-
dere’nin adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar vererek, davayı 4 Temmuz’a erteledi.803 

• Bursa Osmangazi Cumhuriyet Caddesi üzerinde müzik eşliğinde gösteri yapan Uludağ Üniversi-
tesi Beden Eğitimi Fakültesi öğrencilerine zabıta müdahale etti.804 Gösteriyi izleyen vatandaşların 
ise duruma tepki gösterdiği belirtildi.805 

22 Şubat 2022 
• Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesi, sosyal medya hesabında “Kürt” ve “Kürdistan” kelimelerinin 

geçtiği paylaşımlar yaptığı için“ silahlı terör örgütü propagandası yapmak” iddiasıyla yargılanan 
Fırat Üniversitesi araştırma görevlisi Hifzullah Kutum hakkında yurt dışına çıkış yasağının deva-
mına karar verdi. Dava 3 Mart’a ertelendi.806 

• Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi, İHD Eş Başkanı Avukat Öztürk Türkdoğan hakkında“ terör 
örgütü üyeliği” iddiasıyla yargılanmasında, yurt dışına çıkış yasağının devamına karar vererek, 
davayı 19 Nisan’a erteledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey 
Irak’ın Gara bölgesinde düzenlediği operasyon sırasında PKK tarafından 13 sivilin öldürülmesine 

 
797 https://www.milliyet.com.tr/gundem/dayak-yedigini-one-suren-avukattan-bekciler-sikayetci-oldu-6702844 
798 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/mersinde-avukatlara-polis-mudahalesi-6961371/ 
799 https://www.karar.com/guncel-haberler/ankarada-8-mart-icin-basin-aciklamasi-yapmak-isteyen-kadinlara-polis-1652401?utm_campaign=Bundle&utm_me-
dium=referral&utm_source=Bundle 
800 https://t24.com.tr/haber/khk-liya-soforluge-uygun-belgesi-verilmedi,1016066 
801 https://www.yeniakit.com.tr/haber/skandal-bitmek-bilmiyor-cok-guzel-hareketler-2-rezilliginin-yeni-adresi-belli-oldu-1628606.html 
802 https://susma24.com/yeni-akitten-cok-guzel-hareketler-bunlar-2-afisine-sansur/ 
803 https://www.mlsaturkey.com/tr/52-bogazicili-ogrencinin-yargilandigi-dava-temmuza-ertelendi/ 
804 https://www.bursahakimiyet.com.tr/bursa/bursa-da-sokak-akrobatlarina-mudahale-eden-zabitaya-vatandastan-tepki-653585 
805 https://www.bursamuhalif.com/bursada-sokak-danscilarina-mudahale-eden-zabitaya-yurttaslar-tepki-gosterdi/?utm_campaign=Bundle&utm_medium=refer-
ral&utm_source=Bundle 
806 https://www.mlsaturkey.com/tr/savci-kurdistan-kelimesini-kullandigi-icin-tutuklanan-akademisyen-kutum-icin-ceza-istedi/ 
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ilişkin 16 Şubat 2021’de TBMM’de yaptığı açıklamada, İHD için “canı çıkasıca” demişti. Türk-
doğan, Soylu’nun bu açıklamasından üç gün sonra evi basılarak gözaltına alınmış, daha sonra adli 
kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 16 Aralık 2021’de Türk-
doğan hakkında “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla dava açmıştı.807 

23 Şubat 2022 
• Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan 

Doku’nun annesi Bedriye Doku, babası Halit Doku ve ablası Aygül Doku, Adalet Bakanlığı 
önünde darp edilerek gözaltına alındı.808 

24 Şubat 2022 
• Kamuoyunda “Emekli Amiraller Bildirisi” olarak tanımlanan ve Montrö Sözleşmesi’nin önemine 

ilişkin açıklama nedeniyle haklarında “anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma” iddiasıyla 
dava açılan isimlerden E. Tümgeneral Alper Çetin Tezeren, E. Tuğamiral Türker Ertürk ile E. 
Tümamiral Cem Gürdeniz, İstanbul’da ifade verdi. Gürdeniz İstanbul 24.Ağır Ceza Mahke-
mesi’ndeki ifadesinde, “Bu dava hukuk sisteminin siyasallaştığını gösteriyor. Türk amirallerinin 
Montrö duyarlılığı ve sarıklı amirale ilişkin duyarlılığını gösterdik. Pişman değilim. Montrö Söz-
leşmesi Türkiye’nin can simididir. Ukrayna Türkiye’den boğazları kapatmasını istedi, Montrö 
olmasaydı Türkiye tarafsızlığını gösteremezdi” dedi.809 Tezeren de, “Talihsiz bir şekilde en yük-
sek yargı organları mensuplarının da dahil olduğu bir karalama, devlete, hükümete karşı bir giri-
şimmiş algısı oluşturularak kötü niyetli bir kampanya başlatıldı. Hem sosyal medya platformları 
ile internet sitelerinde, hem de yerel basında, örgütlü ve organize bir şekilde yürütülen anılan 
karalama kampanyaları ve suç duyuruları ile şahsım ve meslektaşlarım nezdinde masumiyet ka-
rinesi ve lekelenmeme hakkı açıkça ihlal edilmiştir. Yapılan haksız ve mesnetsiz suçlamaları ka-
bul etmiyorum” dedi.810 İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ifadesi alınan Ertürk de, “yargı-
lamanın Türk milletini üzdüğünü ve devletin imkanlarını boş yere meşgul ettiğini düşünüyorum 
ve sayın mahkemeden beraatımı istiyorum. Yurtdışı yasağım da var. Onun da kaldırılmasını talep 
ediyorum” dedi.811 

27 Şubat 2022 
• Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Kur Korumalı TL Mevduat (KKM) ve-

rilerine sansür uyguladı. BDDK, 9 Şubat’ta günlük olarak KKM verilerini yayınlayacağını açık-
lamıştı ancak dört gün yayınlandıktan sonra 14 Şubat’tan sonra yayınlanmadı. Kur Korumalı TL 
Mevduat ’ta biriken tutarı haftalık bültende yayınlamaya başlayan kurum, 18 Şubat itibarıyla sis-
temde 469 milyar 230 milyon TL biriktiğini duyurdu. Ancak bu kez de açıklanan verilerde dö-
vizden ve TL’den açılan hesaplara ilişkin detayın yer almadığı görüldü.812 

28 Şubat 2022 
• İstanbul’da kendilerini “Geçinemiyoruz” ve “Yurtsuzlar” isimleriyle tanıtan öğrenci gruplarınca 

yapılan elektrik ve doğalgaz faturaları ile hayat pahalılığını Taksim’de protestosunda 26 kişi gö-
zaltına alındı. 26 kişi, kimlik tespitlerinin yapılmasının ardından serbest bırakıldı. İstanbul Vali-
liği’nden yapılan açıklamada, “Uyarılara rağmen eylem yapmakta ısrar eden gruptan (26) şahıs 
yakalanmıştır. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir” denildi.813 

• A Haber, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sırasında ülkede mahsur kalan Türk vatandaşlarından birisi 
olarak Harkov’dan canlı yayına bağlandığında, “tahliye bekleyen 800 öğrenci var” diyerek yar-
dım isteyen Duygu Birgül’ü yayından aldı. ”Buradan sadece 50 öğrenci tahliye edildi, 800 kişi 
daha var. Durumumuz çok acil. Yarım saat sonra belki bu konuşmayı bile yapamayacağım” diyen 
Birgül, konuşmasını sürdürdüğü sırada sunucu Gökhan Kurt araya girdi. Kurt,“  Devletimiz bu 

 
807 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/ihd-es-genel-baskani-ozturk-turkdogan-insan-haklari-savunuculugu-kriminalize-edilmeye-calisiliyor-1910078 
808 https://medyascope.tv/2022/02/23/gulistan-dokunun-ailesi-gozaltina-alindi-dokunun-annesi-polis-aracinda-medyascopea-konustu/ 
809 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/montroyu-savunan-amiraller-hakim-karsisina-cikti-turk-yargi-sisteminin-buyuk-ayibidir-1910645 
810 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/emekli-amiraller-bildirisi-emekli-tumamiral-tezeren-ifade-verdi-6973930/ 
811 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/emekli-amiraller-bildirisi-davasi-emekli-tumamiral-cem-gurdeniz-ifade-verdi-42010456 
812 https://www.cumhuriyet.com.tr/ekonomi/aciklamakta-gecikti-bddkden-kur-korumali-mevduata-sansur-1911411#:~:text=T%C3%BCrk%20Li-
ras%C4%B1'ndaki%20de%C4%9Fer%20kayb%C4%B1,14%20%C5%9Eubat'ta%20tak%C4%B1l%C4%B1%20kald%C4%B1. 
813 https://www.egepostasi.com/guncel/ogrencilerin-fatura-zinciri-ne-polis-mudahalesi-26-gozalti-h278456.html 
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noktada sizlerin yardımınıza ulaşacak. Bugün de tahliyeler tüm hızıyla devam etti” dedi ve Bir-
gül, yayından alındı.814 

• Twitter, Rusya devletine bağlı yarı resmi haber ajansı Sputnik’te çalışan bazı gazetecilerin hesap-
larını “Rusya devletine bağlı medya” diyerek etiketledi. Sputnik, kararı “cadı avı” olarak nitelen-
dirdi.815 

2 Mart 2022 
• Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, CHP Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Mahmut Aziz 

Uysal hakkında, 2018 yılında Instagram hesabında paylaşmış olduğu bir karikatürden dolayı 
“Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamalı iddianamesi kabul edildi. Uysal, 2018 yılında sosyal 
medya hesabında “Tarihe geçmiş dünyaca en güçlü üç bıyıklı, milyonları güldürdü, milyonları 
öldürdü, milyonları götürdü” paylaşımı yapmıştı. Uysal, “2018 yılında paylaştığım bir karikatür 
için 2021 yılında hakkımda soruşturma açılmış ve bugün de ilk duruşması var. Paylaşımın gü-
lümsetme maksadı dışında değerlendirilmesi iktidarın, yıpratma ve korkutma politikasından öte 
değildir” dedi.816  

4 Mart 2022 
• İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Gezi Parkı davasında, savcı, Osman Kavala ve 

Ayşe Mücella Yapıcı’nın “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan 
kaldırmaya teşebbüs” gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmalarını istedi. 
Savcı, diğer sanıklar Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Şerafettin Can Ata-
lay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi hakkında da “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme” gerekçesiyle 15 yıldan 
20’şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep etti.817 

• Hakkari Valiliği, kent genelinde oturma eylemleri, gösteri yürüyüşleri ve basın açıklamaları gibi 
etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.818 

• AYM, Gezi Parkı eylemleri sırasında Ankara’da Ethem Sarısülük’ün öldürülmesine ilişkin polis 
memuruna verilen 15.200 lira para cezasının “orantılı” ve soruşturmanın “etkili” olduğunu kabul 
ederek “yaşam hakkının usul yönünden ihlal edilmediğine” karar verdi.819 Mahkeme Başkanı 
Zühtü Arslan, başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan ve üyeler Engin Yıldırım, Celal Mümtaz 
Akıncı, Emin Kuz ve Yusuf Şevki Hakyemez’in karşı oylarıyla verilen kararda, Şah-
baz’ın “içinde bulunduğu korku haliyle omuz hizasından yukarıda bulunan kolunun duruşunun 
bir anlık değişmesi sonucu olayın meydana geldiği” ve “hedef gözeterek ateş etmediği yönündeki 
kabulden ayrılmayı gerektirecek bir noktanın tespit edilemediği” belirtildi. Yaşam hakkının usul 
yönünden ihlal edildiğine dair karşı oylarda ise davanın naklinin gerekçelendirilmemesi, cezasız-
lığa yol açması, altı yıla yakın yargılama süresinin makul olmaması, cezanın caydırıcılık kriterin-
den uzak olması belirtildi.820 

5 Mart 2022 
• Gazeteci Candaş Tolga Işık, Adana Kozan’da yapılması planlanan “Bergen” filminin galasının 

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan tarafından engellendiğini duyurdu. Işık, “Bergen’i öldü-
ren Halis Serbest’in yaşadığı Kozan’da belediye sineması bugün aniden Bergen filmini yayınla-
maktan vazgeçti. Filmin İstanbul’daki galasına çevik kuvvet geldi. Ölüm tehditleri alan yapımcı-
ları ise korumalarla yaşıyor” dedi.821 Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ile görüştüğünü be-
lirten Işık, “Az önce Özgan’ı aradım ve ‘Bir ay önce rezervasyonu yapılan film neden gösterime 

 
814 https://t24.com.tr/video/a-haber-ukrayna-da-mahsur-kalan-ogrenciyi-turk-kizi-aglamaz-diyerek-yayindan-aldi,45864?fbclid=IwAR2fQujd3bWI43TcC-
rhB94IBH3jQwjJC-KAQj8iX2Vi-tc1eCBKsFCCSLBo 
815 https://www.birgun.net/haber/twitter-gazetecileri-rusya-devletine-bagli-medya-diyerek-etiketledi-378909 
816 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/karikatur-paylasti-cumhurbaskanina-hakaretten-dava-acildi-6983842/ 
817 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-60623800 
818 https://t24.com.tr/haber/hakkari-de-gosteri-ve-yuruyus-yasagi-uzatildi,1018908 
819 https://medyascope.tv/2022/03/04/aymden-ethem-sarisuluk-davasinda-ihlal-yok-karari-av-kazim-bayraktar-aymnin-etkin-olmadigi-ortada-aihm-yolu-acildi/ 
820 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220304-6.pdf 
821 https://twitter.com/ctisik/status/1499807693766279170 
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girdiği gün bir anda vizyondan kaldırıldı’ diye sordum. ‘Öyle uygun görüldü’ dedi. Sayın Başkan, 
tüm ısrarlarıma rağmen başka bir yanıt vermedi” ifadelerini kullandı.822 

6 Mart 2022 
• Sivil toplum örgütleri çağrısıyla 8 Mart Kadınlar Günü öncesinde “Yoksulluğun pençesinde, şid-

detin gölgesinde yaşamayacağız” sloganıyla Ankara’da Çankaya Belediyesi önünde eylem yapan 
kadınlara müdahale edildi ve dokuz kişi gözaltına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan 
açıklamada, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle, 18 Şubat 2022’den bugüne değin 46 
ilimizde 15 bin 574 kişinin katıldığı 174 etkinlik (açık hava toplantısı, basın açıklaması, bildiri 
dağıtma, stant açma, kapalı yer toplantısı, pankart açma ve yürüyüş) düzenlenmiştir. Alınan etkin 
güvenlik tedbirleri neticesinde söz konusu etkinlikler, huzur ve güven ortamı içerisinde geçmiştir. 
İki ilimizde kanuna aykırı eylem yapan marjinal gruplara mensup 12 şahıs (İzmir’de üç şahıs, 
Ankara’da dokuz şahıs) hakkında yasal işlem başlatılmıştır” denildi.823 

• Emniyet Genel Müdürlüğü, “Yağ fiyatları üzerinden provokatif ve dezenformasyon içeren” pay-
laşımlarda bulunan 45 hesap hakkında inceleme başlattığını duyurdu.824 

7 Mart 2022 
• İstanbul Valiliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Beyoğlu’nda toplantı, yürüyüş veya basın 

açıklaması yapılmasına “hak ve özgürlüklerin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi ama-
cıyla” müsaade edilmeyeceğini açıkladı. Açıklamada, “İstanbul’da vatandaşlarımız için 2911 sa-
yılı Kanun kapsamında daha önceden toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılabileceği ilan edilen yer-
lerde ve güzergahlarda, yasal çerçevedeki etkinlikler düzenlenebilecektir. Belirlenen bu yerler 
dışında kalan alanlarda, kanuna aykırı şekilde eylem yapılmasına kesinlikle müsaade edilmeye-
cektir. İlimizde düzenlenecek tüm etkinliklerin, yasal zeminde ve belirlenen yerlerde, huzur ve 
güven ortamı içerisinde yapılması için tüm güvenlik tedbirleri alınmıştır” denildi.825 Bu doğrul-
tuda 7 Mart gününden itibaren Taksim ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı ve birçok 
noktaya polis bariyerleri yerleştirildi. Ayrıca Taksim ve Şişhane metro istasyonları, İstiklal Cad-
desi giriş ve çıkışı ile Taksim-Kabataş füniküler hattı saat 13.00’ten sonra kullanıma kapatıldı. 
Kadıköy’de bir grup kadın, eyleme giderken gözaltına alındı. Feminist gruplar ise yasağı tanıma-
dıklarını açıkladı.826 

• Şırnak’ta Cizre Kaymakamlığı’nın, İstanbul’da Kürtçe tiyatro yapan Şermola Performansın daha 
önce 13 kez sahnelediği “Mem û Zîn” oyununun gösterimini gerekçe göstermeden iptal ettiği 
duyuruldu. Şermola Performans, Cizre Belediyesi Kültür Merkezi’nde oynanması planlanan 
“Mem û Zîn” oyunu için 4 Mart 2022’de salon kirasının belediyenin hesabına yatırıldıktan iki 
gün sonra oyunun Kaymakamlık tarafından iptal edildiğini öğrendiklerini açıkladı.827 

• Eskişehir 8. Asliye Ceza Mahkemesi, 30 Haziran 2021’de gerçekleştirilmek istenen 1. Eskişehir 
Onur Yürüyüşü’nde darp edilerek gözaltına alınan 15’i LGBTİ+ hak savunucusu, biri gazeteci 
olmak üzere 16 kişi hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet 
etmek” suçlamasıyla yargılama başladı. Mahkeme, Eskişehir Barosu Ayrımcılıkla Mücadele Ko-
misyonu’nun davaya müdahil olma talebinin bir sonraki celse değerlendirilmesine karar verdi.828 
Dava, 26 Nisan’a ertelendi.829 

8 Mart 2022  
• Antalya’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen “Feminist Gece Yürüyüşü”nde 

bir araya gelen Antalya Kadın Platformu üyeleri ile polisler arasında çıkan arbedede 30 kişi gö-
zaltına alındı.830 Kadınlar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.831 

 
822 https://www.cumhuriyet.com.tr/yasam/bergen-filmine-engel-salona-cevik-kuvvet-geldi-1913082 
823 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/8-mart-eylemine-polis-mudahalesi-6993270/ 
824 https://twitter.com/FreeWebTurkey/status/1500525402695032836 
825 https://susma24.com/istanbul-valiligi-8-martta-eyleme-musaade-etmeyecegiz/ 
826 http://www.istanbul.gov.tr/basin-aciklamasi-2022-17 
827 https://t24.com.tr/haber/cizre-kaymakamligi-mem-u-zin-oyununu-gerekce-gostermeden-iptal-etti,1019257 
828 https://medyascope.tv/2022/03/07/eskisehir-onur-yuruyusu-davasi-basladi/ 
829 https://www.mlsaturkey.com/tr/eskisehir-onur-yuruyusu-davasi-hakiminden-saniga-bosver-anayasal-hakki-simdi/ 
830 https://m.haberturk.com/antalya-haberleri/95339185-antalyadafeminist-gece-yuruyusune-polis-mudahalesi-30-gozalti 
831 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/feminist-gece-yuruyusunde-gozaltina-alinan-30-kadin-serbest-6998971/ 
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9 Mart 2022 
• Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan’ın da 

aralarında bulunduğu eski Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyelerinin “kamu görevlisine dini 
inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklaması nedeniyle görevinden dolayı hakaret” suçlamasıyla yar-
gılamasında, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın davaya katılma talebi kabul edildi. Ancak Diya-
net İşleri Başkanlığı’nın davaya katılma talebi reddedildi. Dava 22 Haziran’a ertelendi.832 

10 Mart 2022 
• Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, şair-yazar Azad Zal’ın “silahlı örgüt üyesi olmak” suçlam-

sıyla altı yıl üç ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.833 Mahkeme, Zal’ın belli hakları 
kullanmaktan yoksun bırakılmasına da hükmetti.834 

11 Mart 2022 
• Zamlara karşın ekonomik sıkıntılar çeken ve elektrik faturalarını ödeyemeyeceğini açıklayan 

Moda Sahnesi’nin elektriği kesildi. Moda Sahnesi’ne Aralık 2021’de 7.000 TL elektrik faturası 
gelirken, Ocak ayında bu fatura 20.000 TL ve Şubat’ta ise 19.000 TL olarak geldi. Moda Sah-
nesi’nden yapılan açıklamada “Gelen tepkiler üzerine elektriğimizi az önce gelip tekrar açtılar. 
Sesimize ses olan medya kuruluşlarına, muhabir arkadaşlarımıza, seyircilerimize, dostlarımıza 
teşekkür ederiz...” denildi.835 

13 Mart 2022 
• ATV’nin yan kanalı a2 TV’de yayınlanan “Kardeş Payı” dizisinde, “Tek bir sözünle doları iki 

TL’nin altına bir sen indirebilirsin” sözü sansürlendi. Daha önce ATV’de 2018 yapımı “Ölümlü 
Dünya” filminin “dolar olmuş 4” repliği de sansürlenmişti. Filmin ATV’deki yayınını izleyenler 
Gazanfer (Ahmet Mümtaz Taylan) ile Oktay (Alper Kul) karakterleri arasındaki bir diyalogda 
geçen “Dolar olmuş dört lira” repliğinin sansürlendiğini görmüştü. Bu replikle birlikte “Adı ne 
bu kızın? – Begüm” diyaloğu da filmden çıkarılmıştı. Aynı filmi 2018’de de yayınlayan kanal, 
dolar repliğini o yıl da sansürlemişti.836 

14 Mart 2022 
• İstanbul Tabip Odası (İTO) temsilen 20 kişilik doktor grubunca 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle 

Taksim’de Cumhuriyet Anıtı’na çelenk koyarak basın açıklaması yapılmasına izin vermedi.837 
Polis müdahalesinde yaşanan arbedede 89 yaşındaki Op. Dr. Erdinç Köksal’ın yere düşerek ya-
ralandığı belirtildi.838 Polis engeli nedeniyle doktorlar, protesto amacıyla, çelenkleri demir bari-
yerlerin önüne bıraktı. İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, 
polisin çelenk konulmasına izin verdiğini ancak basın açıklaması yapılmasına yönelik talebi ka-
bul etmediğini belirtti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, basın açıklaması talebi üzerine gruba mü-
dahale edildiğini açıkladı.839 

16 Mart 2022 
• Sağlık Bakanlığı’nın, özlük haklarının daha iyi hale getirilmesi amacıyla 17-18 Şubat’ta iş bı-

rakma eylemi yapan sağlık emekçileri hakkında ücret kesintisi cezası uyguladığı iddia edildi. Ba-
kanlık Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Vekili İsmail Kaya’nın iş bırakma eylemlerine katı-
lanların disiplin cezasını gerektiren görev yerini terk etme suçu işlediklerini öne sürerek, ihtar 
puanları ile ücret kesintisi cezaları verilmesine yönelik karar verdiği bildirildi.840 SES (Sağlık ve 
Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası) Eskişehir Şube Başkanı Birtürk Özkavak, 15 Mart günü 
hemşire ve ebe maaşlarından 350 ila 800 lira, hekimlerin maaşlarından ise 1000 ila 2500 liraya 

 
832 https://www.mlsaturkey.com/tr/ali-erbasin-eski-ankara-barosu-baskani-ve-yoneticilerinin-yargilandigi-davaya-katilim-talebi-kabul-edildi/ 
833 https://gazetekarinca.com/yayinci-azad-zala-6-yil-3-ay-hapis/ 
834 https://www.mlsaturkey.com/tr/yazar-azad-zala-orgut-uyeligi-suclamasiyla-yargilandigi-davada-6-yil-3-ay-hapis/ 
835 https://www.cumhuriyet.com.tr/kultur-sanat/moda-sahnesinin-elektrigi-once-kesildi-sonra-acildi-1914845 
836 https://www.cumhuriyet.com.tr/yasam/a2-tv-kardes-payi-dizisinin-tekrarinda-dolar-repligini-sansurledi-1915461 
837 https://www.amerikaninsesi.com/a/hekimlere-taksim-de-mudahale/6484885.html 
838 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/taksim-meydanina-celenk-birakmak-isteyen-istanbul-tabip-odasi-uyelerine-polis-mudahalesi-bu-ne-rezilliktir-ya-utan-
1915818 
839 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/doktorlara-taksimdeki-mudahaleyle-ilgili-emniyetten-aciklama-7012628/ 
840 https://kronos35.news/tr/is-birakma-eylemi-yapan-saglikcilara-ceza-yagdi/ 
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kadar kesinti yapıldığını belirtti.841 Genel Sağlık-İş Sendikası Başkanı Derya Uğur da, cezaların 
iptali için Danıştay’a başvurduklarını açıkladı.842 

18 Mart 2022 
• Eskişehir 3. Sulh Ceza Hakimliği, öğrenciler Sinem Ç. ile Deniz K.’nın, Boğaziçi Üniversitesi 

Rektörlüğü’ne Melih Bulu’nun atanmasını ve “Barınamıyoruz” eylemlerine katılarak “silahlı te-
rör örgütüne üye olmak” iddiasıyla843 tutuksuz yargılandıkları davada, haftada bir gün imza, yurt 
dışına çıkış yasağı ve içkili mekanlara giriş yasağı tedbirleriyle serbest bırakılmalarına karar 
verdi. Avukat Mert Yedek, “Yürütülen soruşturmaya tam olarak nasıl etki edeceğini anlamlandı-
ramadığımız alkollü mekanlara giriş yasağının dava konusu suçlamayla hiçbir alakasının olma-
dığı apaçık ortadadır. Gerekli itirazımızı yapıp, yasaya aykırı bu kararın kaldırılması hukuk dev-
letinin temel ilkeleri açısından da gereklilik arz etmektedir” dedi.844 

• Çanakkale’de, KYK yurtlarında kalan bazı üniversite öğrencileri, yurt yönetiminin, Cumhurbaş-
kanı Erdoğan’ın katılımıyla açılışı yapılacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılış törenine 
katılmaları konusunda kendilerine baskı yapıldığını ileri sürdü. CHP Çanakkale İl Gençlik Kolları 
Üniversite Sorumlusu Eren Saraç, “KYK Yurt Kayıt Taahhütnamesi ’ne göre ‘Yurt öğrencileri 
üzerine siyasi baskı uygulamak’ maddesinin çiğnendiğini belirtmek isteriz. KYK yurtlarında oda-
lara gelip açılışa katılacak kişiler için isim toplamak, yurtların içerisine Erdoğan’ın posterlerini 
bir üniversite topluluğu adı altında asmak ve yine yurtlarda yapılan anonslar etik dışıdır. KYK 
yurtlarında tüm bu çalışmaları ÇOMÜ Genç Liderler Topluluğu yapmaktadır. Gerekli yaptırımlar 
uygulanmalıdır. Bu konudan sonra iyice açığa çıkan ÇOMÜ'de bir öğretim görevlisinin öğrenci-
lere AKP propagandası yapması ve sosyal medya hesaplarını takip ettirmesi kabul edilemez” 
dedi.845 

• Sanatçı Çiya Şenses’i İstanbul’da evine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Ayrıca Şenses’in 
dosyasına kısıtlılık kararı getirildiği bildirildi.846 

19 Mart 2022 
• İstanbul Küçükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliği, gazeteci Sedef Kabaş’ın tahliyesine “geçmiş 

olsun” mesajıyla destek vererek suçlamaya konu olan Çerkes atasözünü paylaşan emekli Ali Yıl-
maz’ın “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla tutuklanmasına karar verdi. Mahkeme tutuklama 
kararında “adli kontrol hükümlerinin yeterli denetimi sağlamayacağını” ve “atılı suçun ceza mik-
tarı karşısında tutuklama tedbirinin ölçülü olduğu” ifadelerine yer verdi. Yılmaz, söz konusu pay-
laşım nedeniyle daha önce gözaltına alınıp mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bıra-
kılmıştı. Savcılıkça itiraz edilmesine üzerine yeniden gözaltına alınarak Silivri Cezaevi’ne 
kondu.847 

• Mardin Kızıltepe’de HDP öncülüğünde yapılan Nevruz etkinliğinde çok sayıda kişinin gözaltına 
aldığı belirtildi.848 

• Boğaziçi Üniversitesi okul öncesi öğretmenliği bölümü öğretim üyesi Mine Göl Güven, üniver-
sitede yer alan Barış Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’ndeki öğretim üyelerinin eşyaları-
nın taşınarak başka bir ofise konduğunu iddia etti. Paylaşımda, “Dün gece saat 11'de iki merke-
zimiz, bilgimiz, iznimiz, gözetimimiz olmadan, tüm özel eşyalarımız, kitaplarımız, tezlerimiz, 
önemli/gizli evraklarımız hoyratça ve vandallıkla başka bir ofise atılmış” dedi.849 

• Şanlıurfa 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın 
koruma ve yakınları tarafından eşi ile iki oğlu öldürüldüğü için mahkeme önünde adalet nöbeti 
tutan Emine Şensayar hakkında “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” iddiasıyla dava 

 
841https://www.sozcu.com.tr/2022/saglik/is-birakma-eylemi-yapan-saglikcilara-ceza-yagdi-7015243/?utm_source=sondakika&utm_medium=free&utm_campa-
ign=sondakika 
842 https://kronos35.news/tr/is-birakma-eylemi-yapan-saglikcilara-ceza-yagdi/ 
843 https://www.birgun.net/haber/mahkeme-kontrolu-sagladi-terorden-yargilanan-genclere-ickili-mekan-yasagi-380850 
844 https://www.gazeteduvar.com.tr/teror-orgutu-uyeliginden-yargilanan-ogrencilere-alkollu-mekan-yasagi-haber-1557153 
845 https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/canakkalede-kyk-yurtlarinda-kalan-ogrencilere-kopru-acilisina-katilin-baskisi-1917218 
846 https://www.gazeteduvar.com.tr/kurt-sanatci-ciya-senses-gozaltina-alindi-haber-1557137 
847 https://www.dw.com/tr/sedef-kaba%C5%9F%C4%B1n-s%C3%B6zlerini-payla%C5%9Ft%C4%B1-cezaevine-g%C3%B6nderildi/a-61183967 
848 https://www.sondakika.com/haber/haber-mardin-de-polise-tasla-saldiran-gruba-mudahale-14807692/ 
849 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/bogazici-universitesinde-arastirma-merkezleri-bosaltildi-akademisyenler-tepki-gosterdi-7020271/ 
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açıldı.850 Şensayar, 15 Mart 2021’de söz konusu açıklamalar nedeniyle gözaltına alınmış ardından 
serbest bırakılmıştı.851 

20 Mart 2022 
• Adana’da tutuklu üyeleri için eylem yaptıkları için Furkan Vakfı’nın üyelerine biber gazı ve plas-

tik mermiyle müdahale edildi. Eylemcilere yönelik darp görüntülerine karşılık Adana Valiliği, 
“vakıf üyelerinin eyleminin ‘yasa dışı’ uyarısını dikkate almadığını, polise direndiği ve saldırdığı, 
bunun sonucunda ise 37 polis memurunun çeşitli yerlerinden yaralandığı” yönünde açıklama 
yaptı. 852 Adana Valiliği, Furkan Vakfı üyelerine yönelik polis müdahalesi sırasında orantısız güç 
uygulayan iki polis hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Valilik açıklamasında, “Müda-
hale sırasında iki polis memurumuzun göstericilere orantısız güç kullanıldığı tespit edilmiş olup, 
konu ile ilgili soruşturma başlatılmıştır” denildi. Açıklamada ayrıca “Bu gruplar yapılan ikazlara 
uymadıkları gibi görevli polislere mukavemette bulunup saldırmışlar” denildi.853 

21 Mart 2022 
• Diyarbakır Bağlar’da 21 Mart Nevruz Bayramı kutlamalarında yöresel kıyafetler giyen, yeşil, 

sarı, kırmızı renklerin olduğu kuşak, şal ve semboller taşıyan 74’ü çocuk 298 kişi gözaltına alındı. 
Diyarbakır Bismil’de ise beş yaşındaki ikiz kız kardeş A.B. ve E.B.’nin anneleri ile birlikte Nev-
ruz kutlamaları için alana gittikleri sırada gözaltına alındı. İfadesi ve parmak izleri alınan çocuk-
ların daha sonra serbest bırakıldığı belirtildi. Anne Zeynep Aslan Biçer, “4,5 yaşındaki ikiz kız-
larımla bize gösterilen köşede bekledik. Yasaklı olan renklerin alınıp alana gireceğimizi sandık. 
Bir süre sonra polis aracı geldi ve kolumdan tutup araca bindirmeye çalıştıklarında karşı çıktım, 
kızlarım çok korkup ağlamaya başladılar. Karakolda ifadeyi alan polis bana dönerek 'Kızın ifade 
verebilir mi?' diye sordu. Şaka yapıyor sandım, daha sonra 'İmza verebilirler mi?' diye sorulunca 
şaka olmadığını anladım. Polise, kızlarımın küçük oldukları için anaokuluna bile alınmadığını 
söyledim. Yanıtı ise 'Çocuğun oraya gelmeyi biliyor da ifade vermeyi mi bilmiyor. Onları daha 
bu yaşta eğitmeye, beyinlerini yıkamaya başlıyorsunuz' dedi. Kızım A.B.’ye 'Bu kıyafetler senin 
mi, kardeşinin mi?' diye sordu, 'Kardeşimin' diye yanıt verdi. Kıyafeti kimden aldıklarını sordu, 
kızlarım 'Bilmiyorum, annem bize giydirdi' diye yanıt verdiler, Kıyafeti niçin giydikleri sorusuna 
da 'Nevruz kutlaması için giydik' cevabını verdiler. Kızım E.B.'nin adını tutanağa yazdılar, par-
mağını mühre basıp parmak izini tutanağa bastılar ve bizi bıraktılar” dedi.854  

• Konya’da Hediye Yıldız, Serhat Levent, Hamide Kaya ve Resul Hocaoğulları Meram isimli va-
tandaşlar Nevruz kutlamaları esnasında kıyafetleri gerekçe gösterilerek polis arama noktasında 
gözaltına alındı. TEM’de ifadeleri alınan dört kişi daha sonra serbest bırakıldı.855 

• Diyarbakır, İstanbul ve İzmir’de yapılan Nevruz kutlamalarına katılan LGBTİ+’lara, alanda bu-
lunanlar tarafından bıçaklı tehdit, darp, sözlü ve fiziksel taciz uygulandığı öne sürüldü. Saldırılar 
nedeniyle LGBTİ+ bireylerin alanı terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.856 

• Aydın Efeler ilçesinde Nevruz kutlamasında sahne alan sanatçılar Veysel Ciwan ve Serhat Kural 
ile beraberindeki beş orkestra üyesi gözaltına alındı. Sanatçılara gerekçe olarak kutlamalarda söy-
ledikleri şarkılar sorulduğu belirtildi.857 Sanatçılardan Nihat Yılmaz, Eyüp Yıldız, Sedat Kement, 
Gökhan Ölçer, Mervan Aktumur, Serhat Kural savcılık ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla 
serbest bırakıldı. Ancak Fesih Şahin tutuklanarak Aydın E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.858 

• İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi davasında Osman Kavala’nın tutukluluk halinin deva-
mına karar verdi. Dava 22 Nisan’a ertelendi.859 

22 Mart 2022 

 
850 https://m.bianet.org/bianet/insan-haklari/250025-adalet-nobeti-ndeki-emine-senyasar-a-hakaret-davasi 
851 https://www.gazeteduvar.com.tr/emine-senyasar-hakkinda-hakaret-davasi-acildi-haber-1557206 
852 https://t24.com.tr/haber/adana-valiligi-nden-furkan-vakfi-aciklamasi-ikazlara-uymadiklari-gibi-gorevli-polislere-saldirdilar-37-memurumuz-yaralandi,1022227 
853 https://www.birgun.net/amp/haber/soylu-sorusturma-baslatildi-demisti-adana-valiligi-detay-verdi-2-polis-tespit-edildi-381193 
854 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-60899341 
855 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/165573?page=2 
856 https://bianet.org/bianet/yasam/259381-diyarbakir-istanbul-ve-izmir-newrozlarinda-lgbti-larin-onuruna-saldirilar 
857 https://gazetekarinca.com/aydinda-sanatcilar-gozaltina-alindi/ 
858 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/165559 
859 https://www.ntv.com.tr/turkiye/mahkemeden-osman-kavala-karari,PPO_Y1h1kU6fTXbHYuOk7g 
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• Ankara Özgür Öğrenci İnisiyatifi, Hacettepe Üniversitesi’nde Nevruz kutlaması yapmak isteyen 
öğrencilere, ellerinde döner bıçağı bulunan ülkücü bir grup tarafından saldırılmasına860 ilişkin 
fotoğraf ve videolar paylaşıldı.861 

• Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutuklu bulunan mahkum Talat Şanlı, Evrensel’e ilettiği 
mektupta, gazeteci Gökçer Tahincioğlu’nun Kiraz Ağacı kitabının “terör örgütü propagandası” 
gerekçesiyle cezaevine alınmadığını iddia etti. Şanlı, kitap, dergi ve sohbet yasağına son verilmesi 
talebiyle açlık grevi sürdüren Sibel Bolaç ve Gökhan Yıldırım’ın sesinin duyurulmasını talep 
etti.862 Tahincioğlu, “Normal bir ülkede bir romana bu sansürü uygulayanlar, kurgudan bile ürküp 
suç üretmeye çalışanlar tazminata mahkum edilip, soruşturulurlar. Ama burada okuduğunu anla-
mamanın üzeri de büyük sözler ve iftiralarla örtülebiliyor işte. Diğer yandan okumak zahmetine 
katlanmalarına sevindim. Bir zahmet okumak zorunda kalsınlar” paylaşımında bulundu.863 

23 Mart 2022 
• Eskişehir’de aralarında Odunpazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Emre Genç’in de bulunduğu 

yaklaşık 100 kişilik grup hakkında 12 Şubat’ta yapılan “Zamlar geri alınsın” protestosu nedeniyle 
“toplantı ve gösteri kanununa muhalefet” gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. 864 Genç, “Emniyet-
ten aradılar ve ifadeye çağırdılar. CHP’den yaklaşık 12 kişi hakkında soruşturma açıldı. Zamları 
protesto etmek suç mu? Bizler anayasal hakkımızı kullanarak, zamları protesto etmek için ora-
daydık. Açıklama yapılacak yere kadar yürümek istedik polisin engeliyle karşılaştık” dedi.865 

• İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve Asrın Hu-
kuk Bürosu üyelerinin de bulunduğu 21 avukatın yargılandığı davada, sanıkların tutukluluk hal-
lerinin devamına karar vererek, davayı 1 Haziran’a erteledi.866 Mahkeme, Barkın Timtik hakkın-
daki İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nin dava dosyası ile sanıklar Oya Aslan ve Günay Dağ’ın 
İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava dosyasını bu davayla birleştirmeye karar verdi.867 

24 Mart 2022 
• HDP Eskişehir İl Eş Başkanı Şükriye Ercan Gölpunar, Eskişehir Emek ve Demokrasi Güçleri’nin 

çağrısıyla 12 Şubat’ta yapılan “Zamlar geri alınsın” yürüyüşü nedeniyle hakkında başlatılan so-
ruşturma kapsamında Eskişehir Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne ifadeye çağrıldı. Gölpunar’a 
“Spartaküs’ten, Giordano Bruno’ya, Rahşan ve Zekiyelerden Denizlere, İbolara, Mahirlere, çağ-
daş Kavalara özgürlük mücadelesi; faşizme ve sömürgeciliğe karşı direniş, ezilenlere bırakılan 
en büyük mirastır… olarak bahsettiğiniz şahıslar kimlerdir? Mazlum Doğan, Deniz Gezmiş, İb-
rahim Kaypakkaya, Mahir Çayan isimli şahıslarla ilişki ve irtibatınız nedir?” diye sorulduğu be-
lirtildi.868 

• Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) ve 21 kurumun Kanal İstanbul Projesi’nin yapımına karşı açtığı 
davanın görülmesinden önce İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi önünde yapmak istediği basın 
açıklamasına müdahale edildi.869 

25 Mart 2022 
• Şanlıurfa 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, beş yıl önce 8 Mart 

Dünya Kadınlar Günü kapsamındaki yürüyüşte gözaltına alınan 21 kadın hakkında “Toplantı ve 
gösteri yürüyüşünde görevlendirilenlerin görevlerini yapmalarına engel olma”, “Kanuna aykırı 
toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunların hareketlerine katılma” suçlamala-
rıyla hazırladığı iddianameyi kabul etti. Dava 6 Eylül’de görülecek.870 

 
860 https://t24.com.tr/haber/hacettepe-universitesi-nde-nevruz-kutlamasina-palali-saldiri,1022693 
861 https://mobile.twitter.com/ANKozgurogrenci/status/1506216178880032772 
862 https://www.evrensel.net/haber/457563/gokcer-tahincioglunun-kiraz-agaci-kitabina-cezaevinde-orgut-propagandasi-sansuru 
863 https://twitter.com/gtahincioglu/status/1506009021689602049 
864 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/eskisehirde-gecinemiyoruz-eylemine-katilanlara-sorusturma-1918722 
865 https://www.gercekgundem.com/guncel/332794/aralarinda-belediye-baskani-da-vardi-gecinemiyoruz-eylemine-katilanlara-sorusturma 
866 https://t24.com.tr/haber/avukatlarin-yargilandigi-chd-davasinda-silah-itirazi-durusmadaki-kolluk-gucleri-neden-silahli-oyleyse-avukatlar-da-ruhsatli-silahla-
riyla-gelsin,1022865 
867 https://www.diken.com.tr/chd-davasi-selcuk-kozagacli-ve-barkin-timtikin-tutuklulugu-devam-2/ 
868 https://www.dokuz8haber.net/eskisehir-emniyetinde-tuhaf-sorgu-spartakus-kim-deniz-gezmisle-irtibati-ne  
869 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/kanal-istanbul-kesfinde-tutanak-tartismasi--polis-mudahalede-bulundu-1918956 
870 https://gazetekarinca.com/8-mart-etkinligine-5-yil-sonra-dava-alkis-ve-batsin-bu-dunya-biz-yeniden-kurariz-dovizi-suc-sayildi/ 
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• İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi, eski CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu 
Özdemir’e “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan İzmir 50. Asliye Ceza Mah-
kemesi’nin verdiği beraat kararını bozdu. İzmir’de 2020 yılı Mayıs ayında cami hoparlörlerinden 
“Çav Bella” marşı çalınmasına ilişkin sosyal medyada paylaşım yapan Özdemir hakkında başla-
tılan soruşturma kapsamında gözaltına alınırken, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezae-
vine gönderilmiş, daha sonra tahliye edilmişti.871 

• Şanlıurfa Valiliği872, kent genelinde toplanma, yürüyüş, basın açıklaması ve gösteri gibi her türlü 
açık hava etkinliğinin 15 gün yasakladığını duyurdu.873 

• Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi, 4 Nisan 2021’de 103 emekli amiral hakkında imza attıkları 
Montrö Sözleşmesi Bildirisi gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “devletin güven-
liğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma” suçlamasıyla 3'er yıldan 12'şer yıla 
kadar hapis cezası talep ettiği davaya Cumhurbaşkanlığı’nın katılma talebini kabul etti. Mah-
keme, Milli Savunma Bakanlığı’nın davaya müdahil olmasını reddetti. Bazı sanıklar hakkında 
adli kontrol tedbirleri kaldırıldı.874 Bu arada davada amirallerce Ukrayna-Rusya savaşı dolayı-
sıyla boğazlarda Montrö Sözleşmesi’nin uygulanmasının Türkiye açısından öneminin anlaşıldığı 
yönünde savunma yapıldı. Dava 29 Mart’ta ertelendi.875  

26 Mart 2022 
• Twitter, CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya’nın, İstanbul’da Süleymancılar tarikatına ait bir 

yurtta, çocuklara şiddet uygulanan görüntülere yer verdiği paylaşımını “Twitter Kuralları’nı ihlal 
ettiği” gerekçesiyle engelledi.876 

27 Mart 2022 
• Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi, HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç’ın 2010 ile 2015 yılları ara-

sında yaptığı Facebook’tan yaptığı paylaşımları nedeniyle “örgüt propagandası yapmak” iddia-
sıyla milletvekilliği dokunulmazlığına rağmen bir yıl altı ay 22 gün hapis cezasına karar verdi. 
Mahkeme, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verildi.877 

• Diyarbakır Valiliği,878 kent genelinde toplanma, yürüyüş, basın açıklaması ve gösteri gibi her 
türlü açık hava etkinliğinin879 10 gün yasakladığını duyurdu.880 

28 Mart 2022 
• Uşak 3. Asliye Ceza Mahkemesi, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında 

“Cumhurbaşkanı’na hakaret” ettiği gerekçesiyle 11 ay 20 gün hapis cezasına karar verdi, cezaya 
iyi hal indirimi uygulanarak 7.000 TL para cezasına çevirdi.881 İnce’nin, CHP milletvekili olduğu 
2016 yılında Uşak İl Başkanlığı’nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “cahil” diye-
rek hakaret ettiği suçlamasıyla iddianame hazırlanmıştı.882 

29 Mart 2022 
• Ankara Üniversitesi’nde öğrencilerin Mahir Çayan ve dokuz arkadaşının ölüm yıldönümü nede-

niyle pankart asmalarına özel güvenlik görevlileri ve bir grup tarafından müdahalede883 bulu-
nuldu.884 

• Rize Fındıklı Kaymakamlığı’nın, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının ölüm yıl dönümü nedeniyle 
Tuncer Ergüven Sosyal Tesisleri’nde yapılacak “50. yılında Onları Saygı ve Özlemle Anıyoruz” 
başlıklı etkinliğe izin vermedi.885 

 
871 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/cav-bella-davasinda-banu-ozdemir-hakkinda-verilen-beraat-karari-bozuldu-1919332 
872 http://www.sanliurfa.gov.tr/yasaklama-karari-25032022 
873 https://www.gazeteduvar.com.tr/sanliurfa-valiliginden-15-gunluk-eylem-yasagi-haber-1558106 
874 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/montro-bildirisi-davasinda-ara-karar-cikti-1919390 
875 https://www.dw.com/tr/montrö-bildirisi-davasında-emekli-amiraller-ne-dedi/a-61202915 
876 https://www.gazeteduvar.com.tr/chpli-kayanin-tarikat-yurdundaki-siddeti-duyurdugu-paylasima-engelleme-haber-1558185 
877 https://bianet.org/bianet/siyaset/259594-hdp-milletvekili-murat-sarisac-a-1-yil-6-ay-hapis-cezasi 
878 http://www.diyarbakir.gov.tr/26032022-basin-duyurusu-yasaklama-karari 
879 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/valilik-acikladi-diyarbakirda-10-gunluk-yasak-karari-1919757 
880 https://bianet.org/bianet/insan-haklari/259671-diyarbakir-valiligi-eylem-ve-etkinlikleri-10-gun-yasakladi 
881 https://www.birgun.net/haber/muharrem-ince-ye-erdogan-a-hakaretten-ceza-cikti-382073 
882 https://haberglobal.com.tr/gundem/muharrem-incenin-cumhurbaskanina-hakaretten-4-yil-8-ay-hapsi-istendi-164180 
883 https://www.gazeteduvar.com.tr/ozel-guvenlik-cebeci-kampusunde-kizildere-anmasini-engelledi-haber-1558469 
884 httphttp://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/166212?page=2s://www.birgun.net/haber/mahir-cayan-in-okulunda-kizildere-anmasina-fasist-
ve-ogb-isbirligi-ile-saldiri-382176 
885 https://www.evrensel.net/haber/458168/findiklida-cihan-alptekin-ve-kizildere-anmasina-izin-verilmedi-mezari-basinda-anma-yapilacak 
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30 Mart 2022 
• DİSK’e bağlı Enerji-Sen’in işten atılan EnerjiSA işçileri için Başkent Elektrik Genel Müdürlüğü 

önünde yaptığı eylemde beş işçi gözaltına alındı. İşçiler daha sonra serbest bırakıldı.886 
• Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi, 103 emekli amiral hakkında, “devletin güvenliğine veya ana-

yasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma” suçundan 12’şer yıla kadar hapis istemiyle yürütülen 
davada, ikinci duruşma kapsamında, bazı sanıklar hakkında adli kontrol tedbirlerini kaldırdı. 
Amiraller, “darbeci” suçlamasını reddederek,887 Montrö Sözleşmesi’nin feshinden Türkiye’nin 
zarar göreceğini düşündükleri için ortak açıklama yapıldığını anlattı.888 Dava, 27 Haziran’a erte-
lendi.889 

31 Mart 2022 
• Muğla, Milas’ta 215 dönümlük alandaki zeytin ağaçlarının Limak Holding tarafından sökülme-

sine karşı protesto eylemindeki köylülere jandarma müdahale etti ve iki kişi gözaltına alındı. İkiz-
köy’de Akbelen ormanının yok edilmemesi için 260 gündür nöbet tutan ekolojistleri de şirkete 
bağlı güvenlik görevlilerinin darp ettiği iddia edildi.890 

• İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi, yazar Yavuz Ekinci hakkında “örgüt propagandası” iddiasıyla 
bir yıl altı ay 22 gün hapis cezasına karar verdi. Mahkeme, hükmün açıklanmasını erteledi.891 

1 Nisan 2022 
• Tunceli 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, 17 Aralık 2021’de Seyit Rıza Meydanı’nda düzenlenen 

“Geçinemiyoruz” eylemine katılan ve aralarında siyasi parti il başkanlarının da bulunduğu 10 kişi 
hakkında “görevi yaptırmamak için direnme” ve “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız 
katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” suçlamalarıyla dava açıldı.892 Emek Partisi 
Tunceli il Başkanı Ergin Tekin, HDP eski İl Eş Başkanları Nurşat Yeşil ile İbrahim Kasun, Tür-
kiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) Genel İş Sendikası Şube Başkanı Şük-
ran Yılmaz, Gazete Patika muhabiri Hıdır Yıldız ve Munzur Çevre Derneği’nden Özkan Ars-
lan’ın da aralarında yer aldığı davanın ilk duruşması 15 Nisan’da görülecek.893 

• Elektrik dağıtım şirketi Enerjisa894 tarafından işten çıkarılan DİSK’e bağlı Elektrik, Gaz, Su, Ba-
raj Çalışanları Sendikası (Enerji-Sen) üyesi işçilerce Başkent Elektrik Genel Müdürlüğü 
önünde yapılan oturma eyleminde Enerji-Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin’in de bulunduğu 
sekiz kişiyi gözaltına alındı. Gözaltına alınan işçiler, sağlık kontrolü için Gazi Mustafa Kemal 
Devlet Hastanesi’ne götürüldü.895 

4 Nisan 2022 
• Hacettepe Üniversitesi öğrencileri tarafından Sıhhiye Kampüsü Merkez Öğrenci Yurdu’ndaki 

Hemşirelik üçüncü sınıf öğrencisi Hasan Can Çoban’ın ambulansın geç gelmesinden kaynaklı 
kalp krizi geçirerek, yaşamını yitirmesine tepki amacıyla düzenlenen yürüyüşe müdahale edildi. 
“Hasan Can Çoban isyanımızdır” sloganlarıyla yürüyen kitle, arkadaşlarının ihmal nedeniyle ya-
şama veda ettiğini, yardım malzemelerinin getirilmediğini, tedavinin geç yapıldığını belirtti.896 

• Organize suç örgütü hükümlüsü olarak hakkında tutuklama kararı çıkartılan ve Birleşik Arap 
Emirlikleri’nde bulunduğu bilinen Sedat Peker’in Ramazan dolayısıyla Rize ve Trabzon’da da-
ğıtılmak üzere bir TIR dolusu yardımını kabul eden ve dağıtan Rize Muhtarlar Federasyonu Baş-
kanı Tuncay Maşalacı ile Rize Merkez Muhtarlar Derneği Başkanı İrfan Kaya ve kuzeytv.org 
YouTube kanalına muhabirlik yapan Hüseyin Yılmaz’ın da bulunduğu yaklaşık 10 kişi polis ta-
rafından gözaltına alındı. kuzeytv.org YouTube kanalına muhabirlik yapan Yılmaz, Sedat Peker’in 

 
886 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/eylem-yapmak-isteyen-enerjisa-iscileri-gozaltina-alindi-1920953 
887 https://www.odatv4.com/guncel/amiraller-davasinda-neler-oluyor-erdogan-i-ikna-edip-bizi-emekli-etti-yerimize-katiller-geldi-233798 
888 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/emekli-amirallerin-montro-yargilamasi-suruyor-o-gun-65-yas-ustu-oldugumuz-icin-sokaga-cikma-yasagina-tabiydik-
1918365 
889 https://www.birgun.net/haber/emekli-amiraller-davasinda-ara-karar-cikti-382296 
890 https://gazetedavul.com/ekoloji/ikizkoyde-zeytin-agaclarinin-sokulmesine-engel-olmak-isteyenlere-polis-mudahalesi-iki-gozalti-36874.html 
891 https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/259858-yazar-yavuz-ekinci-nin-newroz-ve-kobani-paylasimlarina-hapis-cezasi 
892  https://barkoturk.com/gundem/gecinemiyoruz-eylemine-dava-acilmisti-ilk-durusma-goruldu/ 
893 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/gecinemiyoruz-eylemine-katilan-10-kisiye-dava-acildi-1921477 
894 https://www.enerjisa.com.tr 
895 https://gazetekarinca.com/enerjisa-iscilerine-polis-mudahalesi-8-gozalti/ 
896 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/166920?page=2 
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adına yardım dağıtması konusunda bir yasak olup olmadığını bilmediğini ifade ederek kendisine 
Peker ile bir ilişkisinin olup olmadığının sorulduğunda, “Ben uzunca bir süreden beri Sedat Peker 
ile alakalı kendime ait YouTube kanalında paylaşırdım. Bu yardım kolilerinin geleceğini duyunca 
ben de gittim yardım kolileri dağıtılırken fotoğraf ve video çekimi yaptım ifadem sonrası serbest 
bırakıldım. Yardım kolisi dağıtan bazı kişilerle yardım alan bazı muhtarlarda savcılık talimatıyla 
alındı onlarda ifade verdi” dedi. Gözaltına alınanlar serbest bırakıldı.897 

• İzmir’de Nevruz sonrası düzenlenen operasyon kapsamında ev baskınıyla gözaltına alınan 16 kişi 
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.898 

• Şarkıcı Bergen’i (Belgin Sarılmışer899) öldüren Halis Serbest, “kişilik haklarına saldırı” gerekçe-
siyle Bergen filmine dava açtı. Davada, filmin yayınlanmamasına ilişkin tedbir talebi reddedildi. 
Ancak Avukat Hande Fırat, “Halis Serbest, Kozan 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde bir dava açtı. 
İlk tedbir talebi mahkeme tarafından reddedildi ama dava görülmeye devam ediyor” açıklamasını 
yaptı. Bu arada Bergen filmi, Halis Serbest’in yaşadığı Adana Kozan’da gösterimden kaldı-
rıldı. Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, “Vizyona hiç girmeyen film nasıl yayından kaldı-
rılır? Araştırdım film şiddet içeriyor, bu nedenle ilçede hiç yayınlanmayacak” dedi.900 

5 Nisan 2022 
• Muğla’nın Bodrum ilçesinde yapılan ev baskınlarında 30 kişi gözaltına alındı. İlçede 20 Mart’ta 

gerçekleştirilen Nevruz kutlamasında atılan sloganlar gerekçe gösterilerek gözaltına alınanlar, 
İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.901 Gözaltına alınanlar, adli kontrol şartıyla serbest bıra-
kıldı.902 

• Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği’nin (ÖHD) çağrısıyla Aysel 
Tuğluk hakkında basın açıklaması yapan 22 avukata soruşturma açtı. Bununla ilgili ÖHD açıkla-
masında, “Yurttaşın basın açıklaması yapma hakkını koruyan avukatlar olarak bu kez kendi basın 
açıklaması yapma hakkımızı korumamız gereken bir dönemi yaşıyoruz. 5 Nisan Avukatlar 
Günü’nde böyle bir haberi paylaşmanın üzüntüsünü yaşadığımızı özellikle belirtmek isteriz. Bu 
vesileyle siyasi mahpus avukatların ülke gündeminde artık sıkça yer aldığını da hatırlatarak bu 
haberin bugünün anlam ve önemini net ve eksiksiz bir şekilde yansıttığını düşünmekteyiz” de-
nildi.903 

6 Nisan 2022 
• MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, “Enflasyon rakamları gerçeği yansıtmıyor, zamlar milletin 

belini büküyor” açıklaması sonrasında parti üyeliğinden “kesin çıkarma cezası” ile cezalandırıl-
ması için merkez disiplin kuruluna sevk edildi. MHP Kocasinan Belediye Meclis üyesi Sedat 
Kılınç, Ersoy’un disipline sevk edilmesine tepki göstermek amacıyla istifa ettiğini açıkladı. Kı-
lınç, “Milletvekilinin asli görevi milletin hakkını korumak, derdine tercüman olmak, sorunlarına 
çözüm bulmaktır. Dün MHP Milletvekili Baki Ersoy, vekili olduğu milletin yüksek enflasyondan 
dolayı beli büküldü dediği için disipline sevk edildi. Ben de geçmişte benzer eleştiriler yaptığım 
için parti yönetiminden benzer uyarılar almıştım. Söylediğine bakıyorum. Doğru mu, evet doğru. 
Millet perişan, geçinemiyor. Alım gücü kalmadı. Beni disipline sevk etmenize gerek yok. Partim 
olan MHP’den istifa ediyorum” dedi.904 

• Kayseri Bünyan Cezaevi’nde ağır hasta tutuklu Muhlise Karagüzel’in hayat mücadelesini anlat-
tığı ve JinNews’a göndermek istediği mektubun iki sayfasına cezaevi yönetimi tarafından el ko-
nuldu, mektubun bir sayfası da sansürlendi.905 JinNews’deki habere göre, Karagüzel’in sansürle-
nen ve yalnızca tek sayfası gönderilen mektubunda “Ben Muhlise Karagüzel 59 yaşındayım ve 
dört çocuk annesiyim. HDP Eş Başkanlığı yaptığım sırada 2019 yılında gözaltına alınarak 

 
897 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/trabzon-ve-rizede-sedat-peker-alarmi-hepsi-gozaltina-alindi-527641v.htm 
898 https://www.evrensel.net/haber/458569/izmirde-gozaltina-alinan-16-kisi-serbest-birakildi 
899 https://tr.wikipedia.org/wiki/Bergen_(şarkıcı) 
900 https://www.gazeteduvar.com.tr/bergeni-katleden-halis-serbest-filmi-yayinlatmamak-icin-dava-acti-haber-1559142 
901 https://www.evrensel.net/haber/458697/bodrumda-newroz-operasyonu-30-kisi-gozaltina-alindi 
902 https://www.gazeteduvar.com.tr/bodrumda-gozaltina-alinan-30-kisi-serbest-birakildi-haber-1559314 
903 https://www.birgun.net/haber/avukatlara-once-polis-mudahalesi-sonra-sorusturma-383016 
904 https://t24.com.tr/haber/mhp-de-zam-catlagi-baki-ersoy-karari-istifa-getirdi,1026074 
905 https://susma24.com/hasta-tutuklunun-jinnewsa-mektubuna-cezaevi-sansuru/ 
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tutuklandım. Resmi bir partide yer almama rağmen ‘örgüt üyesi’ olarak suçlandım ve adaletsiz 
bir şekilde yargılanarak sekiz yıl bir ay cezaya çarptırıldım. Bu hukuksuzluk yetmiyormuş gibi 
aynı dosya kapsamında iki dosya daha açılarak yargılandım ve bir yıl ceza aldım. Yaklaşık üç 
yıldır cezaevinde zor koşullarda yaşamaktayım. Şeker, tansiyon, astım ve kalp hastasıyım. Yaşa-
dığım zorlu koşullar nedeniyle kalp krizi geçirdim ve iki defa anjiyo oldum. Ancak kalp rahatsız-
lığım üst aşamada olduğu için tekrar anjiyo olacağım. Kalp rahatsızlığım yanı sıra bir de yüksek 
şeker ve tansiyon hastalığım gözüme kadar vurduğu için gözden de dört defa anjiyo oldum. Ancak 
tekrar olacağım çünkü gözlerimin durumu çok kötü. Bu kadar…” ifadeleri kullanıldı.906 

7 Nisan 2022 
• Ankara’da Çankaya Belediyesi’nin “Yasadışı örgütler müzahirinde gösteri ve etkinliklere katıl-

dığına dair istihbari bilgi notu” üzerine işten çıkarılan ve 39 gündür belediye önünde “işimi geri 
istiyorum” eylemi yapan güvenlik görevlisi Yasin Keskin’e müdahale edildi.907 

9 Nisan 2022 
• Bay Döner adlı şirketine ait yeni reklam filmi ‘Dertsiz Masa Örtüsü’, mesajlarıyla Twitter'da kısa 

sürede gündem olması ve yüzbinlerce kişi tarafından izlenmesinin ardından şirket tarafından sos-
yal medya hesabından kaldırıldı. Reklam filminde hayat pahalılığından, Hazine ve Maliye Ba-
kanlığı’ndan istifa eden Berat Albayrak döneminde uygulamaya konmuş kalıcı yaz saati uygula-
masına, Türkiye’den yurt dışına göçün artmasına, benzin fiyatlarına kadar birçok konuda mesajlar 
veriliyordu. Reklamı seslendiren oyuncu Mehmet Ozan Dolunay, “Yayından kaldırmışlar rek-
lamı. Çok şey yazılabilir bununla ilgili ama ben sadece ufak bir temennide bulunacağım. Hayat 
sizi gerçekleri görmekten korkmayan, cesur, dürüst ve vicdanlı insanlarla karşılaştırsın” 908 
dedi.909 

10 Nisan 2022 
• Emekli polislerin 3600 ek gösterge talebiyle Ankara Ulus Atatürk Anıtı önünde düzenledikleri 

eylemde, bayrak direğine astıkları “Vatan sana canım feda” yazılı pankart alanda görevli diğer 
polisler tarafından indirildi.910 Emekli polisler, meslektaşlarının kendilerine gösterdiği bu tavra 
ve taleplerine ilişkin konuşmalar yaparak eylemlerini sonlandırdı.911 

11 Nisan 2022 
• İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Halk TV’de 

katıldığı “Sadece Soruyorum” programında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismai-
loğlu’nun “kişilik haklarına saldırıda bulunduğu” iddiasıyla 250.000 liralık manevi tazminat da-
vası açıldı. Dilekçede, “İmamoğlu’nun dile getirdiği iddiaları hiçbir belge veya materyal ile des-
teklemediği, davalının sadece iftira kastıyla hareket ederek Karaismailoğlu’nun kişilik haklarını 
ağır şekilde ihlal ettiği” öne sürüldü. İmamoğlu, “Ulaştırma Bakanı zavallı bir arkadaştır. Haya-
tında bekçi kulübesi dikmemiş bir arkadaş ‘Atatürk Havalimanı konusu kapandı’ diyor. Sanki 
orası kendisine miras kaldı. Onun aklı ermez o işlere. Sen Atatürk Havalimanı’na bir şey yapa-
caksan önce millete bir sor. Sen önce yapılmamış bir ihalenin parasını nasıl ödettiğinin hesabını 
ver” demişti.912 

12 Nisan 2022 
• Adil Okay’ın değişik zaman ve mekanlarda siyah-beyaz çektiği fotoğraflardan oluşan Konuşan 

Fotoğraflar adlı kitabı “müstehcen” bulunarak Kocaeli 2 No’lu F Tipi Cezaevi’ne alınmadı. Hü-
kümlü Necip Baysal bunun üzerine infaz hakimliğine başvurdu. İnfaz hakimliği kararında, “97 
ve 101. sayfalardaki fotoğraflar için Baysal haklı bulunurken 102. sayfadaki fotoğrafın üzeri bo-
yanarak ilgiliye verilmesine” karar verildi. Baysal, konuya ilişkin Adil Okay’a gönderdiği mek-
tupta “Sansür, ‘müstehcen’ anlayışlarının ne olduğunu öğrenmek için, ağır cezaya başvurmadım. 

 
906 http://jinnews41.xyz/TUM-HABERLER/content/view/185856 
907 https://www.evrensel.net/haber/458873/cankaya-belediyesinin-isten-attigi-yasin-keskine-polis-mudahalesi 
908 https://twitter.com/modolunay/status/1512416787618537472 
909 https://www.medyafaresi.com/haber/iktidara-toplumsal-mesajlar-veren-reklam-filmi-kaldirildi/985965 
910 https://www.gazeteduvar.com.tr/emekli-polislerden-baskentte-3600-ek-gosterge-eylemi-agza-alinmayacak-hakaretler-isittik-haber-1560066 
911 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/emekli-polisler-ankarada-eylem-yapti-7066143/ 
912 https://bianet.org/bianet/siyaset/260340-bakan-karaismailoglu-ndan-ibb-baskani-imamoglu-na-tazminat-davasi 
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Bugün kitabı arkadaşlarla incelediğimizde, güzel memleketimizin nasıl yavaş yavaş karanlığa 
itildiğini gördük. Derler ya cezaevleri toplumun aynasıdır. Sanırım dışarıdaki halkımızın da ay-
naya bakma zamanı geldi” dedi. Okay da konuya ilişkin “Müstehcen fotoğraflar neler? Bir nü 
fotoğraf var, bir reklam panosu fotoğrafı. Ben bu kitabı sübyan koğuşuna yollamadım ki, yetiş-
kinler koğuşuna yolladım. Akıl almaz bir yasak, şiddetle protesto ediyorum” dedi.913 

• Bingöl’ün Solhan ilçesinde 18 yaşındaki Mahfuz Taş, 9 Nisan’da arkadaşları ile fotoğraf çekti-
rirken zafer işareti yaptığı gerekçesiyle polis tarafından darp edildi ve bir gece gözaltında tu-
tuldu. Bingöl Barosu’ndan yapılan açıklamada, “İfade özgürlüğünün polis şiddeti ile karşılık gör-
düğü olayda işkencenin cezasız kalmasına izin vermeyeceğiz” denildi. Açıklamada, Taş’ın daha 
önce göz ameliyatı olduğunu polise söylediği, “Hangi gözün?” diye sorulması üzerine polislerin 
özellikle o gözünü hedef alarak yumrukladığı belirtildi. Şüpheli polisler ile ilgili “işkence”, “teh-
dit”, “hakaret”, “görevi kötüye kullanma”, “delil karartma”, “gerçeği aykırı tutanak düzenlemek 
suretiyle resmi evrakta sahtecilik” suçlarının işlendiğine dikkat çekildi.914 

13 Nisan 2022 
• İstanbul Valiliği Dernekler Masası’nın talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın915 kadın-

lara yönelik cinayet ve saldırılarla mücadele etmek amacıyla 2010 yılında kurulan Kadın Cina-
yetlerini Durduracağız Platformu Derneği hakkında “Kanuna ve ahlaka aykırı faaliyet yürütmek” 
suçlamasıyla kapatma davası açıldı.916 Platform, yaptığı açıklamada, bu suçlamanın derneğe yö-
nelik “kadın haklarını savunmak kisvesi altında aile mefhumunu yok sayarak aile yapısını parça-
ladığı” yönündeki iddialardan ve “somut hiçbir olguya dayanmayan” yazılı başvurulardan oluş-
tuğunu kaydetti.917 Açıklamada, “Tüm kamuoyu bilir ki; bu coğrafyada Kadın Cinayetlerini Dur-
duracağız Platformu’nun önünde eylem yapmadığı adliye yoktur. Bizim açımızdan bu dava da 
kadınların yaşam mücadelesinden, eşitlik ve özgürlük mücadelesinden ayrı değildir. Davayı, yal-
nızca kendi mücadelemize yönelik bir saldırı olarak görmüyoruz. Bu saldırının tüm demokratik 
kamuoyuna yönelik bir saldırı olduğunu biliyoruz. Kadınları ve LGBTİQ+ları şiddet karşısında 
yalnız bırakmak pahasına İstanbul Sözleşmesi’nden imza çeken siyasi iktidarın; mücadele eden-
leri yıldırma çabası, ülkedeki nice hukuksuzluktan bağımsız değildir. Sanmasınlar ki bu hukuk-
suzluklara alışırız. Normalleştirmeyeceğiz, meşrulaştırmayacağız” denildi.918 

• İstanbul 11. İdare Mahkemesi, Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ+ Çalışmaları Kulübü’nün kapatıl-
masına dair kararın iptali ve yürütmeyi durdurma talebiyle açılan davada, talebi reddetti. Kapatma 
kararına yapılan itirazda, kulübün adaylık statüsünün sürüncemede bırakılması sebebiyle Boğa-
ziçi Üniversitesi yönetmelikleri gereğince LGBTİ+ Çalışmaları Kulübü’nün aday kulüp değil ku-
lüp olması gerektiği ve kapatma yetkisinin rektörde olmadığı belirtilirken, serginin kulüp tarafın-
dan düzenlenmediği de vurgulandı. Mahkeme, kapatma işleminin hukuka uygun olduğunu belirtti 
ve yapılan itirazı reddetti. Kulüp, İstanbul 11. İdare Mahkemesi’nin verdiği karara itiraz ede-
cek.919 

14 Nisan 2022 
• Kampüs Cadıları üyesi bir grup kadının, hijyenik ped ürünlerinin bir yıl içinde yüzde 50’nin üze-

rinde zamlanmasına karşı İstanbul Beyoğlu’nda yaptığı eyleme müdahale edilerek, altı kişi gö-
zaltına alındı. “Regl değil ekonomik paketleriniz iğrenç” pankartıyla yürüyüş yapan kadınlar, 
“Lüks değil ihtiyaç”, “Ekonomi değil zamlar uçuşta” sloganları attı.920 

• SOL Genç üyelerinin, İstanbul Maltepe’deki Süreyya Plajı Marmaray durağında “Ses çıkar” kam-
panyası için bildiri dağıtırken iki kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradığı öne sürüldü. “Gericilik 

 
913 https://www.evrensel.net/haber/459215/fotografa-mustehcen-denildi-kitaba-sansur-uygulandi 
914 https://medyascope.tv/2022/04/12/bingolde-zafer-isareti-yapan-18-yasindaki-mahfuz-tas-polis-tarafindan-darp-edildi-gozaltina-alindi-baro-iskencenin-cezasiz-
kalmasina-izin-vermeyecegiz/ 
915 https://www.sonses.tv/haber/109260/kadinlardan-kapatma-davasi-protestosu.html 
916 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/kadin-cinayetlerini-durduracagiz-platformu-dernegine-kapatma-davasi-1925509 
917 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-61099014#:~:text=Kad%C4%B1n%20cinayetlerine%20ve%20kad%C4%B1na%20y%C3%B6ne-
lik,ile%20derne%C4%9Fin%20feshi%20talep%20ediliyor. 
918 https://kadincinayetlerinidurduracagiz.net/gorseller/3016/kadin-cinayetlerini-durduracagiz-platformu-dernegi-hukuksuz-davalarla-kapatilamaz 
919 https://kaosgl.org/haber/hukuksuzluk-suruyor-bogazici-universitesi-lgbti-calismalari-kulubu-nun-kapatilmasina-yapilan-itiraz-reddedildi 
920 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/167938?page=2 
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ne siz kendinizi ne sanıyorsunuz, burada bu masayı açamazsınız” diyen saldırganların bıçak çekip 
üç genci ve çevredeki insanları darp ettiği bildirildi.921 

• 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde İstanbul Taksim’deki Feminist Gece Yürüyüşü’ne git-
mek için Kadıköy’den vapura binmek isterken gözaltına alınan 40 kadın hakkında “yaya veya 
araç trafiğine engel olmak” gerekçesiyle dava açıldı. Kadın Savunma Ağı’nın açıklamasında, 
“Haksız bir şekilde gözaltına alınan arkadaşlarımız değil, bu ülkede her gün kadınların, transların 
ve çocukların şiddete maruz bırakılmasına göz yumanlar, katilleri serbest bırakanlar, İstanbul 
Sözleşmesi’nden imza çekenler suçludur” denildi.922 

15 Nisan 2022 
• İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eski basın danışmanı 

Ahmet Sever’in, “İçimde Kalmasın/Tanıklığımdır” kitabı gerekçe gösterilerek, “Cumhurbaş-
kanı’na hakaret” ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank’a “hakaret” suçlamasıyla yargılanmasında Sever hakkında yazılan istinabe evrakının dö-
nüşünün beklenmesine karar verdi. Dava 6 Ekim’e ertelendi.923 

16 Nisan 2022 
• İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi ve İyi Parti Gençlik Kolları üyesi Alp Emeç, 

gazeteci Sedef Kabaş’ın tutuklanmasına sebep olan sözünü sosyal medya hesabında alıntılayarak 
paylaşıp silmesinden sonra “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla tutuklanarak, Silivri Ceza-
evi’ne gönderildi.924 Emeç, Kabaş’ın “Öküz saraya çıkmakla kral olmaz ama saray ahır olur” 
paylaşımını alıntılamıştı.925  

• İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi Parkı protestolarında gaz kapsülünün gözüne isabet et-
mesi sonucu sağ gözünü tamamen kaybeden ve burnu kırılan Uğur Yıldırım’ın dosyasında zaman 
aşımı kararı verdi.926 Yıldırım’ın avukatı Ahmet Cihan, “Dosyadaki somut delil durumu dikkate 
alınarak kovuşturma yapılması gerekirken zamanaşımı kararı verilmesi hukuka, yasaya ve kamu 
düzenine aykırıdır. Taksirle yaralama suçu sevk maddesi olarak kabul edilse bile dosyada beş 
polisin ifadesi alınmıştır. Son polis ifadesi 9 Temmuz 2015’te alındığı için zamanaşımı ancak 9 
Temmuz 2023 tarihinde verilebilir. Kaldı ki işkence yasağından dolayı bu dosyada zaman aşımı 
söz konusu değildir. Oysa kararda suç tarihine göre zamanaşımı belirlenmiş. Dosya incelenmeden 
bu karar verilmiş. Hukuka ve yasaya aykırı bir karar. Cumhuriyet savcısı süreleri bile hesaplama-
dan, yasa maddelerini dikkate almadan bu kararı verdi” dedi.927 Cihan, karara itiraz edeceklerini 
belirtti.928 

• Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan ev ara-
malarında 66 kişi gözaltına alındı. Nevruz gerekçesiyle yürütülen soruşturmada 105 kişi hakkında 
gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlardan aralarında Kürtçe yayın yapan Xwebûn Gazetesi 
İmtiyaz Sahibi Kadri Esen ve gazeteci Mir Ali Koçer’in de olduğu 32’si Diyarbakır Emniyet 
Müdürlüğü’nde ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, yedi kişi ise adliyeye sevk edildi. 
Sulh Ceza Mahkemesi’ne çıkarılan yedi kişiden İnanç Mutlu ve Faruk Azarkan tutuklanarak, ce-
zaevine gönderildi. Gözaltında tutulan 27 kişinin ifade işlemlerinin ise sürdüğü belirtildi.929 

17 Nisan 2022 
• İzmir 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, HDP İzmir İl Binasına yönelik saldırıda öldürülen Deniz 

Poyraz’ın babası Abdülilah Poyraz hakkında Mezopotamya Ajansı’na verdiği bir demeç nede-
niyle “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla dava açıldı. Poyraz, demecinde, “Kızım kimyasalla 
öldürülenlerden farklı değil. Kızım Sêvêlerden, Pakizelerden farklı değil. Lokman Birlik panzer 
arkasında sürüklendi. Kızım onlardan farklı değil. Deniz ondan farklı değil. Deniz hepimizin 

 
921 https://www.birgun.net/haber/maltepe-de-bildiri-dagitan-sol-genclilere-bicakli-saldiri-3-genc-darp-edildi-384258 
922 https://www.gazeteduvar.com.tr/8-mart-yuruyusune-katilmasi-engellenen-kadinlara-dava-haber-1560493 
923 https://www.karadenizgazete.com.tr/gundem/gulun-eski-danismaniydi-ahmet-severin-yargilandigi-davada-gelisme/380464 
924 https://twitter.com/haberreport/status/1515306929312120837?s=12&t=u_I8wWcvR4EklCsjx03pWg 
925 https://haber.sol.org.tr/haber/sedef-kabasin-paylasimini-alintilayan-universite-ogrencisi-tutuklandi-332764 
926 https://tele1.com.tr/gezi-protestolarinda-gozune-kaybeden-yildirima-zaman-asimi-karari-604506/ 
927 https://www.birgun.net/amp/haber/gezi-parki-direnisi-nde-gozunu-kaybeden-yildirim-a-zaman-asimi-karari-384558 
928 https://www.gercekgundem.com/guncel/336800/gezide-gozunu-kaybeden-yildirima-zaman-asimi-karari 
929 https://politikahaber.org/gazeteci-kocer-serbest-birakildi/ 
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şehididir. Herkesten tek istediğim; birlik olalım. Kürt halkının, HDP’nin başı sağ olsun” demişti. 
Dava 30 Mayıs’ta görülecek.930 

• Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’na açılan kapatma davasını protesto etmek için “Ka-
dın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği hukuksuz davalarla kapatılamaz” sloganıyla 
Ankara Kuğulu Park’ta bir araya gelen bir grup kadının alana girmesine müdahale edildi. Eylem 
saati öncesinde Kuğulu Park’ın çevresini çevik kuvvet otobüsleri ile çeviren polis ekipleri, parkın 
girişine arama noktası kurdu. Afiş ve pankart ile parka gelen kadınların girişine engel olundu.931 

• Ankara’da alkollü olduğu tespit edilen Çağdaş Şenyüz isimli şahsın arabayla çarpması sonucu 
yaşamını yitiren lisanslı bisiklet sporcusu Umut Gündüz’ün ailesinin 57’nci Cumhurbaşkanlığı Bisiklet 
Turu’nda bisiklet kazalarına dikkat çekmek için yapmak istedikleri basın açıklamasına müdahale edildi.932 
Gündüz’ün babası Menderes Gündüz, polislerce gözaltı tehdidinde bulunulması karşılık “Beni gözaltıyla 
korkutamazsın. Çocuğum mezardayken çıkarın onu oradan beni oraya koyun” dedi.933 

• CHP Rize İl Başkanlığı’nın, CHP’nin çay kanunu teklifinin TBMM’de kabul edilmemesinin ar-
dından Rize’de il ve ilçe binalarına astığı “Açıklanan yaş çay alım fiyatının altında alım yapılmasını ya-
saklayan Çay Kanunu teklifimiz iktidar ve ortakları tarafından reddedilmiştir” yazılı afişler polis tarafın-
dan toplatıldı.934 

18 Nisan 2022 
• İzmir 1. Sulh Ceza Mahkemesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde yol ve altyapı işlerini yürüten 

İZOBETON A.Ş ile ilgili çıkan haberlere erişimi, “şirketin ticari itibarını zedelediği” iddiasıyla 
engelledi.935 

• Hakkari Valiliği’nin web sitesinden yapılan duyuruda, kentte 19 Nisan - 3 Mayıs tarihleri ara-
sında 15 gün süre ile eylem ve etkinlik yasağı olacağı belirtildi.936 

• İstanbul Taksim’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü için basın açıklamasında 26 kişi gözaltına 
alındı. Aralarında HDP İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü’nün de bulunduğu altısı kadın gözaltına 
alınanlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde937 ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.938 

19 Nisan 2022 
• Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında KESK’e bağlı Büro 

Emekçileri Sendikası Antalya Şube Başkanı Devrim Mol, Sol Parti Antalya İl Başkanı Aysel 
Aydın, Halkevi Antalya Şube Başkanı Gülkan Gülseven ile Halkevi Derneği üyesi Ferdi Şaba-
noğlu gözaltına alındı. 30 Mart’ta Antalya Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından düzenlenen 
Kızıldere anması gerekçesiyle gözaltı işlemi yapıldığı iddia edildi.939 

• İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesi, aynı zamanda Hollanda vatandaşı olan “Murda” lakapçı 
rap sanatçısı Mehmet Önder Doğan’ın “Duman”, “Pahalı” ve “Eh Baba” isimli şarkılarında yer 
alan bazı ifadelerle ötürü “uyuşturucu madde kullandırmaya özendirdiği” iddiasıyla dört yıl iki 
ay hapis cezasına karar verdi.940 

• HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, katıldığı basın açıklamasında, kendisiyle 
konuşmak isteyen bir kişinin polis müdahalesiyle gözaltına alınmasına ilişkin Ankara Cumhuri-
yet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Başsavcılığa şikayet dilekçesi sunan Gergerlioğlu 
sorumluların cezalandırılmasını ve kamu davası açılmasını istedi. Dilekçede ilgili polis memuru 
ve memurların “görevi kötüye kullanma” ve “siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi” suç-
larını işledikleri belirtildi. Suç duyurusu dilekçesinde, “İlgili polis memurunun, müvekkile teşek-
kür etmek için konuştuğu sırada yaka paça uzaklaştırılması hukuka aykırıdır. Somut olayda va-
tandaş sokak ortasında sohbet etmektedir. Bir polis memuru, yolda sohbet eden bir kişiyi 

 
930 https://m.bianet.org/bianet/print/260600-delilleri-karartan-savci-deniz-poyraz-in-babasina-dava-acti 
931 https://www.gazeteduvar.com.tr/kadin-cinayetlerini-durduracagiz-platformu-asla-vazgecmeyecegiz-haber-1560961 
932 https://haber.sol.org.tr/haber/umut-gunduzun-ailesi-bisikletli-olumlere-dikkat-cekmek-icin-eylem-yapti-332824 
933 https://www.gazeteduvar.com.tr/polisten-umut-gunduzun-babasina-bosuna-kendini-gozaltina-aldirma-haber-1561056 
934 https://www.birgun.net/haber/chp-nin-cay-kanunu-afisleri-toplatildi-384557 
935 https://www.izgundemi.net/mahkeme-den-izbeton-karari/46764/ 
936 http://www.hakkari.gov.tr/yasaklama-karari-19042022 
937 https://www.dunya.com/gundem/taksimde-polis-mudahalesi-26-gozalti-haberi-655405 
938 https://www.gazeteduvar.com.tr/1-mayis-deklarasyonuna-polis-saldirisi-26-kisi-gozaltinda-haber-1561159 
939 https://sendika.org/2022/04/antalyada-ev-baskinlari-halkevleri-sol-parti-ve-bes-yoneticileri-gozaltinda-653197/ 
940 https://www.diken.com.tr/uyusturucuya-ozendirmekle-suclanan-murdaya-hapis-cezasi/ 
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kolundan tutarak oradan uzaklaştıramaz. Polis memurunun yapmış olduğu bu davranış hukuka 
aykırıdır. Bu durumda, kamu görevlisinin görevini kanunun öngördüğü şekilde yapmaması şek-
lindeki görevi kötüye kullanma suçu oluşmuştur” denildi.941 

20 Nisan 2022 
• İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, 4 Kasım 2019’da yaptığı açıklamada YSK 

üyelerine zincirleme hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Ekrem İmamoğlu’nun hapisle cezalandırılması talep edildi. İmamoğlu, 4 Kasım 2019’da “31 
Mart’ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa’da onların gözünde nereye düştüğümüz nokta-
sında, o olan şeylere, biten şeylere baktığımızda, tam da işte 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ah-
maktır…” demişti.942 

• Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD)943 üyesi 22 avukatın, 
adliye önünde açıklama yapmaları üzerine haklarında “toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanuna mu-
halefet”, “görevli memura mukavemet ve kamu kurumu veya kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşlarının faaliyetlerinin engellenmesi” iddialarıyla soruşturma başlattı.944 Avukatların, 18 
Şubat’ta sağlık sorunları yaşayan  avukat Aysel Tuğluk’un tahliye edilmesi talebiyle yaptıkları 
açıklamaya biber gazı ile müdahale eden polis ve avukatlar arasında arbede yaşanmış, dokuz avu-
kat olayın ardından darp raporu almıştı.945 

• Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ana kampüsü içindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu’na ait E 
Blok’taki erkek öğrenci yurdunun karma olarak oturulan yemekhanenin girişine, “Kantin ve yemekha-
neye şortlu ve kısa pantolonlu girmek yasaktır” yazılı uyarı asıldı. Sosyal medyadaki tepkiler üzerine 
Gençlik ve Spor Bakanlığı ilgili yurt görevlileri hakkında idari soruşturma başlattı. KTÜ Rektörü Prof. 
Dr. Hamdullah Çuvalcı “Bu uygulamanın KTÜ ile alakası yok” mesajını paylaştı.946 

21 Nisan 2022 
• İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, Sözcü yazarı Yılmaz Özdil’in “Türkiye Büyük Millet 

Meclisi’ni alenen aşağılamak” iddiasıyla yargılandığı davada, hapsi ve “seçme seçilme hakkından 
mahrum bırakılması” talep edildi. Özdil’in avukatı, “TBMM kısaltmasının küçük harfle yazılma-
sının altında bir hakaret aranması zorlama bir suç üretme çabasından başka bir şey değildir. Siyasi 
makamların, tanınmış kişilerin sert ve kırıcı eleştirilere katlanması gerekir. Meclis Başkanlığı 
nihayetinde siyasi bir kökenden gelme makamıdır. Asla ve asla eleştirilemez diye bir kural yok-
tur” dedi.947 

• İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi, Din Adamları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAY-
DER) üyesi 16 kişi hakkında sivil Cuma namazları kıldırmak ve dernek faaliyetleri gerekçe gös-
terilerek, “örgüte üye olmak” ve “örgüt propagandası yapmak” iddialarıyla yargılandıkları da-
vada, dernek yöneticisi Yusuf İnan’ın yurt dışına çıkış yasağı kararının kaldırılmasına karar verdi. 
Mahkeme, dosyada yer alan gizli tanığın dinlenmesi için işlem yapılmasına ve davanın 13 Eylül’e 
ertelenmesine karar verdi.948 

• Aydın Didim’de KESK’E bağlı Eğitim-Sen Baş Temsilcisi Belkıs Kahraman ile sekreter Gülay 
Sezer’in, İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine yönelik eylemlere katıldıkları için “Öğretmen-
likle bağdaşmayan hareketler” iddiasıyla 17 Şubat 2022’de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafın-
dan başlatılan soruşturma sonrasında Germencik ve Söke ilçelerine sürgün edikleri iddia edildi. 
Kahraman, “CİMER’e şikayet edilmişiz. Gerekçe de İstanbul Sözleşmesi ile ilgili basın açıkla-
ması yapmakmış. Bunu da öğretmenliğe bağdaşmayan hareketler çerçevesinde değerlendirmişler. 
Sendika yöneticileri olarak 4688 sayılı kamu yöneticileri sendika kanunu kapsamında bütün iş-
lemlerimizi eylemlerimizi yapıyoruz. Kanunun 18. maddesinde sendika yöneticilerinin yer 

 
941 https://www.evrensel.net/haber/459692/gergerlioglu-kendisiyle-konusan-vatandasi-gozaltina-alan-polis-hakkinda-suc-duyurusunda-bulundu 
942 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/ibb-baskani-ekrem-imamogluna-4-yil-1-ay-hapis-istemi/2568200 
943 https://www.ntv.com.tr/turkiye/mersinde-22-avukat-hakkinda-sorusturma,wg9AM_kO-0eKTMV5ElKzyg 
944 https://www.evrensel.net/haber/459813/mersinde-22-avukat-hakkinda-sorusturma-baslatildi 
945 https://www.birgun.net/haber/mersin-de-22-avukat-hakkinda-acilan-sorusturmaya-tepki-kabul-edilemez-385020 
946 https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/yurtta-sort-ve-kisa-pantolon-yasagi-ogrenciler-tepki-gosterdi-bakanlik-sorusturma-baslatti-1927807 
947 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/yilmaz-ozdil-yargilanmaya-baslandi-7088546/ 
948 https://www.gazeteduvar.com.tr/kurt-imamlarin-sivil-cuma-davasi-yanlis-anlamayin-hakim-bey-turkce-anlamiyorum-haber-1561610 
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değiştirilemeyeceğine dair açıkça belirtiyor. Buna rağmen madde yok sayılarak yönetimin ta-
mamı hukuksuzca sürgün edildi” dedi.949 

• İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi, Gezi Parkı eylemlerinde hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın 
annesi Gülsüm Elvan ve babası Sami Elvan’ın “Cumhurbaşkanı’na hakaret” olduğu iddia edilen 
sözlerin yer aldığı görüntü kayıtlarının, deşifresinin yapılması için bilirkişiye gönderilmesine ka-
rar verdi. Dava 25 Ekim’e ertelendi.950 

22 Nisan 2022 
• İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi, Boğaziçi Üniversitesi eylemleri kapsamında “Toplantı ve 

gösteri kanuna muhalefet etmek” iddiasıyla yargılanan 45 öğrencinin davasında, ifadesi alınma-
yan iki kişinin zorla getirilmesine karar verdi.951 

• İzmir Buca’da NATO karargahı önünde Kızıldere anmasına katılan 10 SOL Genç üyesi hakkında 
soruşturma başlatıldığı belirtildi. Ayrıca Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından eyleme katılan iki 
öğrenciye de soruşturma başlatıldığı kaydedildi.952 

24 Nisan 2022 
• Burdur 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde öğrenci ol-

dukları 2014 ile 2015 yıllarında Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin öldürülmesi ve Ro-
boski saldırısı anmasına katılan 80 kişi hakkında “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla sekiz 
yıl sonra dava açıldı. Ayrıca kamuya atanmış 19 kişi hakkında da ihraç davası açıldığı belirtildi. 
İddianamede, 80 kişinin ayrı ayrı cezalandırılması talep edilirken, mezun olduktan sonra atanarak 
kamu görevlisi olan 19 kişiyle ilgili, “İddianame karar örneğinin bir suretinin kamu görevlisi 
olarak görev yaptıkları tespit edilen şüpheliler yönünden ilgili kurumlarına gönderilmesine” de-
nildi. Bunun üzerine 19 kişi hakkında çalıştıkları kamu kurumları tarafından soruşturma başla-
tıldı.953 

25 Nisan 2022 
• İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, yeniden gördüğü Gezi davasında 1637 gündür tutuklu sanık 

Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Mine Özerden, Can 
Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi ve Hakan Altınay’a ise 18’er yıl hapis cezası verdi. 
Mahkeme, 17 sanıklı davada firari dokuz tanığın dosyalarını ayırdı. Karara, mahkeme heyetin-
deki üç hakimden biri muhalefet şerhi koydu. Muhalefet şerhinde, “Sanıkların üzerlerine atılı 
suçlardan cezalandırılmalarına yeter her türlü kuşkudan uzak somut, kesin ve inandırıcı başkaca 
bir delil bulunmadığından tutuklu sanık Osman Kavala’nın tahliyesine ve diğer sanıkların tutuk-
lanmaması gerektiği görüşündeyim” denildi. Savunma avukatları yarın tutukluluk kararına itiraz 
edecek.954 

• Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında 24 Nisan 
1915 Ermeni Olayları’nın yıldönümüne ilişkin yaptığı paylaşım nedeniyle “Türkiye Cumhuriyeti 
devleti’nin manevi şahsiyetini aşağıladığına” dair somut deliller bulunduğu” iddiasıyla soruş-
turma başlattı.955 

26 Nisan 2022 
• Akdeniz Üniversitesi’nde basın açıklaması ve Feminist Gece Yürüyüşü’ne katılan 12 öğrencinin 

bursu “KYK mevzuatı” gerekçe gösterilerek kesildi. Bursları kesilen öğrencilerden üçü, 22 Şu-
bat’ta saldırıya uğrayan öğrencilerle dayanışma amacıyla basın açıklamasına katılmış diğer dokuz 
öğrenci ise, Feminist Gece Yürüyüşü’ne katılmıştı.956 

28 Nisan 2022 

 
949 https://gazetekarinca.com/istanbul-sozlesmesi-eylemine-katilan-egitim-senli-kadinlara-surgun/ 
950 https://bianet.org/bianet/insan-haklari/260828-berkin-elvan-in-anne-ve-babasi-cumhurbaskanina-hakaret-ten-yargilaniyor 
951 https://www.evrensel.net/haber/460032/45-bogazici-universitesi-ogrencisinin-yargilandigi-dava-21-ekime-ertelendi 
952 https://www.birgun.net/haber/kizildere-nin-yildonumunde-nato-karargahi-onunde-eyleme-sorusturma-385237 
953 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/168988 
954 https://www.amerikaninsesi.com/a/gezi-davasında-tüm-sanıklar-tutuklandı/6544459.html 
955 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-chpli-sezgin-tanrikulu-hakkinda-sorusturma-42050653 
956 http://mezopotamyaajansi35.com/search/content/view/169196?page=6?page=1&key=6645134950566fc76759bce942b59339 
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• İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi, 35 kadının 8 Mart 2020’de Feminist Gece Yürüyüşü’ne 
katılması nedeniyle haklarında “Toplantı ve gösteri kanuna muhalefet etmek”, “Mala zarar ver-
mek” ve “Görevi yaptırmamak için direnmek” iddiasıyla açılan davada, olay tutanağında sicilleri 
yazılı polislerin açık kimlik bilgilerinin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nden istenmesine karar 
verdi. Mahkeme, bilgilerin dosyaya müşteki olarak eklenmelerine ayrıca yedi adet DVD’nin in-
celenmesi ve rapor hazırlanması için bilirkişiye gönderilmesine de karar vererek, davayı 14 
Ekim’e erteledi.957 

• Van Valiliği, il genelinde gösteri, basın açıklaması, yürüyüş ve açık hava toplantılarının 15 gün 
süreyle yasaklandığını duyurdu.958 

• İstanbul 36’ncı Asliye Ceza Mahkemesi, sosyal medya paylaşımlarıyla tanınmış Metin Cihan959 
hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın 
şikayetiyle “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçlamasıyla yargılanmasında yakalama kararı 
çıkarılmasına karar verdi. Dava 18 Ekim’de görülecek.960 
30 Nisan 2022 

• İzmir Alsancak Bornova Sokak’ta yürüyen trans kadınlar, bekçiler tarafından “Bu sokakta dur-
mayın, gezinmeyin burada. Karakolda görürsün şimdi sen” şeklindeki ifadelerle tehdit edildikle-
rini iddia etti.961 

1 Mayıs 2022 
• Anadolu Ajansı’na göre İstanbul’da grupların Taksim Meydanı’na çıkışına izin verilmedi; 192 

kişi gözaltına alındı. 1 Mayıs mitingi İstanbul Valiliği’nin belirlediği alan olan Maltepe’de ya-
pıldı.962 İstanbul Valiliği izinsiz toplantı ve gösteri nedeniyle 164 kişinin gözaltına alındığını du-
yurdu.963 

• Adana 26. Asliye Ceza Mahkemesi, yüzde 92 engelli Barış Tayfur’un 17 Haziran 2018’de Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafının olduğu AKP’nin seçim pankartını yırttığı gerekçesiyle hak-
kında “Mala zarar verme” iddiasıyla açılan davada, “Akıl hastalarına özgü güvenlik tedbiri” ka-
rarı verdi.964 

3 Mayıs 2022 
• Hakkari Valiliği, kentte gösteri yürüyüşleri, oturma eylemleri ve basın açıklamaları gibi etkinlik-

leri 04 Mayıs ile 18 Mayıs tarihlerini kapsayan 15 gün boyunca yasakladığını duyurdu.965 
5 Mayıs 2022 

• HDP Genel Merkezi önüne Diyarbakır’daki evlat nöbetindeki üç aile, siyah çelenk bırakmak ve 
basın açıklaması yapmak isteyince çocuklarını PKK’nın kaçırdığını iddia eden ailelerle HDP’liler 
arasında gerginlik yaşandı, sekiz kişi gözaltına alındı. Çelenk bırakıldıktan sonra polis, HDP Ge-
nel Merkezi’nin önünü ablukaya aldı. Bir polis, HDP Batman Milletvekili ve Kadın Meclisi Söz-
cüsü Ayşe Acar Başaran’a “Seni çivilerim” diyerek tehditte bulundu. HDP Sözcüsü Ebru Gü-
nay, “Ben milyonların sesiyim, bağıracağım, defolun gidin. Devletin görevi çelenk korumak de-
ğil” dedi. HDP kaynakları, Veli Saçılık, Hüseyin Gökoğlu, Ali Özkan, Nazım Karakurt, Mehmet 
Sait Sırdaş ve avukat Yunus Emre Şahan’ın gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınan isimler 
akşam saatlerinde bırakıldı. Günay, “Bunu daha önce Diyarbakır’da Van’da denediler, hiçbir 
yerde başarıya ulaşamadılar. Artık provokasyonu bir üst aşamaya çıkararak, genel merkezimiz 
önüne gelerek, suç işleri bakanlığının emrindeki, kontrolündeki polisler bir provokasyon girişi-
minde bulundular. Daha önce böyle bir provokasyonla Deniz Poyraz yoldaşımızın katledildiği 
süreci ördüler” dedi.966 

 
957 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/169476?page=2 
958 https://www.diyadinnet.com/van-da-gosteri-yuruyusu-ve-acik-hava-toplantilarina-gecici-yasak-h61147/ 
959 https://www.gazeteduvar.com.tr/turkiye/2019/06/09/metin-cihan-korku-yazmami-engellemiyor 
960 https://www.birgun.net/haber/gazeteci-metin-cihan-hakkinda-yakalama-karari-385922 
961 https://www.gazeteduvar.com.tr/trans-kadinlara-sokakta-sohbet-yasagi-burada-durmayin-gezinmeyin-haber-1563014 
962 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-61292303 
963 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/taksime-yurumek-isteyen-gruplara-gozalti-7109353/ 
964 http://mezopotamyaajansi35.com/search/content/view/169719?page=31?page=1&key=ed087c03c1ab61d872351568214e1451 
965 http://www.hakkari.gov.tr/yasaklama-karari-04052022 
966 https://medyascope.tv/2022/05/05/gerginlik-polis-mudahalesi-gozalti-hdp-genel-merkezi-onunde-gun-boyu-neler-yasandi/ 
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• Fince Akman ve Cemile Çiftçi’nin adalet nöbeti kapsamında İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde 
yapmak istedikleri açıklama Kağıthane Kaymakamlığı’nın yasak kararı967 gerekçesiyle engel-
lendi. Akman ve Çiftçi, darp edilerek gözaltına alındı.968 Akman ve Çiftçi, ifadeleri alındıktan 
sonra serbest bırakıldı.969 

• Muğla 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, Muğla’da 2020 yılında katledilen Pınar Gültekin’in an-
nesi Şefika Gültekin’e duruşma salonunda fail Cemal Metin Avcı ile ilgili sarf ettiği sözlerden 
ötürü “tehdit ve hakaret” suçlamasıyla dava açıldı.970 

6 Mayıs 2022 
• Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Sözcü’nün Nisan ayı yayımlanan “Türkiye’nin Ukrayna’ya 

silah ihracatı 30 kat arttı” haberinin ardından savunma sektörü verilerini sansürledi. TİM, nisan 
ayında ülkelere göre savunma sanayi ihracatı verilerini yayımlamadı ve geçmiş yılların verilerini 
de kaldırdı. Öte yandan, geçen senenin ilk dört ayında 949 milyon dolar olan Türkiye’nin toplam 
savunma ve havacılık sanayi ihracatı, 2022’nin aynı döneminde yüzde 42’lik artışla 1 milyar 351 
milyon dolara yükseldi.971 

• CHP Konya İl Gençlik Kolları, Zafer Meydanı’nda kurdukları tanıtım masasında gerçekleştirdik-
leri ‘Üç Fidan’ anmasında bir saldırgan tarafından tehditler savrulup bıçaklı saldırı girişiminde 
bulunuldu.972 Deniz Gezmiş’in fotoğrafını elindeki bıçakla parçalayan şahıs, gözaltına alındı.973 

8 Mayıs 2022 
• İstanbul Çağlayan Adliyesi 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel 

Başkanı Nurullah Ankut Efe hakkında “1500 yıllık İslam Tarihinin Ümmete en fazla kötülük 
edeni” başlıklı yazısı sebep gösterilerek “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla dava açıldı.974 

9 Mayıs 2022 
• Adana İl Emniyet Müdürlüğü, siyasi partiler ve sendikaların yapacağı faaliyetler hariç, gösteri 

yürüyüşü, açık hava toplantıları ve basın açıklamaları gibi eylem ve etkinlikleri 24 Mayıs'a kadar 
yasakladı.975 

• Eskişehir Valiliği, Anadolu Festivali’ne iki gün kala “huzur ortamı ile kamu düzeni ve kamu 
güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin, genel 
asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi” gerekçelerini öne sürerek 
15 gün boyunca konser, eylem ve etkinliklerin yasakladığını duyurdu.976 

10 Mayıs 2022 
• İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Osman Kavala’nın da aralarında bulunduğu Gezi Parkı da-

vasında bir üst mahkemeye yapılan tutukluluğa itiraz talebini İstanbul 13. Ağır Ceza Mahke-
mesi’nin kararında usul ve yasaya aykırı bir husus tespit edilemediği” gerekçesiyle oybirliği ile 
reddetti.977 

• İstanbul Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Al-
tun’a hakaret ettiği gerekçesiyle “kamu görevlisine alenen hakaret” suçundan yargılanan CHP 
İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında konuya ilişkin diğer dava dosyaları için mah-
kemelere müzekkere yazılmasına978 karar verdi.979Kaftancıoğlu’nun avukatı Hasan Fehmi Demir 
“Müvekkil görevini yerine getirmiştir. Müvekkil hakkında aynı fiilden dolayı huzurdaki dava, 
Anadolu 55. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde kamu davası 

 
967 http://www.kagithane.gov.tr/yasaklama-karari-hakkinda-20220420 
968 http://jinpanel.com/TUM-HABERLER/content/view/187554 
969http://mezopotamyaajansi35.com/search/content/view/170076?page=22?page=1&key=ed087c03c1ab61d872351568214e1451 
970 https://m.bianet.org/bianet/kadin/261466-pinar-gultekin-in-annesi-hakkinda-dava-
acildi#:~:text=Mu%C4%9Fla'da%202020%20y%C4%B1l%C4%B1nda%20%C3%B6ld%C3%BCr%C3%BClen,sonras%C4%B1%2C%20fail%20Cemal%20Me-
tin%20A. 
971 https://www.sozcu.com.tr/2022/ekonomi/turkiyenin-ukraynaya-silah-satisi-verilerine-sansur-7118097/ 
972 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/deniz-gezmis-ve-yoldaslarinin-anmasina-bicakli-saldiri-1933454 
973 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/deniz-gezmis-anmasina-bicakli-saldiri-7119220/ 
974 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/hkp-genel-baskanina-erdogana-hakaretten-yeni-dava-acildi-1933985?utm_medium=Kategori%20Sayfasi&utm_so-
urce=Cumhuriyet&utm_campaign=Kategori%20Sayfasi 
975 http://www.adana.gov.tr/il-emniyet-mudurlugunun-yasaklama-karari-konulu-basin-bulteni 
976 http://www.eskisehir.gov.tr/yasaklama-karari090522 
977 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/son-dakika-gezi-parki-davasiyla-ilgili-itiraza-ret-7126239/ 
978 https://www.iha.com.tr/haber-canan-kaftancioglu-fahrettin-altuna-hakaretten-hakim-karsisina-cikti-1058060/ 
979 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/kaftancioglu-hakaret-davasinda-savunma-yapti-7126407/ 
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açılmıştır. Bunun çarpıklığını savunmalarımızda ayrıntılı dile getireceğiz. 17. Asliye Ceza Mah-
kemesi’nde de Üsküdar İlçe Başkanı hakkında ayrıca kamu davası açılmış. Tek fiilden dolayı ayrı 
ayrı dava açılmış oluyor” dedi.980 

• Batman Valiliği, kent genelinde kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacaklar hariç olmak üzere; 
her türlü etkinliği 10.05.2022 tarihinden 24.05.2022 tarihine kadar yasakladığını duyurdu.981 

11 Mayıs 2022 
• Ankara 60. Asliye Ceza Mahkemesi, İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Avukat Öz-

türk Türkdoğan hakkında Süleyman Soylu’nun müşteki olarak yer aldığı ve “kamu görevlisine 
hakaret” suçlamasıyla yargılanmasında savcılık hapis cezası talebinde bulundu.982 Dava 27 Hazi-
ran’a ertelendi. 983 

12 Mayıs 2022 
• İstanbul Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesi, 2 Şubat 2021 tarihinde Kadıköy’de düzenlenen 

Boğaziçi Direnişi’ne destek eylemine katıldıkları için 23 kişi hakkında “2911 sayılı Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek” ve “görevi yaptırmamak için direnmek” suç-
lamalarıyla adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi. Dava 20 Eylül’e ertelendi.984 

• Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında İstanbul 37. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nce 6 Eylül 2019’da mahkumiyetine karar verilen davanın temyiz incele-
mesini tamamladı. Kaftancıoğlu’na “kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret” suçlama-
sından verilen 1 yıl 6 ay 20 gün ile “Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak” suçlama-
sından verilen 1 yıl 8 ay hapis cezalarını kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu gerekçesiyle 
onadı. Kaftancıoğlu’na, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçundan verilen 2 yıl 4 ay hapis cezası ise 
1 yıl 9 ay olarak düzeltilerek onandı. Kaftancıoğlu’na, “PKK/KCK silahlı terör örgütü propagan-
dası yapmak” suçundan verilen 1 yıl 6 ay hapis ile “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” 
suçundan verilen 2 yıl 8 hapis cezaları ise Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından bozuldu.985 

• Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcı Selim Temurci, “AKP içindeki Pelikan yapısı” ile ilgili 
açıklamaları nedeniyle dördüncü kez Cumhuriyet Savcılığı’na ifadeye çağırıldı.986 Temurci, daha 
önce TRT Yönetim Kurulu üyesi Hilal Kaplan ve eşi Süheyb Öğüt’ün987 başkanı olduğu Boğaziçi 
Küresel İlişkiler Derneği tarafından aynı suçlamalarla hakkında şikâyette bulunulduğunu ve ta-
kipsizlik kararı verildiğini hatırlattı. Temurci, söz konusu takipsizlik kararının savcılık tarafından 
da kesinleştiğine vurgu yaptı. Temurci, Hilal Kaplan ve Öğüt’ün “siyaseten kontrol edemedikleri 
kişileri; haksız, mesnetsiz, iftira ve yalanlarla dolu suçlama ve ithamlarda bulunarak sindirme 
amacında olduğunu” ve suçlamaları kabul etmediğini dile getirdi.988 

13 Mayıs 2022 
• İzmir 41. Asliye Ceza Mahkemesi, İzmir’de, 3 Şubat 2021 tarihindeki Boğaziçi Üniversitesi’ne 

destek eylemleri sırasında gözaltına alınan Emine Akbaba, İrem Çelikbaş ile Türkiye İnsan Hak-
ları Vakfı (TİHV) çalışanı Aytül Uçar hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla açılan 
dava başladı.989 Mahkeme, üç hak savunucusu hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlama-
sıyla yargılanmasında, Erdoğan’ın davaya katılma talebini kabul etti.990 Mahkeme, olay günü gö-
zaltı aracında kamera olup olmadığının sorulmasına, varsa kamera görüntülerinin istenmesine 
karar verdi. Dava 2 Eylül’e ertelendi.991 

 
980 https://haber.sol.org.tr/haber/kaftancioglu-hakim-karsisinda-334980 
981 http://www.batman.gov.tr/etkinlikleri-izne-baglama-karari-10052022 
982 https://www.evrensel.net/haber/461305/hakim-karsisina-cikan-ihd-es-genel-baskani-ozturk-turkdogan-yargilanmasi-gereken-soyludur 
983 https://www.mlsaturkey.com/tr/savci-ihd-es-genel-baskani-ozturk-turkdogan-icin-ceza-istedi/ 
984 https://www.mlsaturkey.com/tr/kadikoydeki-bogazici-universitesine-destek-eylemi-davasi-eylule-ertelendi/ 
985 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-61426730 
986 https://twitter.com/nevsinmengu/status/1524838545982115846?s=20&t=5Az-VOGxNGM0nWiwAvNHvg 
987 https://www.gercekgundem.com/siyaset/343725/fetoyu-oven-ve-pelikan-yapilanmasiyla-anilan-hilal-kaplan-ve-suheyb-ogute-sorusturma-tepkisi-uyuyan-
hucreler-uyanmis-intikam-operasyonu-baslatmis-sanki 
988 https://t24.com.tr/haber/gelecek-partili-selim-temurci-4-kez-pelikan-aciklamasi-nedeniyle-ifade-verdi-suheyb-ogut-ten-sonra-esi-hilal-kaplan-da-sikayetci-
oldu,1033929 
989 https://www.gazeteduvar.com.tr/izmirde-bogazici-davasi-hak-savunuculari-uzerindeki-baskiya-son-verilsin-haber-1564531 
990 https://www.gazeteduvar.com.tr/izmirde-bogazici-davasi-hak-savunuculari-uzerindeki-baskiya-son-verilsin-haber-1564531 
991 https://www.mlsaturkey.com/tr/izmirde-hak-savunucularinin-yargilandigi-cumhurbaskanina-hakaret-davasi-eylule-ertelendi/ 
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• İstanbul 26. Asliye Ceza Mahkemesi, 26 Haziran 2021 tarihinde düzenlenen 19. İstanbul LGBTİ+ 
Onur Yürüyüşü’ne polisin Mis Sokak’ta yaptığı sert müdahale sonucu darp edilerek gözaltına 
alınan 19 kişi hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet et-
mek” ve “görevi yaptırmamak için direnmek” suçlamalarıyla yargılanmasında mağdur oldukları 
iddiasındaki polisleri tanık olarak çağırma kararı aldı. Mahkeme, iddianamedeki kolluk görevli-
lerinin tespit edilerek bir sonraki duruşmada hazır edilmesi için İstanbul İl Emniyet Müdür-
lüğü’ne ve olaya ilişkin görüntü kayıtları için de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na müzekkere 
yazılmasına karar verdi992. Dava, 23 Aralık’a ertelendi.993 

• Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Rosa Kadın Derneği Kurucu üyesi Fatma Gültekin’in “ör-
güt üyesi olmak” iddiasıyla yargılandığı davada, 28 Eylül’e “Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı-
lığı’nın Gültekin'in hakkında başka bir soruşturma yürüttüğünü, soruşturmanın akıbetini öğren-
mek için savcılığa müzekkere yazılacağı” gerekçesiyle erteleme kararı aldı.994 

• YeniAkit, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Kore-Türkiye diplomatik ilişkileri 65. Yılı nedeniyle 
özel olarak düzenlediği K-POP grubu MIRAE’nin konserini, “cinsiyetsiz yaşam tarzını dünyaya 
empoze ediyor” diyerek eleştirdi.995 

14 Mayıs 2022 
• Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi Dekanlığı, Özgür Genç Kadın üyesi 

Sinem Çelebi hakkında Yunus Emre Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Yurdu’nun yemekhanede ya-
pılan ses çıkartma eylemini düzenlediği için disiplin soruşturması açtı. Ses çıkartma eylemi, 18 
Nisan’da bir kişinin “tesisatçıyım” diyerek yurda girip kadınları tacizi sonucu yurt idaresinin 
“Adam tacizciye benzemiyordu, art niyetli gözükmüyordu” ve “Olayı büyütmeyin tacizden ne 
olacak ki” gibi ifadelerini kamuoyuna teşhir etmek için yapılmıştı.996 

15 Mayıs 2022 
• Sanatçı Aynur Doğan’ın 20 Mayıs tarihinde Kocaeli’nin Derince ilçesinde gerçekleştireceği kon-

seri Derince Belediyesi tarafından “uygun olmadığı” öne sürülerek iptal edildi.997 
• İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 19-22 Mayıs Cartoon İstanbul Karikatür Festivali için Er-

sin Karabulut tarafından yapılan ve Müze Gazhane’de sergilenen karikatürü, Cumhurbaşkanı Da-
nışmanı İsmail Cesur’un hedef göstermesinin ardından gelen tepkiler üzerine kaldırdı.998 

• Şırnak’ta öldürülen Sakine Kültür’ün yakınları ve Silopili kadınlar, kadın katliamlarını protesto 
etmek amacıyla Silopi Adliyesi’ne yürümek istedi ancak polislerce engellendi.999 

• Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencileri tarafından organize edilen geleneksel 
“İnek Bayramı” etkinliğinde cübbe ve sarık takıp, imam gibi davranarak konuşma yapan öğrenci 
hakkında soruşturma başlatıldı. Rektörlük tarafından yapılan açıklamada, “Perşembe günü 
(12/05/2022) Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde düzenlenen etkinlik esnasında fakültemiz ve üniver-
sitemiz ilkeleri ile bağdaşmayan ve asla tasvip edilemeyecek olay ile ilgili olarak hem disiplin 
hem de adli inceleme başlatılmış olup, sonucu kamuoyu ile paylaşılacaktır” denildi.1000 

17 Mayıs 2022 
• Eylül G. (16) ve Bedirhan D. (17) isimli iki lise öğrencisi, katıldıkları 8 Mart gece yürüyüşü 

eylemi sırasında atılan ‘Tayyip kaç kaç kadınlar geliyor, zıpla zıpla zıplamayan Tayyip’tir’ slo-
ganları yüzünden “Cumhurbaşkanı hakaret” suçu gerekçe gösterilerek okullarına yapılan baskınla 
gözaltına alındı. Öğrencilerin avukatı Fulya Dağlı, “Yetişkinlere dahi ifadeye davet usulüyle dos-
yadan işlem yapılırken bu çocukların hiçbir yasal şartı karşılamadan, gözaltına alınarak ifadele-
rinin alınması hukuka aykırı, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası çocuk sözleşmelerine ve Ço-
cuk Koruma Kanunu’na da aykırı. Çocuk yargılamalarına ilişkin CMK hükümlerine de aykırı 

 
992 https://kaosgl.org/haber/19-kisinin-yargilandigi-istanbul-onur-yuruyusu-davasi-23-aralik-a-ertelendi-yargilanan-19-kisi-iddianame-3-paragraf 
993 https://www.mlsaturkey.com/tr/19-onur-yuruyusunde-darp-edilerek-gozaltina-alinanlara-acilan-dava-23-aralika-ertelendi/ 
994 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/170897?page=3 
995 https://www.yeniakit.com.tr/haber/istanbul-sozlesmesinden-cumhurbaskaninin-imzasi-ile-cekilmemizin-ardindan-bu-konser-yakismadi-1655684.html 
996 https://sendika.org/2022/05/tacizi-teshir-eden-universiteli-tehdit-edildi-sorusturma-acildi-ustlerden-emir-var-basina-bela-alacaksin-655986/ 
997 https://twitter.com/derincebelediye/status/1525808508893114368 
998 https://www.sabah.com.tr/gundem/2022/05/15/ibb-muze-gazhanedeki-tepki-ceken-duvar-kagitlarini-kaldirdi-umumi-rezillik 
999 https://www.evrensel.net/haber/461571/sakine-kulturu-iskenceyle-oldurdugunu-itiraf-eden-ibrahim-barkin-tutuklandi 
1000 https://www.yeniakit.com.tr/haber/ankara-universitesi-rektorlugu-adim-atti-dini-degerlerle-alay-edilen-rezil-etkinlik-icin-inceleme-baslatildi-1656164.html 
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şekilde bu işlemler yapılıyor” dedi.1001 Eylül G., “Savcı kararı olmadan telefonlarımıza el ko-
yuldu. 8 Mart eyleminin üzerinden iki ay geçti. Kadınlarla ilgili sloganlar atmıştım. Bu suçlama 
bir iftira. Sonuçta ben yolsuzluk yapmadım, hırsızlık yapmadım. Keşke o insanlara bunu yapsalar. 
Reşit olmadan, okulumdan bu şekilde alınmak üzücü” yorumunu paylaştı. Bedirhan D., “Sabah 
okuldaydım, üçüncü ders saati başlamak üzereydi. Ablam arayıp polislerin eve geldiğini söyledi. 
İlk önce inanmadım ‘şaka mı yapıyorsun?’ dedim. Sonra polisler okula geldi. Önce hiçbir şey 
demeden telefonumu aldılar. ‘Ne için çağırdınız' dedim, ‘ifadenizi verirken öğrenirsiniz’ dediler. 
Suçlamalar çok saçma. Öyle bir şey söylemiş olsam bile kimse için hakaret teşkil etmiyor. Özel-
likle siyasetçilerin böyle şeyleri kaldıracak düzeyde olması gerektiğini düşünüyorum” dedi. Öğ-
renciler, savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.1002 

20 Mayıs 2022 
• İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesi, Tarlabaşı Toplum Merkezi ile ilgili Mil-Diyanet Sen Ge-

nel Başkanı Celaleddin Gül’ün çağrıda bulunması sonucu ‘hukuka ve ahlaka aykırılık’ suçlama-
sıyla açılan davada İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve valilikten bilgi talep edilmesine karar verdi. 
Dava, 2 Kasım’a ertelendi.1003 

22 Mayıs 2022 
• ‘Cumartesi Annesi’ Hanife Yıldız, Türkiye İnsan Vakfı ile İnsan Hakları Derneği’nin, 17-31 Ma-

yıs Uluslararası Gözaltında Kayıplara Karşı Mücadele Haftası kapsamında İstanbul Adliyesi 
önünde yaptığı basın açıklaması sırasında kullandığı “Süslü Sülo” tabiri yüzünden gözaltına 
alındı. Karakolda ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Ancak Yıldız hakkında İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu’yu hedef alması nedeniyle ‘kamu görevlisine hakaret’ suçlamasıyla soruşturma 
açıldığı öğrenildi.1004 

• Adana Atatürk Parkı’nda “Özgürlük Yürüyüşü” başlıklı basın açıklaması girişimi üzerine Furkan 
Vakfı üyelerine biber gazı ve coplarla müdahale edildi. Adana Valiliği’nin eylem ve etkinlik ya-
sağı gerekçe gösterilerek açıklama yapmaya izin verilmedi.1005 

• İstanbul Valiliği, Dersim Dernekleri Federasyonu’nun İstanbul Aydos Ormanı’nda gerçekleştir-
meyi planladığı pikniği yasakladı.1006 DEDEF, yaptığı yazılı açıklamada, 32 yıldır geleneksel ola-
rak yapılan Dersimliler birlik ve dayanışma pikniğinde herhangi bir sorun yaşanmadığını belirte-
rek. “Dersim halkının birlik ve dayanışma pikniği yasaklanamaz!” tepkisini gösterdi. 

23 Mayıs 2022 
• ‘Apolas Lermi’ mahlaslı halk müziği sanatçısı Abdurrahman Lermi’nin 29 Mayıs’ta Denizli’de 

gerçekleştireceği konser, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile birlikte hükümete yakın 
medyanın hedef göstermesi sonucu, Pamukkale Belediyesi tarafından iptal edildi.1007 

• Mikail Aslan ve Apolas Lermi’nin, 11 Haziran’da İstanbul Bostancı’daki konseri, organizasyon 
şirketi Güven Organizasyon tarafından “Sanatçılarımız, müzisyenlerimiz ve siz dinleyicilerimize 
yeni bir mağduriyet yaşatılmaması” açıklamasıyla iptal edildi.1008 

• Sanatçı Niyazi Koyuncu, İstanbul’da Pendik Belediye Başkanlığı’nın Pendik Halk Eğitim Mer-
kezi'’nin 25 Mayıs’ta Sahil Meydanı’nda düzenleyeceği etkinlikte, sahneye çıkmasına engelleme 
yapıldığını açıkladı. Koyuncu, “kurumlarının ‘değer yargılarını ve görüşlerini paylaşmayan bir 
müzisyenin, Pendik meydanlarında konser yapmasına müsade edilemeyeceğini” öne sürerek en-
gellediğini ifade etti.1009 

• Adana’nın Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, ilçede Bergen filminin yayınlanmasının ya-
saklanmasıyla ilgili yaptığı açıklamaya “IQ testi ile cevap verdiği” için filmin başrol oyuncusu 

 
1001 https://halktv.com.tr/gundem/2-lise-ogrencisine-cumhurbaskanina-hakaret-sucundan-gozalti-677132h 
1002 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/cumhurbaskanina-hakaretten-gozaltina-alindilar-o-liseler-konustu-7140491/ 
1003 https://www.yeniakit.com.tr/haber/genc-nesli-zehirleyen-dernekler-kapatilmalidir-1657537.html 
1004 https://m.bianet.org/bianet/insan-haklari/261966-gozaltina-alinan-cumartesi-annesi-hanife-yildiz-serbest-birakildi 
1005 https://www.gazeteduvar.com.tr/yer-yine-adana-polis-furkan-vakfi-uyelerini-darp-etti-haber-1565849 
1006 https://www.evrensel.net/haber/462070/dersim-dernekleri-federasyonunun-istanbul-piknigi-de-yasaklandi 
1007 https://www.denizlihaber.com/yasam/gundem/apolas-lermiden-pamukkale-konserim-iptal-oldu-aciklamasi/?site=desktop 
1008 https://www.rudaw.net/turkish/culture/230520221 
1009https://twitter.com/niyazikoyuncu/status/1528755392557240320?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetem-
bed%7Ctwterm%5E1528831551504535554%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es4_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.gazeteduvar.com.tr%2Fkartal-belediye-baskanin-
dan-konseri-yasaklanan-niyazi-koyuncuya-davet-haber-1566397  
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Farah Zeynep Abdullah hakkında “hakaret” suçundan 100.000 liralık tazminat davası açtı. Baş-
kan Özgan, tazminatı kazanması halinde sosyal yardım derneklerine bağışlayacağını söyledi. 1010 

24 Mayıs 2022 
• Gülistan Doku’nun ailesi sabah saatlerinde Tunceli Valiliği’nin önüne giderek kızlarının akıbetini 

sormak için oturma eylemi yapmak isteyince polis barikat kurarak aile üyelerinin geçişine izin 
vermedi. Bu sırada anne Bedriye Doku, elinde olan bir demet papatyayı polislere göstererek, “Be-
nim kızım da bu çiçek gibiydi ona ne oldu?” diye sordu.1011 

• Antalya Akdeniz Üniversitesi’nde Kürt kökenli öğrenciler, kampüs içerisinde şarkı söyleyip ha-
lay çektikleri sırada saldırıya uğradı. Öğrenciler, saldırıya özel güvenlik tarafından destek veril-
diği belirtti.1012 

25 Mayıs 2022 
• Amasya Üniversitesi Rektörlüğü, Genç Şahitler Kulübü’nün düzenlemek istediği ve gazeteci-

yazar Adem Özköse’nin katılacağı “Yaşanmış Hidayet Öyküleri” adlı konferansı güvenlik gerek-
çesiyle iptal etti.1013 

• Tokat Gazi Osmanpaşa Üniversitesi rektörlüğü, Yedi Hilal’in düzenlemek istediği gazeteci-yazar 
Adem Özköse’nin katılımıyla yapılacak “Bir Seyyahtan Anılar” konferansını iptal etti.1014 

• Müzisyen Aynur Doğan’ın 28 Mayıs’ta İBB Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda 
düzenleyeceği konser Sabah, Takvim ve Yeni Akit tarafından engellemek amacıyla eleştirildi. Sa-
bah’taki haberde “Terörist başı Öcalan sevdalısı Aynur Doğan sahne alacak” denildi. Takvim  
“Devlet sınır ötesi harekata hazırlanırken CHP tayfası apocularla konser yapıyor” diye yazdı. 
Yeni Akit de, “terör sevici” diye nitelendirdiği Doğan’ın konserine ilişkin “AK Partili Derince 
İlçe Belediyesi’nin geçit vermediği terör sevici Aynur Doğan’a, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu kucak açtı” ifadesini kullandı.1015 

• EnerjiSa’da sendikal örgütlenme gerekçesiyle işten çıkartılan işçiler tarafından yürütülen İstan-
bul’da Sabancı kuleleri önündeki oturma eyleminde, DİSK’e bağlı Enerji-Sen’in Genel Başkanı 
Süleyman Keskin ve Kurucu Genel Başkanı Kamil Kartal ile yedi işçi gözaltına alındı.  Enerji-
Sen Genel Sekreteri Emin Atsız Twitter’dan yaptığı paylaşımında, “Valilik kararı ile holdingin 
bulunduğu sokak ve çevresine eylem yasağı koydurmuş. Buradan bir kez daha yineliyoruz bu 
direnişi kıramayacaksınız. Gözaltına alınan tüm arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın” dedi.1016 

26 Mayıs 2022 
• Bursa Valiliği, provakatif eylemlerin önüne geçilebilmesi için 27 Mayıs 2022 saat 00.01’den 02 

Haziran 2022 saat 23.59’a kadar yedi gün boyunca eylem ve etkinliklerin yasak olduğunu açık-
ladı.1017 

• İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nde savcılık, “İzinsiz” lakaplı Ömürcan İ.1018  hakkında 
“Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılamak” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamala-
rıyla yargılanmasında bilirkişi raporunda “devletin egemenlik alametlerini aşağılamak” açısından 
suç oluşmadığı belirtildi. Ancak bilirkişi raporunda, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlaması açı-
sından sanatsal boyutu aşan bir durum oluştuğu belirtildi.1019 Savcı mütalaasında sanatçı İzin-
siz’in “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasından cezalandırılmasını, diğer suçlamadan ise be-
raatini istedi. Dava1020 15 Haziran’da görülecek.1021 

• Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Bakur belgeseli yönetmenleri Çayan Demirel ve Ertuğrul Ma-
vioğlu’nun “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla hapis cezasına çarptırılmalarına ilişkin 

 
1010 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/kozan-belediye-baskani-ozgandan-oyuncu-farah-zeynep-abdullaha-tazminat-davasi-1939004 
1011 https://halktv.com.tr/gundem/870-gundur-kayip-gulistanin-ailesi-ve-arkadaslari-yuruyus-yapti-677999h 
1012 https://artigercek.com/haberler/antalya-da-kurtce-sarkilar-esliginde-halay-ceken-universitelilere-saldiri 
1013 https://twitter.com/ademozkose/status/1529391492409737216 
1014 https://twitter.com/ademozkose/status/1529391492409737216 
1015 https://halktv.com.tr/gundem/aynur-dogan-istanbulda-izleyicilerle-bulusacak-678075h 
1016 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/enerjisa-iscilerine-polis-mudahalesi-2-sendika-yoneticisi-de-gozaltinda-1939802 
1017 http://www.bursa.gov.tr/yasaklama-karari 
1018 https://www.dha.com.tr/gundem/kabatasta-resim-uzerine-asilmis-adam-cizen-graffiti-sanatcisi-hakim-karsisina-cikti-1781282 
1019 https://www.diken.com.tr/erdogana-hakarette-bugun-izinsizin-duvar-resmi-sanatsal-boyutu-asmis/ 
1020 https://www.mlsaturkey.com/tr/gerilla-sanatci-izinsizin-davasinda-beklenen-bilirkisi-raporu-geldi/ 
1021 https://www.mlsaturkey.com/tr/gerilla-sanatci-izinsizin-davasinda-beklenen-bilirkisi-raporu-geldi/ 
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yeniden yargılamada, Demirel hakkındaki yurt dışına çıkış yasağını kaldırırken Mavioğlu’nun 
yasağının devamına karar verdi.1022 Mahkeme, Mavioğlu’nun Yargıtay’da temyiz incelemesinde 
olan dosyasının akıbetinin sorulmasına da karar vererek davayı 22 Eylül’e bıraktı.1023 

• Van 4. Asliye Mahkemesi, Van-Hakkari Tabip Odası önceki dönem Başkanı Dr. Hüseyin Yaviç 
ile Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Temsilcisi Sevim Çiçek’in “2911 sayılı Toplantı ve Gös-
teri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek” suçlamasıyla yargılanmasında ayrıntılı çözümü 
için görüntülerin bilirkişi tarafından incelenmesine karar verdi.1024 Dava 18 Ekim’e ertelendi.1025 

• Bursa Valiliği, Kürt sanatçı Mem Ararat'ın konserini “kamu güvenliği” gerekçesiyle iptal etti. Ziz 
Müzik tarafından yapılan açıklamada “Müziğe ve sanata yönelik engeller devam ederken 29 Ma-
yıs tarihinde Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştireceğimiz Mem 
Ararat konseri ‘kamu güvenliği’ gerekçesiyle iptal edilmiştir. Konsere üç gün kala tüm hazırlık-
ların tamamlandığı, biletlerin tamamının tükendiği konserimizin iptal kararı bu sabah itibarıyla 
bizlere ulaşmıştır. Ancak son günlerde yaşanan konser iptallerinden dolayı derin bir üzüntü ve 
endişe içerisindeyiz. Alınan kararlar toplum açısından kaygı vericidir”1026 denildi.1027 

• Kanal D’de yayınlanan Sadakatsiz dizisindeki hamile karakterle ilgili muayene sahnesindeki 
“Her ihtimale karşı vajinal muayene mi yapsak” repliğinde geçen “vajinal muayene” kelimesi 
sansürlendi. 1028 

27 Mayıs 2022 
• İstanbul Bakırköy 3. Sulh Ceza Hakimliği, İfade Özgürlüğü Derneği’nin web sitesindeki içeriğe 

erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.1029 İçerikte, iş adamı Tuncay Çapraz’ın bo-
şanma aşamasındaki eşi Jale Çapraz’ın İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Muğla Emniyet 
Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile çok sayıda polis şefi hakkındaki iddialarıyla ilgili haber-
lere erişimin engellendiğinden bahsediliyordu.1030 

28 Mayıs 2022 
• Müzisyen Melek Mosso’nun Isparta Uluslararası Gül Festivali kapsamında 3 Haziran’da yapıl-

ması planlanan konseri, Milli Gençlik Vakfı ile Anadolu Gençlik Derneği Isparta Şubesi’nin ya-
yımladığı “Ahlaksızlığı özendiren hiçbir şarkıcı halkımız nezdinde sanatçı olarak kabul edilme-
yecektir” açıklaması sonrası Isparta Valiliği tarafından iptal edildi.1031 

• Bitlis Tatvan Kaymakamlığı, ilçede 31 Mayıs’ta Tiyatro Mencel tarafından sahnelenmesi bekle-
nen Hay Lo Dîsa Tevlîhev Bû adlı tiyatro oyununun gösterimini iptal etti. Kaymakamlığın “Kültür 
merkezinde teknik sorun var" dediği öğrenildi. Oyun ekibi ise teknik sorun olmadığını bildirdi. 
Kaymakamlıktan yasağa ilişkin başka açıklama yapılmadı.1032 

29 Mayıs 2022 
• Ankara’da 16 kişi ODTÜ’de katıldıkları “Devrim Yürüyüşü” sırasında atılan sloganlar gerekçe-

siyle örgüt propagandası yapmak suçuyla gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar Ankara İl Emniyet 
Müdürlüğü’nde tutulurken, görüşmeye giden avukatlara “gizlilik kararı” olduğu gerekçesiyle so-
ruşturmanın içeriği hakkında bilgi verilmedi.1033 

• Eskişehir Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi’ndeki Dede Korkut Parkı’nda yoga yapanlar 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)’e şikayet edildi. Parkın güvenlik görevlileri, yoga 
yapan kadınlara müdahale ederek yoga yapmalarını engelledi. Parkı yaptıran Türk Dünyası Vakfı 
ise etkinliğin izinsiz olduğu gerekçesiyle müdahale edildiğini açıkladı. Eskişehir Odunpazarı Be-
lediye Başkanı Kazım Kurt, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla “Eskişehir Valiliğinin 

 
1022 https://gazetekarinca.com/bakur-davasi-22-eylule-ertelendi/ 
1023 https://www.mlsaturkey.com/tr/yeniden-gorulmeye-baslanan-bakur-davasi-eylule-ertelendi/ 
1024 https://medyascope.tv/2022/05/25/insan-haklari-savunuculari-yargilaniyor-tum-turkiyede-aciklama-yapildi-vanda-dava-acildi/ 
1025 https://www.mlsaturkey.com/tr/vanda-gorulen-insan-haklari-savunucularinin-yargilandigi-dava-ertelendi/ 
1026 https://twitter.com/MuzikZiz/status/1529745694063570945 
1027 https://www.birgun.net/haber/mem-ararat-konseri-kamu-guvenligi-gerekcesiyle-iptal-edildi-389357 
1028 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/sadakatsiz-dizisinde-skandal-vajinal-muayene-repligine-sansur-1940015 
1029 https://ifade.org.tr/engelliweb/ifade-ozgurlugu-dernegi-web-sitesindeki-icerik-engellendi-12/ 
1030 https://ifade.org.tr/engelliweb/istanbul-emniyet-muduru-ve-cok-sayida-mudur-hakkinda-rusvet-iddiasi/ 
1031 https://www.haberturk.com/melek-mossonun-yerine-seda-sayan-sahne-alacak-3452962-magazin 
1032 https://bianet.org/bianet/kultur/262513-bir-yasak-daha-tatvan-kaymakamligi-kurtce-oyunu-iptal-etti 
1033 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/172653 
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sorumluluğundaki Dede Korkut Parkı’nda yoga yapanlar CİMER’e şikayet edilmiş. Güvenlik gö-
revlisi yoga yapanları engellemiş. Bu da mı yasak oldu? Gerekçeniz ne? Siz şaka mısınız? Değerli 
arkadaşlar, tüm parklarımız sizindir. Özgürce yoga yapabilirsiniz. İstediğiniz parkımızı kullana-
bilirsiniz. Kimseden çekinmeyin. Bir ihtiyacınız olursa söyleyin. Spor İşleri Müdürlüğümüz te-
min eder. Sizleri ziyarete geleceğim” dedi. Parkı yaptıran Türk Dünyası Vakfı’nın sosyal medya 
hesabından yapılan açıklamada, toplu etkinliklerin önceden izne tabi olduğu ifade edilerek “Zi-
yaretçilerimizden gelen şikayetler ve fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda, park içerisindeki toplu 
etkinliklerde önceden izin alınması gerekmektedir. Bu sebeple mevcut uygulamanın halkımızın 
parkımızdan daha fazla ve eşit bir şekilde istifade etmesi amacı ile düzenlenmiş olduğunu izinsiz 
etkinlikle ilgili olarak izinsiz ve gizli çekim ile yapılan bu haberin gerçekleri yansıtmadığını bu 
haliyle hukuki süreçlere zemin hazırladığını kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz” denildi.1034 

30 Mayıs 2022 
• Kocaeli Valiliği, kentte üç gün sürmesi planlanan ve Melek Mosso, Sagopa Kajmer, Uzi, Ozbi, 

Emir Can İğrek ve Can Ozan gibi isimlerin sahne alacağı Fullfest’in düzenleneceği alan ile ilgili 
“ormana yakın olması” gerekçesini öne sürerek, etkinliği iptal etti.1035 

31 Mayıs 2022 
• İzmir’deki Gezi eylemleriyle ilgili 9. yıldönümü anmasında, slogan atıp Kıbrıs Şehitleri Cad-

desi’nden yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. Beş kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan-
lar olay yerinde serbest bırakıldı.1036 

• İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği, Prof. Dr. Gazi Özdemir’in Şira Yayınları tarafından yayımlanan 
“Son Davet Kur’an” isimli meali’nin basım, dağıtım ve satışına yasak getirilmesine, mevcutlarına 
el konulmasına ve toplatılmasına karar verdi. Yayınevi Avukatı Celal Ülgen, “Verilmiş olan top-
latma kararı ifade özgürlüğüne/yayımlama özgürlüğüne yapılan açık bir müdahaledir ve hem Ba-
sın Kanunun 3. maddesinde ve hem de AİHS’nin 10. maddesinde yazılı sınırlama ölçütlerine, 
yani sınırlandırmanın meşru amaçlarına uygun ve gerekli değildir. Ayrıca müvekkilimizin kitabı 
için toplatma kararı verilmesi meşru sınırlama amaçlarına uygun bir müdahale olmadığı gibi, de-
mokratik bir toplumda gerekli de değildir” dedi.1037 

• İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'neki pankartlarını kaldırmak iste-
yen polis ekiplerine mukavemet gösteren TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve milletvekilleri Ahmet 
Şık ile Sera Kadıgil hakkında suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi.1038 Soylu, yaptığı payla-
şımda “Bu polis arkadaşlarımı, görevlerini yapmaları münasebetiyle ödüllendiriyoruz. 
HDPKK’dan meclise giren bu milletvekilleri hakkında da suç duyurusunda bulunuyoruz” ifade-
lerini kullandı.1039 

• Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Erdoğan’ın karikatürünü yayınladıkları için Charlie Hebdo 
dergisinin dört çalışanı hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla yargılanmasında 19 
Kasım 2021 tarihinde Adalet Bakanlığı’na yazılan istinabe yazısının akıbetinin sorulmasına karar 
verdi. Dava 1 Aralık 2022’e ertelendi. 1040 

• Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül ve Eğitime Destek Platformu kuruluşu, Fırat 
Üniversitesi tarafından ilk kez gerçekleştirilen ve 20 gün boyunca çeşitli etkinliklerin içerisinde 
olduğu Fırat Fest kapsamındaki Color Fest etkinliğini hedef gösterdi. Gül, “LGBT etkinliklerini 
çağrıştıran ve neye hizmet ettiği belli olmayan ‘Color Fest’ etkinliğine ev sahipliği yapan Fırat 
Üniversitesi yetkililerine sesleniyorum: Başınız göğe erdi mi? Oldu olacak bir de LGBT ‘Onur 
Yürüyüşü’ düzenleyin...”1041 dedi. Eğitime Destek Platformu’ndan yapılan açıklamada ise, festi-
vali düzenleyenler hakkında işlem yapılması gerektiğini ifade edildi. Açıklamada, “İlimizin göz-
bebeği ve Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden biri olan Fırat Üniversitesi’nde festival adı 

 
1034 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/parkta-yoga-yapan-kadinlara-polis-engeli-cimere-sikayet-etmisler-7162711/ 
1035 https://www.yeniakit.com.tr/haber/ormana-yakin-alandaki-festival-iptal-edildi-yasak-cigirtkanlari-yine-yaygara-kopardi-1660516.html 
1036 https://twitter.com/zengiinnn/status/1531672154735104001 
1037 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/diyanet-isleri-baskanligi-kuran-meali-yasaklatti-1941641 
1038 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/icisleri-bakani-soylu-tipli-vekiller-hakkinda-suc-duyurusunda-bulunulacagini-bildirdi/2602063 
1039 https://twitter.com/suleymansoylu/status/1531567159717273602?t=z_EvvkwtS6aIWMAdDrRcOQ&s=08 
1040 https://www.mlsaturkey.com/tr/charlie-hebdonun-erdogana-hakaretten-yargilandigi-dava-ertelendi/ 
1041 https://twitter.com/celaleddin_gul/status/1531017366452174857 
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altında gerçekleştirilen şenliklerde yaşanan istenmeyen görüntüler herkes gibi bizleri de mütees-
sir etmiştir. Üniversitemizin bilim ve teknoloji üretimi ile gündeme gelmesi gereken ismi maale-
sef tarihimizde ve kültürümüzde yeri olmayan uygunsuz eğlence görüntüleri ve batı özentisi eğ-
lence tarzı ile gündeme gelmesi şehrimize ve üniversitemize yakışmamıştır. Ne tarihimizde ne 
dinimizde ne de geleneklerimizde böyle bir eğlence tarzı yoktur. Konunun üniversite yönetimi 
tarafından ivedilikle değerlendirileceği ve sorumluluğu olan kişiler hakkında gerekli işlemlerin 
yapılacağına olan inancımız tamdır” denildi.1042 

1 Haziran 2022 
• İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 31 Mart 2019 

Yerel Seçimleri dönemindeki Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı ve üyelerine hakaret suçla-
masıyla yargılanmasında savcılık makamına dosyaya sunulan uzman görüşü raporunu inceleme 
süresi tanımaya karar verdi.1043 Dava, 21 Eylül’e ertelendi.1044 

• Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karikatürünü yayınlayan Fransız 
Charlie Hebdo dergisinin dört çalışanı hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla yargı-
lanmasında, Adalet Bakanlığı’ndan 19 Kasım 2021 tarihli istinabe yazısına halen yanıt gelmediği 
ortaya çıktı. Dava 1 Aralık’a ertelendi.1045 

• İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi, Boğaziçi Üniversitesi’nin yedi öğrencisi hakkında Rektör 
Prof. Dr. Melih Bulu’yu protesto eylemleri sırasında düzenlenen sergideki “Şahmeran figürlü 
LGBTİ+ bayraklı Kabe” görseli gerekçesiyle “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” suç-
lamasıyla yapılan yargılamada, suçlama konusu görseli kimin astığına ilişkin tespit yapılması ta-
lebini reddetti. Mahkeme Heyeti, polis raporuna karşı savunmanın sonraki duruşmada dinlenece-
ğini belirtirken, savcılıktan da mütalaasını aynı duruşmada dinlemeye hazır olduklarını belirtme-
siyle tepki çekti. Dava, 28 Eylül’e ertelendi.1046 

• İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi, Prof. Dr. Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör 
olarak atanmasını protesto ettikleri için 1 Şubat’ta gözaltına alınan 97 öğrenciyle ilgili “2911 
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek” suçlamasıyla yargılanma-
sında, üç kişi hakkında zorla getirme müzekkeresi çıkarılmasına karar verdi. Dava 21 Aralık’a 
ertelendi.1047 

7 Haziran 2022 
• İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileriyle dayanışma amaçlı 12 

Şubat 2021’deki protestoya katıldıkları gerekçesiyle dokuz kişiyle ilgili davada yedi kişi hak-
kında ceza kararları aldı. Mahkeme, Zeynep Çelik, Temel Kılıç, Samüt Karabulut, Rüya Kurtuluş, 
Murat Yıldırım, Faruk Yıldırım, Ergin Çavik, Cihan Uyanık ve Eren Özmen’in “direnme” başlıklı 
2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 32/1 maddesi uyarınca beşer ay hapis 
cezalarına çarptırdı. Faruk Yıldırım ve Ergin Çavik için hükmün açıklanmasının geriye bırakıl-
masına karar verildi. Rüya Kurtuluş’a verilen cezanın ise hapis cezasından 3000 TL adli para 
cezasına çevrilmesine hükmedildi. Ancak Rüya Kurtuluş, TCK 265/1 maddesindeki “direnmek 
için cebir kullanma” suçlamasıyla beş ay hapis cezasına çarptırıldı ve bu da 3000 TL adli para 
cezasına çevrildi.1048 

8 Haziran 2022 
• CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun 

(BTK) Türkiye’deki 313 internet sağlayıcısı şirketten abonelere yani yurttaşlara ilişkin özel veri-
leri talep ettiğini1049 duyurdu.1050 Adıgüzel, “Hangi saatte girdiği ve ne kadar kaldığının yanında 
abonelerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adres, vergi numarası, meslek kimliği 

 
1042 https://www.birgun.net/haber/firat-fest-hedef-gosterildi-lgbt-etkinliklerini-cagristiriyor-389952 
1043 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-61656530 
1044 https://www.mlsaturkey.com/tr/ibb-baskani-ekrem-imamoglunun-yargilandigi-davada-karar-cikmadi-bir-sonraki-durusma-eylulde/ 
1045 https://www.mlsaturkey.com/tr/charlie-hebdonun-erdogana-hakaretten-yargilandigi-dava-ertelendi/ 
1046 https://www.mlsaturkey.com/tr/bogazici-sergi-davasi-eylule-kaldi/ 
1047 https://www.mlsaturkey.com/tr/bogazici-bundansonrasibizde-davasi-aralik-ayina-ertelendi/ 
1048 https://www.mlsaturkey.com/tr/bogazici-universitesi-ogrencileriyle-dayanisma-protestosunda-gozaltina-alinan-9-kisiye-ceza/ 
1049 https://twitter.com/onursaladiguzel/status/1534555482911821824 
1050 https://twitter.com/onursaladiguzel/status/1534555457397850114 
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sunduysa onun seri numarası hatta ve hatta annesinin kızlık soyadına kadar bütün bilgileri talep 
ediliyor” açıklaması yaptı.1051 

9 Haziran 2022 
• İstanbul Çağlayan Adliyesi karşısındaki kafede cezaevlerindeki hak ihlallerine dikkat çekmek 

için tutuklu yakınlarınca yapılacak oturma eylemi engellendi ve beş kişi gözaltına alındı. Polis 
Kağıthane Kaymakamlığı’nın Adalet Nöbetini yasakladığı belgeyi gerekçe göstererek eyleme 
müdahale etti.1052 

10 Haziran 2022 
• ODTÜ’de gerçekleşen 10. Onur Yürüyüşü’nde plastik mermi ve biber gazı kullanılan müdaha-

leyle 40’a yakın öğrenci ters kelepçeyle gözaltına alındı.1053 ODTÜ Rektörlüğü’nce yürüyüşten 
önce tüm öğrencilere e-posta gönderilerek Onur Yürüyüşü’ne izin verilmediği ve gerçekleşmesi 
halinde polis çağrılacağı belirtilmişti.1054 

11 Haziran 2022 
• Çanakkale Valiliği, Çanakkale’de birincisi düzenlenmesi planlanan Onur Yürüyüşü programına 

“İlimizde 13-17 Haziran 2022 tarihlerinde düzenleneceği belirtilen ve sosyal medya aracılığıyla 
da duyurulan etkinlik, toplantı ve yürüyüşe Valiliğimizce izin verilmemiştir” açıklamasıyla yasak 
getirdi.1055 

12 Haziran 2022 
• İstanbul Valiliği, görevli polis memuruna yumruklu saldırıda bulunduğu iddiasıyla DBP Diyar-

bakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında suç duyurusunda bulunulduğu açıkladı. Açıklamada, 
“Bugün HDP organizesinde Bursa’nın Gemlik ilçesinde düzenlenecek eyleme katılmak üzere 
Sancaktepe, Maltepe ve Kadıköy ilçelerimizden araç kaldırılacağı ve izinsiz yürüyüş yapılacağı 
bilgisi alınmıştır. Kadıköy ilçemizde izinsiz toplu yürüyüş yapan ve aralarında HDP ve DBP Mil-
letvekillerinin de bulunduğu gruplara, eylemlerinin yasal olmadığı ihtar edilerek, gerekli uyarı-
larda bulunulmuştur. 2911 sayılı yasaya aykırılık teşkil eden eylemlerin durdurulmasına yönelik 
uyarıları dikkate almayan, görevli memurlara mukavemetle karşılık vererek, toplu yürüyüşte ısrar 
eden ve taşkınlık yapan gruplara müdahale edilerek 70 kişi gözaltına alınmıştır. Ayrıca grupları 
provoke ederek, görevli polis memuruna yumruklu saldırıda bulunan DBP Milletvekili Salihe 
Aydeniz hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur”1056 denildi.1057 

15 Haziran 2022 
• Eğitim-Sen Ankara 5 No’lu Üniversiteler Şubesi, ODTÜ Rektörlüğü’nün araştırma görevlileri 

Sibel Bekiroğlu ve Mehmet Mutlu’nun görevlisini gerekçe göstermeden görevden uzaklaştırdı-
ğını duyurdu. Eğitim-Sen’in yazılı açıklamasında “Daha önce ODTÜ emekçilerini ve öğrencile-
rini defalarca hedef gösteren kayyum rektörlük, şimdi de üyelerimiz ve eski işyeri temsilcilerimiz 
Sibel Bekiroğlu ve Mehmet Mutlu’yu herhangi bir gerekçe göstermeksizin görevden uzaklaştırdı. 
Kayyum olarak atandığı günden itibaren ‘keyfiyet’ ve ‘baskı’ ODTÜ Rektörünün yönetim poli-
tikası halini almıştır. Akademinin zayıf karnı olan araştırma görevlilerine saldırarak niyetini açık 
etmiştir. Kampüslerimizde nefes dahi almamıza tahammülü olmayan, sırtını iktidara yaslamış bu 
hukuksuzluk karşısında üyelerimizi ve ODTÜ emekçilerini yalnız bırakmayacağız” denildi.1058 

• Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) kurucusu, ekonomist Prof. Dr. Veysel Ulusoy’a çalış-
tığı Yeditepe Üniversitesi tarafından disiplin soruşturması başlatıldı. Ulusoy, Rektör Prof. Dr. 
Canan Aykut Bingöl’ün yaptığı açıklamaya, “Koridorlarda gezinen görevlilerini çek oradan sayın 
rektör. Kaçtığın toplantıyı tekrar gündeme al, karşılıklı konuşalım. Çalışanları rahatsız etme” tep-
kisini gösterdi.1059 

 
1051 https://twitter.com/onursaladiguzel/status/1534555472937766913 
1052 https://sendika.org/2022/06/hasta-ve-infazlari-yakilan-tutuklular-icin-yakinlarinin-caglayanda-yapmak-istedigi-aciklamaya-polis-saldirdi-658584/ 
1053 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/odtude-onur-yuruyusune-polis-mudahale-etti-gozaltilar-var-1945866 
1054 https://kaosgl.org/haber/10-odtu-onur-yuruyusu-nden-bu-saldiri-tum-lubunyalara-yapilmis-bir-saldiridir 
1055 http://www.canakkale.gov.tr/basin-duyurusu-11-06-2022 
1056 http://www.istanbul.gov.tr/basin-aciklamasi-2022-48 
1057 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/kadikoyde-izinsiz-yuruyuse-polis-mudahalesi-70-gozalti-42082941 
1058 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/egitim-sen-duyurdu-odtuden-iki-ogretim-gorevlisine-gerekcesiz-uzaklastirma-1947664 
1059 https://www.gercekgundem.com/ekonomi/345544/enag-kurucusu-prof-ulusoydan-yeditepe-universitesi-rektorune-gorevlilerini-koridorlardan-cek-kactigin-
toplantiyi-gundeme-al 
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• İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi, “İzinsiz” mahlaslı sokak sanatçısı Ömürcan İ hakkında çi-
zimleri ve Twitter paylaşımları nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 1 yıl 2 ay 27 gün 
hapis cezası verilmesine hükmetti.1060 Mahkeme, hükmün açıklanmasına geriye bırakırken; sokak 
sanatçısı tarafından Cumhurbaşkanı’nın avukatına da 5.100 lira ödenmesine karar verdi.1061 Da-
vada “Türk bayrağını alenen aşağılama” suçlamasından ise beraatine karar verildi.1062 

17 Haziran 2022 
• İstanbul Üniversitesi Eşitlik Topluluğu’nun kampüste düzenleyeceği Onur Pikniği, tekbir sesle-

riyle katılımcılara yönelik linç tehdidiyle engellendi. Kampüs girişinde Ülkücü Gençlik, Ak 
Gençlik ve Anadolu Gençlik Derneği üyesi grup tarafından yapılan tehditlere müdahale edilmedi. 
Buna karşı piknik için bir araya gelen LGBTİ+’larda 26’sı önce koruma bahanesiyle polis aracına 
götürüldü ve burada ise katılımcılara ters kelepçe takılarak gözaltı işlemi başladı. Gözaltına alı-
nanlar Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Buradaki ifade alınma 
sürecinde avukat beyanları ise tutanağa geçirilmedi. Avukat Umut Rojda Yıldırım, “Söz konusu 
LGBTİ+’lar olduğunda hukuk tersine işliyor. Bugün de Cuma namazı çıkışı, büyük bir çoğunluğu 
okul öğrencisi de olmayan iki yüz sarıklı şahıs İletişim Fakültesi önünde öğrencilere saldırmaya 
yelteniyor. Sözlü saldırı, tehdit, su şişeleriyle saldırmalar derken polis saldırgan grubu engelle-
mek yerine LGBTİ+’ların çevresini kuşatıyor. Sizi güvenli alana götüreceğiz diyerek polis oto-
büsüne götürüyor ve ters kelepçe uygulayarak gözaltına alıyor. Müvekkillerimiz 2911 sayılı ka-
nuna muhalefet şüphesiyle gözaltına alınıyor ama ortada bu kanunu ilgilendirecek hiçbir durum 
da yok. Piknik yapılamamış, ortada slogan yok, yürüyüş yok, hiçbir şey yok ama canları tehdit 
altında olan öğrenciler var. Tehdit eden, linç etmeye girişen gruba hiçbir müdahale söz konusu 
bile değil. Biz avukatlar müvekkillerimizin anayasal haklarından çok can güvenliklerini düşün-
mek zorunda kaldık. Kişileri tehdit, kasten yaralamaya teşebbüs… Ne ararsan var. Bunun bir 
adım sonrasında Madımak olurdu orası. Polis bunu mu bekliyor müdahale etmek için?” tepkisini 
aktardı.1063 

18 Haziran 2022 
• İstanbul’da Kadıköy Kaymakamlığı, ilçe sınırları içerisinde yapılması planlanan toplanma, masa 

açma, bildiri dağıtma, yürüyüş yapma vb. etkinlikleri 18.06.2022 günü saat 15:00’dan 19.06.2022 
günü 23.59’a kadar iki gün süreyle yasakladığını duyurdu.1064 

• Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte Onur Yürüyüşü hazırlığı yapılmasıyla ilgili “Gaziantep’te 
sapkın etkinliklerin düzenleneceği paylaşımlar yapılmaktadır. Valiliğimiz tarafından verilen bir 
izin ve valiliğe yapılmış bir müracaat yoktur. İzin verilmesi de mümkün değildir” tweetiyle 
LGBT’ları hedef aldı.1065 Bu açıklama ardından Gaziantep LGBTİ+ Dayanışması ve Topluluğu 
ile Antep Queer’in tehdit edildiği tepkisi gösterildi.1066 

20 Haziran 2022 
• İstanbul’da Kadıköy Kaymakamlığı, ilçe sınırları içerisinde yapılması planlanan toplanma, basın 

açıklaması, yürüyüş, bildiri dağıtımı vb. etkinlikleri 21.06.2022 günü 00.01’den 27.06.2022 günü 
23.59’a kadar yedi gün süreyle yasakladığını duyurdu.1067 

21 Haziran 2022 
• Muğla’nın ilçesi Datça LGBTİ+ Onur Haftası kapsamında yapılması planlanan etkinliğe polis 

müdahale etti. Birlikte Yaşam Evi’nin Dünya Mülteciler Günü bağlantısında yapacağı film gös-
terimine herhangi bir izne tabi olmamasına rağmen polis “İzin almamışsınız” diyerek mekandaki 
insanları dışarı çıkardı. Bunun üzerine dışarıda basın açıklaması yapmak isteyenlere polis fiziki 
müdahale de bulundu.  Birlikte Yaşam Evi, polis saldırısına ilişkin suç duyurusunda 

 
1060 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/263377-izinsiz-e-cumhurbaskanina-hakaretten-1-yil-2-ay-hapis-cezasi 
1061 https://www.mlsaturkey.com/tr/gerilla-sanatci-izinsize-cumhurbaskanina-hakaret-cezasi/ 
1062 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/263377-izinsiz-e-cumhurbaskanina-hakaretten-1-yil-2-ay-hapis-cezasi 
1063 https://kaosgl.org/haber/istanbul-emniyeti-nin-lgbti-dusmanligi-ne-avukat-taniyor-ne-de-yasa 
1064 http://www.kadikoy.gov.tr/basin-aciklamasi-9 
1065 https://twitter.com/gul_davut/status/1538243681701994496 
1066 https://kaosgl.org/haber/antep-valisi-hedef-gosterdi-lgbti-lara-olum-tehditleri-gelmeye-basladi 
1067 http://www.kadikoy.gov.tr/basin-aciklamasi-10 
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bulunacak.1068 Datça Kaymakamlığı, Onur Haftası kapsamında yapılmak istenen tüm etkinlikleri 
“huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin 
sağlanması” gerekçe göstererek 20 Haziran 2022 tarihinden itibaren otuz gün boyunca yasak-
ladı.1069 

• Diyarbakır 12. Asliye Ceza Mahkemesi, HDP’li Sırrı Süreyya Önder hakkında 2016 yılında ver-
diği savcılık ifadesinde kullandığı “Şaibelerle dolu bir siyasi geçmişe sahip olan Erdoğan” cüm-
lesinde geçen “şaibe” kelimesi nedeniyle “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçundan 10 ay hapis ce-
zasına hükmetti. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.1070 

22 Haziran 2022 
• Gaziantep Onur Haftası Komitesi, alınan tehditler sonrasında Onur Haftası programlarının iptal 

edildiğini ve Gaziantep Valiliği’nin açıklamasıyla ilgili suç duyurusunda bulunulacağını bil-
dirdi.1071 

23 Haziran 2022 
• İstanbul’da tutuklu yakınlarınca yürütülen Adalet Nöbeti’nin 14. haftasında Çağlayan Adliyesi 

önünde altı kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar akşam saatlerinde serbest bırakıldı. Gözaltına 
alınanlara, “Kaymakamlık yasağına rağmen her hafta neden geliyorsunuz?” diye sorulduğu öğ-
renildi.1072 

• Eskişehir Valiliği, Onur Haftası'nı gerekçe göstererek yürüyüş ve etkinlikleri 3.06.2022 tarihi  
00.01 ile 07.07.2022 tarihi 24.00’a kadar 15 gün süreyle yasakladı.1073 

24 Haziran 2022 
• İzmir Valiliği, Onur Haftası'nı gerekçe göstererek yürüyüş ve etkinlikleri 24.06.2022 günü  

00.01’den 26.06.2022 günü 23.59’a kadar üç gün süre ile yasakladı.1074 
• Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, Günışığı Ki-

taplığı tarafından basılan Çıtır Çıtır Felsefe serisinde yer alan yedi kitabı "muzır" ilan etti. Kurul, 
söz konusu kitabın reklam ve propagandasının yapılamayacağına, açıkta teşhir edilemeyeceğine, 
okul ve benzeri yerlere sokulamayacağına ve 18 yaşından küçüklere satılamayacağına hükmüne 
vardı.1075 

25 Haziran 2022 
• Cumartesi Anneleri, buluşmalarındaki 900. haftasında Galatasaray Meydanı'nda toplanmak istedi 

ancak ara sokaklar zırhlı araç, gözaltı araçları ve barikatlarla kapatıldı. İHD Eş Genel Başkanları 
Eren Keskin ve Öztürk Türkdoğan, İHD İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri, Cumartesi İn-
sanları’nın da aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar ifadeleri alındık-
tan sonra serbest bırakıldı.1076 

• İş Bankası Kültür Yayınları’nın “Happiness is…” adlı çocuk kitabını Türkçe’ye uyarlarken ikti-
dar erkinin LGBT'lilerin sembolü olarak gördüğü gökkuşağı sansürlendi.1077 

26 Haziran 2022 
• İzmir’de Valilik kararıyla yasaklanan 10. Onur Yürüyüşü’nde polis müdahalesinde sekiz kişi gö-

zaltına alındı. Yürüyüş öncesi polis, toplanma yeri olan ÖSYM binası önüne çıkan tüm yolları 
kapattı. Aralarında  gazeteci Berkcan Zengin’in de bulunduğu bazı gazeteciler darp edildi.1078  

• İstanbul’da 20’ncisi düzenlenen LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’ne müdahale eden polis 361 
LGBTİ+’nın gözaltına aldı. Polis Cihangir’de yürüyen korteji ablukaya alıp kafelerde oturan 
LGBTİ+’lara müdahale ederken; AFP fotomuhabiri Bülent Kılıç da gözaltına alındı. Kılıç geçen 
sene yine Onur Yürüyüşü’nde fotoğraf çektiği sırada polislerce yere yatırılıp boynuna 

 
1068 https://kaosgl.org/haber/datca-lgbti-onur-haftasi-etkinligine-polis-saldirdi 
1069 http://www.datca.gov.tr/yasaklama-kararina-iliskin-basin-duyurusu 
1070 https://www.mlsaturkey.com/tr/cumhurbaskani-erdogan-hakkinda-saibe-ifadesini-kullanan-sirri-sureyya-ondere-10-ay-hapis/ 
1071 https://kaosgl.org/haber/gaziantep-te-onur-haftasi-tehditler-sonucu-iptal-edildi 
1072 https://www.evrensel.net/haber/464376/adalet-nobetinde-gozaltina-alinan-6-kisi-serbest-birakildi 
1073 http://www.eskisehir.gov.tr/yasaklama1-karari 
1074 http://www.izmir.gov.tr/toplanti-ve-gosteri-yuruyuslerine-dair-yasaklama-karari 
1075 https://www.yeniakit.com.tr/haber/ibbnin-cocuklara-sattigi-ahlaksiz-kitaplara-bakanlik-freni-1668581.html 
1076 https://medyascope.tv/2022/06/25/900-haftalarinda-galatasaray-meydanina-cikmak-isteyen-cumartesi-annelerine-polis-mudahalesi-cok-sayida-gozalti-ne-
yaparsaniz-yapin-evlatlarimiz-nerede-diye-haykirmaktan-asla-vazgecmeye/ 
1077 https://www.a3haber.com/2022/06/25/is-bankasi-kultur-yayinlari-cocuk-kitabinda-gokkusagini-sansurledi/ 
1078 https://t24.com.tr/video/izmir-de-onur-yuruyusu-ne-polis-mudahalesi-8-gozalti,48344 
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bastırılmıştı. Gazeteci Ahmet Ayva’nın aktardığı görüntülere göre polis gözaltına aldığı 
LGBTİ+ların elindeki bayrakları alıp çöp kutusuna attı. Polis, Cihangir’in ara sokaklarında Hol-
landalı turist LGBTİ+’ları da ablukaya aldı. LGBTİ+’ları taciz edilip dövülerek gözaltına alması 
Reuters objektifine de yansıdı.1079 

• Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettikleri sebebiyle “Cumhur-
başkanı’na hakaret” ve “toplumun huzurunu bozma” suçlamasıyla gözaltına alınan B.T. ve kar-
deşi D.T., çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.1080 

27 Haziran 2022 
• Yeni Akit, Havle Kadın Derneği’nin LGBT bireyleri meşrulaştırmak için Kur’an’ı ve Muham-

med’i referans göstermesini “Yüce Kur’an’da sapkınlıkta direndikleri için Lut Kavmi’nin helakı 
insanlara ibret olarak aktarılırken, bir LGBT derneği, skandal ifadelerle toplumu zehirleme çaba-
sına destek verdi. Peygamber Efendimiz’e (SAV) ilk vahyin gelmesi sonrasında mübarek bede-
ninin yaşadıklarını örnek gösteren sapkınlar, yüce Kur'an'ın eşcinselliği yaşam tarzı haline geti-
renleri desteklediğini iddia etti.” sözleriyle LGBT bireyleri kriminalleştirdi.1081 LGBT bireylere 
“sapkın” LGBT bayrağına da “paçavra” sıfatlarını yakıştırdı.1082 

• Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Adana’daki konuşmasında “Reyhanlı’da, Türkiye-Su-
riye sınırına, iktidara geldiğimizde tamamlamak üzere ilk mayını yerleştireceğiz” açıklaması ar-
dından Hatay’a girişi engellendi. Hatay Valiliği’nin etkinlik yasağı kararı alması gerekçesiyle 
kent girişinde Özdağ ile beraberindekilere Hatay’a girişine izin verilmeyeceği bildirildi.1083 İler-
leyen saatlerde Özdağ, Hatay Valiliği’nin şehre giriş yasağını kaldırmasını “Bugün Hatay Valisi, 
Anayasa’ya aykırı ve hukuksuz bir şekilde aldığı, Zafer Partisi’nin Hatay’a girişinin engellenmesi 
kararından, sizlerin ve demokrasiye inanarak bize destek veren herkesin iradesi karşısında geri 
adım attı” sözleriyle duyurdu.1084 

28 Haziran 2022 
• Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Arif Kocabıyık hakkında “gazeteci Nedim Şener ile alakalı 

Sedat Peker üzerinden tehdit içerikli sosyal medya paylaşımı yapması” gerekçesiyle soruşturma 
başlattı. Kocabıyık hakkında Nedim Şener'i tehdit ettiği gerekçesi ile TCK 106/2-d maddesi kap-
samında gözaltı kararı verildi.1085 

• Türk Ocakları Genel Merkezi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu ağırladıkları için İstanbul Türk 
Ocakları yönetimini görevden aldı. Türk Ocakları Genel Merkezi’nin sosyal medya hesabından 
yapılan açıklamada, “Devlete ‘seri katil’ diyenlerin Türk Ocakları toplantılarında boy göstermesi 
kabul edilemez” denildi.1086 

• İfade Özgürlüğü Derneği, mizansen videolarıyla ünlü Mükremin Gezgin'in 1,3 milyon takipçili 
TikTok hesabı, İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'nin 8 Haziran 2022 tarih ve 2022/3398 sayılı 
kararı ile erişime engellendiğini1087 ve bunu TikTok’un açıkladığını duyurdu.1088 

• İfade Özgürlüğü Derneği (İFOD), Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özal ile FETÖ sa-
nığı Ufuk Cömertoğlu’nu tehdit etmesiyle ilgili haberlere erişim engellemesi getirilmesine ilişkin 
13 Ekim 2020 tarihli dernek sitesindeki içeriğe erişim engeli kararı getirildiğini duyurdu.1089 
İFOD, bunun erişim engellemesi kararlarını paylaştıkları site içeriklerine yönelik 15 kez erişim 
engeli kararı alındığını anımsattı.1090 

1 Temmuz 2022 

 
1079 https://www.diken.com.tr/20nci-istanbul-onur-yuruyusune-polis-mudahalesi-361-gozalti/ 
1080 https://www.yeniakit.com.tr/haber/cumhurbaskanina-hakaret-suclamasiyla-gozaltina-alinmislardi-karar-verildi-1668812.html 
1081 https://www.yeniakit.com.tr/haber/sapkinlardan-skandal-bildiri-yuce-kurani-referans-gosterip-lgbtlileri-mesrulastirmaya-calistilar-1669093.html 
1082 https://www.yeniakit.com.tr/haber/onurlu-polisimiz-lgbt-pacavrasini-boyle-cope-atti-1669051.html 
1083 https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-61950051 
1084 https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/valilik-umit-ozdagin-hataya-giris-engelini-kaldirdi-1951989 
1085 https://www.yeniakit.com.tr/haber/nedim-seneri-tehdit-eden-muhabire-gozalti-karari-1669455.html 
1086 https://www.yeniakit.com.tr/haber/turk-ocaklarindan-kemal-ekrem-ve-canan-hamlesi-devlete-seri-katil-diyenlerin-1669284.html 
1087 https://ifade.org.tr/engelliweb/tiktok-fenomeninin-hesabi-erisime-engellendi/ 
1088 https://twitter.com/engelliweb/status/1541834941826322435 
1089 https://ifade.org.tr/engelliweb/ifade-ozgurlugu-dernegi-web-sitesindeki-icerik-engellendi-13/ 
1090 https://twitter.com/engelliweb/status/1542455741126148101 
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• Dicle Üniversitesi Halid Bin Velid KYK Yurdu’nda yemek fiyatlarına yapılan artışları protesto 
ettikleri için üç öğrenci süresiz şekilde yurttan atıldı. Öğrenci Mehmet Can Eşkin, yurt müdü-
rünce “Sizler provokatörsünüz. İnsanları galeyana getiriyorsunuz. Bu kanı bozukların, galeya-
nına gelmeyin” sözleriyle hakarete uğradıklarını iddia etti.1091 

• Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanı Melih Güner, “LGBT bu seferde Ankara’da yü-
rüyecekmiş. Vallahi yürütmeyeceğiz… 5 Temmuz 17.30’da Kuğulu Park’tayız! Yeniden Refah 
Gençliği olduğu müddetçe LGBT ye geçit yok!” açıklaması yaptı.1092 

• KESK Ankara Şubeler Platformu üyeleri tarafından TÜİK önünde basın açıklaması yapılması 
engellendi. KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil, “Bu engellemeniz, bu ülkedeki mil-
yonlarca emekçinin, işçinin haklılığının önüne geçemeyecek kadar aciz bir davranıştır. Bu en-
gelleme nedendir? TÜİK’in yalana dayalı, gerçekleri yansıtmayan enflasyon oranlarını açıkla-
masına destek sunmak mıdır? Buradaki tek gayemiz, gerçekliğe hitap edecek açıklamaların ya-
pılması ve milyonlarca emekçi ve emeklilerinin hakkı olanı talep etmektir” dedi.1093 

2 Temmuz 2022 
• Zafer Partisi’nin Sakarya il kongresi için kiraladığı salonun kullanımı Adapazarı Belediyesi’nce 

iptal edildi.1094  
3 Temmuz 2022 

• Eskişehir Onur Yürüyüşü Komitesi tarafından saat 18.00’de Espark Bağlar kapısında “Onur Yü-
rüyüşü” için çağrı yapılması sırasında en az 20 kişi gözaltına alındı. Bu sırada dokuz8 gönüllü 
muhabiri ve aynı zamanda Yaşam Bellek Özgürlük Derneği Eş Başkanı Nurettin Aldemir’i basın 
kartı olmadığı gerekçesiyle iterek uzaklaştırdı ve görüntü almasını engelledi.1095 

4 Temmuz 2022 
• İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi’ne rek-

tör olarak atadığı Melih Bulu’ya yönelik protestolar nedeniyle 52 öğrenci hakkında “2911 sayılı 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun 
kılmak” suçlamalarıyla yargılanmasında, olay gününe ait görüntülerin yer aldığı CD’nin mah-
keme huzurunda izlenmesi talebini gelecek celse değerlendirmeye karar verdi. Dava 12 Aralık’a 
ertelendi.1096 

5 Temmuz 2022 
• İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi, Boğaziçi Üniversitesi’ne Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör 

atanması sonrası başlayan protestolar nedeniyle 29 öğrenci hakkında savcılık mütaalası dinlene-
rek, 8 Kasım’da karar duruşması yapılacağını bildirdi.1097 

• Ankara Kuğulu Park’ta LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nde polis biber gazı ve sert müdahale ile 46 
kişiyi gözaltına aldı. Bu kişiler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube’de ifadeleri alın-
dıktan sonra serbest bırakıldı.1098 Arka sokakta başlayan yürüyüşteki katılımcılara, radikal dini 
bir grup homofobik sloganlar ile saldırı girişiminde bulundu. Müdahale sırasında yüzüne yakın 
mesafeden biber gazı sıkılan MA muhabiri Emel Vural, hastaneye kaldırıldı. KaosGL.org muha-
biri Aslı Alpar da bacağından yaralandı. Yeniden Refah Partisi’nin Gençlik Kolları Başkanı Me-
lih Güner, yürüyüş öncesi valilik tarafından kendisine bilgi verildiğini ve yürüyüşün yasaklandı-
ğını söylemişti.1099 

7 Temmuz 2022 
• Konya’da Dr. Ekrem Karakaya’nın görevi başında öldürülmesinin ardından doktorlara yönelik 

şiddete karşı Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) çağrısıyla İstanbul’daki iş bırakma eyleminde po-
lis, biber gazıyla sağlıkçılara sert müdahale etti. Müdahale sırasında fenalaşan bir polise doktorlar 

 
1091 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/175997?page=4 
1092 https://twitter.com/melihguuner/status/1542974201660833792 
1093 https://www.evrensel.net/haber/464974/ankarada-tuik-onunde-aciklama-yapmak-isteyen-kesk-uyelerine-polis-mudahale-etti 
1094 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/zafer-partisinin-sakarya-il-kongresinin-yapilacagi-salonun-kullanim-izni-iptal-edildi-7228061/ 
1095 https://www.dokuz8haber.net/eskisehirdeki-onur-yuruyusune-polis-mudahalesi-en-az-20-gozalti 
1096 https://www.mlsaturkey.com/tr/52-bogazici-ogrencisinin-davasindaki-magdur-ogrenciler-bir-sey-yapmadi-sikayetci-degilim/ 
1097 https://www.mlsaturkey.com/tr/melih-buluyu-protesto-eden-29-ogrencinin-yargilandigi-davada-karar-kasima-kaldi/ 
1098 https://www.evrensel.net/haber/465235/ankarada-2nci-onur-yuruyusune-yapilan-mudahalede-gozaltina-alinan-46-kisi-serbest-birakildi 
1099 https://www.birgun.net/haber/ankara-daki-onur-yuruyusu-ne-polis-mudahalesi-45-kisi-gozaltina-alindi-394474 
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müdahale etti.1100 Bu sırada gazetecilere de görüntü alımını engellemek üzere polis müdahalesi 
oldu.1101 

• ODTÜ Rektörlüğü, geleneksel olarak her yıl Devrim Stadyumu’nda yapılan mezuniyet töreninin 
güvenlik gerekçesiyle Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılacağını bildirdi.1102 Rektörlükten ya-
pılan açıklamada, protestolar olabileceği, geçtiğimiz yıl diploma töreni akışında sıkıntı olduğu ve 
güvenlik kaygıları1103 nedeniyle stadyumda yapılmama kararı alındığı ifade edildi.1104 

8 Temmuz 2022 
• Zafer Partisi’nin Balıkesir’de 17 Temmuz’da gerçekleştireceği il kongresi için kiraladığı salon ile 

ilgili Balıkesir Belediyesi’nin iptal kararı aldığı açıklandı.1105 
13 Temmuz 2022 

• Disney Plus yönetimi, Türkçe kanalında yayında olan ve izleyicilerle buluşacak yapımları için 
“uyarı” metni hazırladı. Altyazı çevirmenlerine gönderilen uyarı metninde, “İslam için kritik nok-
talar, Ermeni Soykırımı, Kürt meselesi ve Kıbrıs sorununu” ele alan yapımlar için Türkiye so-
rumlularına uyarıda bulunulması istendi. Metinde, mevcut politik atmosfere dair uyarılar da yer 
aldı. Disney Plus, yapımlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ‘diktatör’ olarak gösteren ve 
LGBTIQ+ bireyleri işleyen yapımlar konusunda yönetime bilgilendirme yapılmasını istedi.1106 

19 Temmuz 2022 
• Tunceli 1. Asliye Ceza Mahkemesi, Dersim Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından 17 Aralık 

2021 tarihinde Seyit Rıza Meydanı’nda “Artık Yeter Geçinemiyoruz” eylemine katıldıkları için 
10 kişi hakkındaki davada şikayetçi polisin davaya katılma talebini kabul etti. Dava 11 Ekim’e 
ertelendi.1107 

• Tunceli’de düzenlenecek Munzur Kültür ve Doğa Festivali’ne Valilikçe yasak getirildi. Kente 
113 bin aracın festivali görmek için geldiği ancak Tunceli Valiliği kararıyla kente giriş yasağı 
koyması sebebiyle giriş bile yapamadıkları belirtildi.1108 Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Ma-
çoğlu, “Yasağı tanımıyoruz” diyerek tepkisini gösterdi.1109 

20 Temmuz 2022 
• İzmir Gündoğdu Meydanı’nda Suruç’ta ölenleri anma amacıyla buluşan gruba, biber gazı ve 

TOMA’yla müdahale edildi ve 19 kişi gözaltına alındı. Grup, basın açıklaması sonrası Alsancak 
Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nden Gündoğdu Meydanı’na sloganlar atarak yürümek istedi. Bu sırada 
HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni ile HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu da arbedenin 
ortasında kaldı.1110 Ankara’da ise 20 kişi gözaltına alındı.1111 

• İstanbul - Kadıköy’de, Şanlıurfa- Suruç’ta ölen 33 vatandaş için yapılacak anma töreni engel-
lendi. Bu durumu görüntüledikleri sırada gazeteciler de polislerce engellendi.1112 İstanbul Vali-
liği, Kadıköy’de yapılan Suruç anmasında 106 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına 
alınanlardan 88’inin serbest bırakıldığı açıklandı. Valilikten yapılan açıklamada, “Toplanan şa-
hıslara güvenlik görevlilerimizce Kadıköy Kaymakamlığı kararı bildirilerek, izinsiz yapılan top-
lantı, gösteri ve yürüyüşün sona erdirilmesi yönünde defaten uyarılarda bulunulmuştur. Yapılan 
uyarılara aldırış etmeyerek güvenlik görevlilerine mukavemette bulunan gruba müdahale edilmiş 
ve 106 kişi gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır” denildi.1113 

22 Temmuz 2022 

 
1100 https://www.indyturk.com/node/529501/haber/ı̇stanbulda-şiddeti-protesto-eden-sağlıkçılara-polis-müdahalesi 
1101 https://www.gazeteduvar.com.tr/katledilen-doktor-ekrem-karakaya-icin-eylem-yapan-doktorlara-polis-mudahalesi-haber-1572444 
1102 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/264276-odtu-rektorlugu-devrim-deki-mezuniyet-torenini-iptal-etti 
1103 https://www.yenisafak.com/gundem/odtu-rektorlugu-guvenlik-gerekcesiyle-mezuniyet-torenlerini-iptal-etti-3838022 
1104 https://t24.com.tr/haber/odtu-rektorlugu-devrim-stadyumu-nda-mezuniyet-torenini-guvenlik-gerekcesiyle-iptal-etti,10452279 
1105 https://tele1.com.tr/zafer-partisine-bir-yasak-daha-658453/ 
1106 https://www.gazeteduvar.com.tr/disneytan-turkiyeye-ozel-uyari-kurt-meselesi-lgbtiq-diktator-haber-1573157 
1107 https://www.mlsaturkey.com/tr/dersimdeki-gecinemiyoruz-eylemi-davasinda-musteki-polisin-davaya-katilma-talebi-kabul-edildi/ 
1108 https://gazetekarinca.com/dersimde-festival-yasagina-tepki-munzur-festivali-programlandigi-gibi-devam-edecek/ 
1109 https://gazetekarinca.com/dersimde-festival-yasagina-tepki-munzur-festivali-programlandigi-gibi-devam-edecek/ 
1110 https://t24.com.tr/haber/ankara-da-suruc-katliaminda-yitirilenleri-anmak-icin-toplananlara-polis-mudahalesi-en-az-20-kisi-gozaltina-alindi,1047513 
1111 https://halktv.com.tr/gundem/ozgur-ozelin-izlettigi-rusvet-videosuna-akpli-baskandan-yanit-686933h 
1112 https://www.evrensel.net/haber/383348/suructa-katledilen-33-kisi-icin-her-yerde-anma-adalet-gelene-kadar 
1113 https://www.gazeteduvar.com.tr/istanbuldaki-suruc-anmasinda-106-gozalti-haber-1574143 
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• Boğaziçi Üniversitesi Sinema Kulübü’nün (BÜSK), kampüste açık hava gösterimleri kapsamında 
göstermeyi planladığı “Benim Çocuğum”, “Laurence Anyways” ve “Go” filmleri rektörlükçe 
herhangi bir gerekçe gösterilmeden yasaklandı. “Laurence Anyways”, trans bir kadının sevgilisi 
ile ilişkisini ve trans bir birey olarak var olma mücadelesini konu alıyor. Xavier Dolan’ın yönet-
menliğini yaptığı film, 2012 yılında Cannes Film Festivali’nde Kuir Palmiye Ödülü’nü kazan-
mıştı. “Benim Çocuğum” ise, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki yarı zamanlı akademisyenlik görevin-
den uzaklaştırılmış ve yakın zamanda görevine iade edilmiş Can Candan’ın yönettiği bir belgesel. 
Belgeselde, çocukları LGBTİA+ bireyler olan Türkiyeli bir grup aileye, ebeveynlik deneyimle-
rine ve çocuklarıyla ilişkilerine odaklanılıyor. 1999 yapımı “Go” filmi ise, bir uyuşturucu dağı-
tımı sonrası gelişen olayları üç farklı perspektiften anlatan bir komedi.1114 

24 Temmuz 2022 
• İstanbul Şile Kaymakamlığı, sahne kıyafetleri nedeniyle hedef gösterilen şarkıcı Gül-

şen’in Şile’de vereceği konsere işletmeci tarafından sunulması gerekli belgelerde eksiklikler ol-
duğu gerekçesiyle izin verilmediğini açıkladı. Açıklamada, “İlçemiz Meşrutiyet Mahallesinde fa-
aliyet gösteren bir işletme sahibi tarafından 23 Temmuz 2022 tarihinde canlı müzik konseri dü-
zenlemek için 22 Temmuz 2022 tarihinde Kaymakamlığımıza verilen dilekçeyle izin talebinde 
bulunulmuştur. Aynı gün yapılan incelemede; konser düzenlemek isteyen işletmenin ‘İşyeri 
Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik’ kapsamında ana faaliyet konusunun ‘Büfe 
İşletmeciliği’ olduğu, ‘Canlı Müzik İzin Belgesi’ bulunmadığı anlaşılmıştır. Başvuru sahibine, 
eksikliği bulunan hukuki belgelerin tamamlanması halinde gerekli izinlerin verileceği bildirilmiş-
tir. Daha önceden verilmiş iznin iptali ve yasaklama gibi bir durum söz konusu değildir” de-
nildi. 1115  Konser organizatörü tarafından yapılan paylaşımda ise, “23.07.2022 tarihinde saat 
22.00’da yapılmasını planladığımız Gülşen konseri Şile Kaymakamlığı tarafından izin verilmeyip 
iptal edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.1116 

• Zonguldak’ta 28-31 Temmuz tarihleri arasında bu yıl ikincisi düzenlenecek Kozlu Müzik Festi-
vali iptal edildi. Bunun üzerine CHP Zonguldak Merkez İlçe Başkanı Ebru Uzun “Gençlerin ve 
halkın heyecanla beklediği bir festivaldi bu. Mevzuatla açıklanabilecek bir şey değil aslında. Ak-
şam 22.00 ve sabah 06.00 saatleri arasındaki alkol satışının yasak olması ve gece 12’den sonra 
müzik yasağı gibi gerekçelerle iptal ettiler. Festivalin biletleri haftalar öncesinden satıldı. Geçen 
sene de yapılmıştı aynı sponsorlarla ve hiçbir sorun yaşanmamıştı. Kozlu halkı da çok mutlu 
olmuştu, eğlenmişti. Bu sene Kozlu için verilen bu kararı tamamen insanların yaşam tarzına mü-
dahale olarak görüyoruz. Kozlu Kaymakam Vekili’nin kraldan çok kralcı bir tavırla göze girme 
çabası olarak değerlendiriyoruz” açıklaması yaptı.1117 

25 Temmuz 2022 
• İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararıyla İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube 

Müdürlüğü, Ceylan Yayınları’nın Kadın Devrimi ve Suruç’ta Kalanların Dilinden Kobanê’ye 
Gitmek isimli iki kitabının toplatılmasına karar verdi. Ceylan Yayınları’ndan yapılan açıklamada, 
“Güvenlik güçleri, savcılık nasıl hazırlıklıysa, odağına Suruç’un yıldönümünü yerleştiriyorsa, bu, 
elbette ki her yıl olduğu gibi 20 Temmuz 2022’de de Suruç’u anma programlarına olanca şidde-
tiyle direnen gençlerin filize durmasındandır. Gazeteci Arzu Demir'in büyük bir emek ve titizlikle 
yayına hazırladığı kitapta, anılarını, hayallerini en yakınlarının anlatımlarından okuma şansı bul-
duğumuz 33 Düş Yolcusu’nu unutturmaya yetecek bir karar yok ve olamaz” denildi.1118 

• ODTÜ Rektörlüğü, Devrim Stadyumu’nda mezuniyet töreni yapılmaması kararına karşı öğren-
ciler ve akademisyenlerce yürütülen kampanyalar ve kamuoyundaki tepkiler üzerine farklı örgüt-
lerce diploma törenine zarar verildiği iddiasında bulundu. Rektörlükten yapılan açıklamada, “Son 
dönemde üniversitemizin bütünlüğüne, işleyiş ve yaşam süreçlerimize adeta önceki ve şimdiki 

 
1114 https://www.dokuz8haber.net/bogazici-universitesinde-3-filme-sansur-sinema-kulubu-dokuz8habere-konustu 
1115 https://twitter.com/MehmetNebiKAYA/status/1551160196650733570 
1116 https://www.birgun.net/haber/sile-kaymakamligi-ndan-gulsen-in-konserinin-iptal-edilmesiyle-ilgili-aciklama-isletmenin-belgesi-yok-396430 
1117 https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/dincilerin-hedefindeydi-kozlu-muzik-festivali-alkol-gerekcesiyle-iptal-edildi-1961525 
1118 https://m.bianet.org/bianet/yasam/264984-ceylan-yayinlari-nin-iki-kitabina-toplatma-karari 
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açıklamalarımızdaki kaygılarımızı doğrularcasına müdahalede bulunmaya çalışan siyasetçiler, 
belediye, kadın kolları, dernek, oda gibi kişi, kurum ve yapılanmaları üniversitemizin bağımsız 
iç işleyişine saygı duymaya ve sorumlu davranmaya davet ediyoruz” açıklaması yaptı.1119 

26 Temmuz 2022 
• Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ODTÜ öğrencisi Tunahan Gözlügöl  hakkında Ankara 

Cumhuriyet Savcılığı’nın verdiği takipsizlik kararına rağmen idari soruşturma başlatılması tale-
biyle ODTÜ Rektörlüğü’ne yazı gönderildi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakül-
tesi’nde ekonomik kriz üzerine konuşmak için toplanan öğrenciler arasında olduğu iddiasıyla 
hakkında soruşturma başlatılan Gözlügöl, orada bulunmadığını bu yüzden soruşturmanın hukuki 
gerekçesi olmadığını belirtti.1120 

27 Temmuz 2022 
• Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, 2020 yılında LGBTİ+ varoluşunu sembolize eden gökkuşağı 

renklerini içeren ürünlere yasak getirmesi sonrasında Yeni Akit’in hedef göstermesi1121 üzerine 
H&M Giyim Şirketi’nin “Seçilmiş Aile” reklamını durdurma cezası verdi.1122 Ceza kararı gerek-
çesinde, “Yapılan incelemeler sonucunda, gerek Anayasamız gerekse de uluslararası anlaşmalarla 
ve yasal düzenlemelerle teminat altına alınan çocukların yararının korunması ilkesi doğrultu-
sunda haber tanıtımı veya bir ticari ürüne ilişkin reklam gibi medya faaliyetlerinde çocukların 
duygularının ve masumiyetlerinin korunması, onlara zarar verecek her türlü etkiden sakınarak 
yayın yapılmasının gerekliliğinden hareketle, Çocuklara yönelik ürünlerin de reklam ve satışının 
yapıldığı e-ticaret sitesinde cinsellik ve erotizm içeren, tüm cinsel yönelimlere yönelik ifade ve 
görüntülerin çocukların korunması amacıyla “18+” ibaresine yer verilerek sunulması gerektiği, 
ancak söz konusu reklamlarda “LGBTQIA+” ibarelerine yer verilmesine rağmen herhangi bir 
uyarıya yer verilmeden satışa sunulduğu, dolayısıyla bu durumun çocukların ve gençlerin zihin-
sel, ahlaki, psikolojik ve toplumsal gelişim özelliklerini olumsuz yönde etkilediği, kültürel ve 
ahlaki sosyal davranışları bozmaya, değiştirmeye yönelik olduğu değerlendirilmiş olup…” de-
nildi. Ticaret Bakanlığı, kararları duyurduğu basın bülteninde bu kararların oybirliğiyle alındığını 
belirtti. Bakanlığın verdiği bilgilere göre kararların altında Türk Tabipleri Birliği, Türkiye Barolar 
Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği ve Türk Eczacılar Birliği’nin de imzası var. Eleştiriler üzerine 
TTB’nin açıklamasında, “Alınan karar doğrultusunda bu ürünlerin cinsellik ve erotizm içerme-
yenlerinin reklam ve tanıtımına ilişkin bir sorun bulunmadığı, bu ürünlerin “18+” olarak tanıtım 
yapmasının gerekli olmadığı açıktır. Kararın gökkuşağı kullanımının yasaklanması şeklinde de-
ğerlendirilmesi üzüntü vericidir ve birliğimiz yaklaşımı ile de bağdaşmamaktadır” denildi.1123 

• Mersin Valiliği, 8. Mersin Onur Haftası kutlamalarına ilişkin tüm etkinlikleri 15 gün süreyle ya-
sakladığını duyurdu.1124 Valilik açıklamasında yasak gerekçesi, “kamu esenliğinin ve genel asa-
yişin devamının sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın, genel ahlakın ve vatan-
daşların can ve mal güvenliklerinin korunmasına” dayandırıldı. Valilik açıklamasında, 8 Ağus-
tos’ta sona ereceği vurgulanan yasaklama kararının sadece LGBTİ derneklerinin etkinliğine yö-
nelik olduğu da belirtildi. Yasak kararı “toplanma ve toplanma teşebbüsünde bulunma, basın 
açıklaması, yürüyüş, oturma eylemi, stand/çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş/pankart asma, pro-
testo eylemi, şenlik, festival, spor müsabakası, panel, konferans, seminer, film gösterimlerini” 
kapsıyor.1125 

28 Temmuz 2022 
• Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED) lokalinde 

alkollü içecek (içki) satışını yasakladı. BÜMED’in açıklamasında göre; rektörlük yetkisi 

 
1119 https://www.gazeteduvar.com.tr/odtu-yonetiminden-mezuniyet-aciklamasi-ic-isleyise-saygi-duyun-haber-1574738 
1120 https://medyascope.tv/2022/07/26/savcilik-suc-teskil-etmiyor-karari-verince-emniyet-cezayi-odtu-yonetiminden-istedi/ 
1121 https://www.yeniakit.com.tr/haber/isvec-markasi-hmden-lgbt-rezaleti-1666731.html 
1122 https://sendika.org/2022/07/akit-hedef-gostermisti-ticaret-bakanligindan-yine-lgbtilara-sansur-662355/ 
1123 https://sendika.org/2022/07/akit-hedef-gostermisti-ticaret-bakanligindan-yine-lgbtilara-sansur-662355/ 
1124 http://www.mersin.gov.tr/yasaklama-karari-20221 
1125 https://www.birgun.net/haber/mersin-valiligi-nden-onur-haftasi-karari-butun-etkinlikler-yasaklandi-396799 
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olmamasına rağmen içki ruhsatı olan lokale daha önce toplamda 575,371 TL olmak üzere beş kez 
para cezası kesti.1126 

• Ordu’nun Fatsa ilçesine bağlı Sefaköy Köyü’nde tek su kaynağının bir alabalık tesisine verilme-
sine tepki gösteren köylülerin eylemine jandarma izin vermedi. Jandarma müdahalesi sırasında 
yetkili jandarma tarafından görüntü almaya çalışan vatandaşa “Basın özgürlüğü var, şu anda yok” 
sözü gündeme taşındı.1127 

31 Temmuz 2022 
• Sanatçı Pervin Çakar, repertuarında Kürtçe eserler olması nedeniyle Mardin Artuklu Üniversi-

tesi’nin kendisine salon vermediğini1128 duyurdu.1129 Çakar, “Mayıs ayında konser vermek için 
Mardin Artuklu Üniversitesi konser salonuna dilekçe yazdık. Rektör gayet olumluydu. Daha 
sonra konser repertuarımı istediler. Repertuarımda Kürtçe eserlerin olması sebebiyle bana konser 
salonunu vermediler. Şehrimde konser veremememin hüznünü yaşıyorum. Bir sanatçının reper-
tuarında hangi diller var diye sorgulanmaz. Bu insanlık suçudur” dedi.1130 

1 Ağustos 2022 
• Hakkari’de 15 gün süreyle gösteri ve toplantılara yasaklama kararı getirildi. Valilikten yapılan 

açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, koronavirüs salgınının ya-
yılması, muhtemel provokasyonlar ve toplumsal olayların önlenmesi, amacıyla yasak getirildiği 
bildirildi.1131 

3 Ağustos 2022 
• Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) üyelerince Gezi Davası nedeniyle 100 gün-

dür cezaevinde olanlar için Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde basın açıklaması yapılmasına 
polis izin vermedi. Meslek odası temsilcileri AYM karşısındaki Ahlatlıbel Parkı’na geçmelerine 
rağmen polisin müdahalesi sürdü. TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Sekreteri Ayhan Erdo-
ğan, Gezi Parkı için mücadele etmenin mesleki etik ilkelerinden biri olduğunu belirterek, “Uzun 
ve bariz hukuksuzluklar içeren bir dizi girişimin ardından son olarak kendi partisinden milletve-
kili aday adayı olan bir yargı mensubu üzerinden arkadaşlarımızın nezdinde Gezi’yi tutsak et-
meye, yalnızlaştırmayı amaçladılar” dedi.1132 

• Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, Sinema Kulübü’nün açık hava sinemasında göstermek istediği 
üç filmin izlenmesini engelledi.1133 

6 Ağustos 2022 
• ODTÜ Rektörlüğü’nün bu yıl “güvenlik” gerekçesiyle engellemek istediği geleneksel mezuniyet 

yürüyüşü Devrim Stadyumu’nda yapıldı. Üniversite girişinde mezuniyet için getirilen pankartlar 
tek tek kontrol edildi. Pankartların fotoğrafları çekildikten sonra “sakıncalı” bulunmayan pan-
kartların içeri girmesine izin verildi. Buna karşın öğrencilerin politik mesajlar verdiği pankartlar-
dan bazıları yürüyüşte açıldı.1134 Mezunlar adına söz alan Burcu Şekerzade, “Öğrencilerin elinden 
mezuniyet törenini almak yalnızca atanmış rektörün bir hamlesi değil aynı zamanda ODTÜ’yü, 
varoluşu ve geleneklerinden koparmak için atılmış bir adımdır” dedi.1135 CHP Genel Başkanı Ke-
mal Kılıçdaroğlu, öğrencilere, “Bu kutlama hakkınızdır, gözlerinizden öpüyorum” sözleri ile ses-
lendi.1136 

7 Ağustos 2022 
• İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İsveç merkezli müzik platformu Spotify hakkında Türkiye’deki 

bazı kullanıcılarca hazırlanan müzik listelerinin isimleri sebebiyle soruşturma başlattı. 1137 

 
1126 https://artigercek.com/haberler/bogazici-rektorlugu-mezunlar-derneginin-lokalinde-icki-satisini-yasakladi 
1127 https://www.gazeteduvar.com.tr/su-protestosuna-jandarma-engeli-videoya-cekmeyin-basin-ozgurlugu-su-anda-yok-haber-1575032 
1128 https://twitter.com/PervinChakar/status/1553496028837560323? 
1129 https://medyascope.tv/2022/07/31/ilk-kurtce-egitimin-verildigi-mardin-artuklu-universitesi-kurtce-opera-konserine-izin-vermedi/ 
1130 https://m.bianet.org/bianet/sanat/265232-artuklu-universitesi-pervin-cakar-konserine-izin-vermedi 
1131 http://www.hakkari.gov.tr/yasaklama-karari-02082022 
1132 https://haber.sol.org.tr/haber/gezi-tutuklulari-icin-aym-onundeki-eyleme-polis-mudahalesi-344022 
1133 https://sendika.org/2022/08/bogazici-universitesi-sinema-kulubunun-etkinlikleri-bir-ay-sureyle-sansurlendi-662833/ 
1134 https://halktv.com.tr/gundem/mezuniyet-toreni-yasak-dinlemedi-odtu-mezunlari-yine-yurudu-687428h 
1135 https://www.cumhuriyet.com.tr/egitim/odtululer-tum-engellemelere-karsin-devrimdeydi-yolun-yolumuz-andin-andimiz 
1136 https://halktv.com.tr/gundem/kilicdaroglundan-odtu-ogrencilerine-kutlama-hakkiniz-gozlerinizden-operim-687423h 
1137 https://www.sabah.com.tr/gundem/2022/08/07/son-dakika-savcilik-ahlaksizlik-icin-harekete-gecti-spotify-hesap-verecek 



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

  124 

Soruşturma gerekçesi olarak CİMER’e Spotify’da oluşturulan müzik listelerinin isimlerinin “dini 
değerlere ve devlet büyüklerine hakaret niteliği taşıdığı” iddiasıyla yapılan ihbarlar gösterildi. 
Şikayet edilenler arasında “Recep Tayyip Erdoğan’ın rakı içerken dinlediği şarkılar, Allah’ın Hz. 
Adem’i cennetten kovarken dinlediği şarkılar, Devlet Bahçeli Konseptli Otel, Shakira Kemerli 
Kızla Aşk, Hz Ali’nin makas atarken dinlediği şarkılar” listeleri bulunuyor.1138 

8 Ağustos 2022 
• Şanlıurfa Valiliği, Suruç ilçesinde Emine Şenyaşar’ın ailesinden üç kişinin öldürülmesinin ay-

dınlatılması için başlattığı adalet nöbetine izin verilmemesi talimatı verdi. Şenyaşar, nöbetinin 
518’inci gününde engellendi.1139 Şenyaşar ailesi, olayda AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ha-
lil Yıldız’ın bağlantılı olduğunu iddia ediyor.1140  

9 Ağustos 2022 
• Muğla Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi Kızılkum mevkiinde Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Or-

taklığı A.Ş.’nin mahkeme ve belediye kararlarına rağmen Marmaris Kızılbük Resort Otel ve Dev-
remülk inşaatını protesto edenler gözaltına alındı. Protesto eylemine yapılan müdahalede 15 eko-
lojist, ulaşımı engelledikleri gerekçesiyle polis müdahalesine uğradı.1141 Marmaris İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’nde ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılardan birisi olan Muğla Çevre Platformu 
(MUÇEP) Marmaris Sözcüsü Halime Şaman, “Hakkımızda yol olmayan bir yerde ulaşımı engel-
lemeyi suçlamasıyla gözaltı gerçekleşti. Olmayan yolda nasıl bir ulaşımı engellemişiz gerçekten 
savcıyı tebrik ediyoruz. Bize destek veren herkese teşekkür ediyoruz” dedi.1142 

10 Ağustos 2022 
• İstanbul Tuzla’daki ETF Tekstil’de, ikramiye ve tazminatlarını alamayan işçilere eylemlerinin 

19. gününde polis müdahale ederek biber gazı sıktı. İki fabrika işçisi ambulansla hastaneye kal-
dırıldı. Polis, fabrikadan TIR’larla ürünlerin çıkarılmasına eşlik etti. Fabrika işçilerinden Gülden 
Gündoğ, “Burada yıllardır emeğimiz var. Patron fabrikayı kapattı. Haklarımızı gasp ediyor. Bu-
rada gece gündüz nöbetteyiz. Polis müdahalesiyle karşı karşıyayız. Biz emeğimizin karşılığını 
istiyoruz. Yaklaşık 300 çalışan mağdur edildik. Bayılanlar oldu polis müdahalesiyle” dedi.1143 

• Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) Van Eş Başkanı avukat Ebru Demirtepe hakkında 
HDP İzmir İl Örgütü’nde Deniz Poyraz'ın öldürülmesine ilişkin paylaştığı “Siz sanıyorsunuz ki 
Deniz'in katili O.G.’dir ama çok daha fazlası var. Çoğumuz biliyoruz kim olduklarını. Deniz'i, 
Kürt düşmanlığı üzerine kurulmuş AKP-MHP ittifakı katletti. Gün gelecek, devran dönecek ve 
hesabını bağımsız yargı önünde vereceksiniz! Olacak!” tweeti gerekçe gösterilerek “halkı kin ve 
düşmanlığa tahrik etme” iddiasıyla hakkında soruşturma başlatıldı.1144 

• Batman Valiliği’nden yapılan açıklamada, kent genelinde 10 gün süreyle her türlü eylem ve et-
kinliğe yasak getirildi.1145 

11 Ağustos 2022 
• Balıkesir Burhaniye’de 7. kez gerçekleşecek olan Zeytinli Rock Festivali, güvenlik ve asayiş gibi 

sorunlar gerekçe gösterilerek kaymakamlık tarafından yasaklandı.1146 
• İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde sokakta Kürtçe müzik yapmaları zabıtalar tarafından engellenen 

müzisyenler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) binası önünde Aynur Doğan’ın Yar Me-
leke şarkısını söyleyerek durumu protesto etti.1147 

 
1138 https://bianet.org/bianet/sanat/265550-spotify-a-sarki-listeleri-nedeniyle-sorusturma 
1139 https://www.gercekgundem.com/gundem/352496/urfa-valiligi-senyasar-ailesinin-adliye-bahcesinde-beklemesini-engelledi 
1140 https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-61200955 
1141https://twitter.com/KonseyMarmaris/status/1556931240368001026?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetem-
bed%7Ctwterm%5E1556931240368001026%7Ctwgr%5E22dbc431629e7118209ad82ed6c1f1b00656fd42%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.e
vrensel.net%2Fhaber%2F467699%2Fsinpasin-hukuksuz-insaatina-karsi-eylem-yaparken-gozaltina-alinan-15-kisi-serbest-birakildi 
1142 https://www.evrensel.net/haber/467699/sinpasin-hukuksuz-insaatina-karsi-eylem-yaparken-gozaltina-alinan-15-kisi-serbest-birakildi 
1143 https://www.birgun.net/haber/direnen-etf-tekstil-iscilerine-polis-mudahalesi-sadece-emegimizin-pesindeyiz-398464 
1144https://twitter.com/ebrudemirtepee/status/1557408020245643269?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetem-
bed%7Ctwterm%5E1557408020245643269%7Ctwgr%5E796ed6fd1914d203b9b709a6db22a469607a8cd8%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.e
vrensel.net%2Fhaber%2F467831%2Fohd-van-es-baskani-avukat-demirtepe-attigi-tweet-nedeniyle-ifadeye-cagrildi 
1145 http://www.batman.gov.tr/etkinlikleri-izne-baglama-karari-10082022 
1146https://ankahaber.net/haber/detay/burhaniye_kaymakami_zeytinli_rock_festivaline_izin_vermedi_kamu_guvenligi_ve_sagligi_toplumun_huzuru_cevre-
nin_korunmasi_amaciyla_uygun_gorulmemistir_98644 
1147 https://artigercek.com/haberler/zabitalarin-kurtce-sarki-engeline-karsi-sanatcilar-ibb-onunde 
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• Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) üyesi yirmi kişi, Ağrı’da girdiği çatışmada yaşamını yitiren 
Marksist Leninist Komünist Partisi (MLKP) ve Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDK) 
üyesi Ulaş Alankuş için yaptıkları anma etkinliği sırasında polis tarafından gözaltına alındı.1148 
Aralarında Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) Eşbaşkanı Okan Danacı, Ezilen-
lerin Sosyalist Partisi (ESP) İstanbul İl Başkanı Deniz Aktaş ve Devrimci Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Burcugül Çubuk’un da bulunduğu belirtildi. Danacı’nın gözaltı sırasında çenesinin 
kırıldığı öğrenildi.1149 Ertesi gün Burcugül Çubuk, Okan Danacı, Ezgi Gürbüz, Kerem Bükre, Se-
zer Çakmak, Fatma Kanbolat ve Hivda Selen, nöbetçi mahkemece ayda bir karakolda imza veril-
mesi ve yurtdışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.1150 

• İstanbul Ataşehir Kaymakamlığı, İnşaat-İş ve Dev Yapı-İş sendikaları öncülüğünde inşaat işçile-
rinin Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve YDA İnşaat Şirketi’nin önünde gerçekleş-
tirdiği eylemleri “milli güvenlik ve kamu düzenini tehdit” gerekçesiyle bir ay süreyle yasak-
ladı.1151 

12 Ağustos 2022 
• DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, DEVA Partisi Karaman İl Baş-

kanı Burak Demirer ve gazeteci Hüseyin Ölger’in MHP Karaman İl Başkanı ve beraberindeki 8-
10 kişilik grup tarafından sopalarla saldırıya uğradıklarını öne sürdü. DEVA Partisi Genel Baş-
kanı Ali Babacan da, “Şiddeti siyaset zanneden bu zihniyetle mücadele edeceğiz”1152 diyerek sal-
dırıyı kınadı.1153 

• İstanbul Ataşehir ilçesinde Finans Merkezi şantiyesinde çalışma şartlarının iyileştirilmesi için 
YDA Şirketi’nin ofisi önünde eylem gerçekleştiren 12 işçi ters kelepçeyle darp edilerek gözaltına 
alındı.1154 

• Balıkesir’de Zeytinli Rock Festivali’nin organizasyonunu yürüten Milyon Yapım, festivalin iptal 
edilmesine karşı Burhaniye Kaymakamlığı’na yaptıkları itirazın reddedildiğini duyurdu. Açıkla-
mada, “Gençlerimizden birkaç günlük mutluluğu esirgeyenler şunu asla unutmasın ki; Atatürk’ün 
Cumhuriyetimizi emanet ettiği Türk Gençliği gericiliğe ve karanlığa asla prim vermeyecektir” 
denildi.1155 

13 Ağustos 2022 
• CNN Türk kanalı, bir sokak röportajı sırasında ekrana yansıyan İBB Başkanı Ekrem İma-

moğlu’nun afişini sansürledi. Muhabir ile vatandaş arasındaki diyalog sırasında, arka plandaki 
İBB afişi sansürlendi.1156 

14 Ağustos 2022 
• Van Valiliği, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) kentte toplantı, gösteri ve yürüyüş hakkı ihlali 

yaşandığı yönündeki kararı ardından basın açıklaması yapılamayacak yerler listesi yayımladı. 
Valilikten yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın ifade hürriyeti kapsamındaki haklarını kulla-
nırken başkalarının özellikle ekonomik ve sosyal haklarını ihlal etme olasılığını asgari düzeye 
indirmek, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ah-
lakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla; Van ili genelinde kamu ku-
rum ve kuruluşları binalarının yakın çevrelerinde, Sanat Sokağı ve Sanat Parkı, Fekiye Teyran 
Parkı, Musa Anter Parkı, Dabbaoğlu Parkı, Ahmedihani Parkı, Kent Park, Vantso Parkı, Kurtuluş 
Parkı, Büyükşehir Parkı ve Kadın Parkı, Sağlık Sokak ve Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yanında 
bulunan Millet Bahçesi olarak bilinen alanın basın açıklaması yapılmayacak yerler olarak belir-
lenmiştir. Bu yerler dışında düzenlenecek olan basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapıl-
ması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı 

 
1148 https://www.yeniasir.com.tr/izmir/2022/08/11/izmirde-terorist-anmasina-20-gozalti 
1149 https://ozgurgelecek43.net/gazi-mezarliginda-yapilmak-istenen-alankus-anmasina-polis-saldirisi/ 
1150 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/179710?page=7 
1151 https://twitter.com/eemreorman/status/1557775876204396545 
1152 https://twitter.com/alibabacan/status/1558020242349199360 
1153 https://www.birgun.net/haber/deva-partili-il-baskani-ve-gazeteci-huseyin-olger-e-saldiri-yoneticiler-mhp-yi-isaret-etti-398769 
1154https://www.cumhuriyet.com.tr/ekonomi/insaat-iscileri-tazminat-ve-mesai-ucretleri-icin-eyleme-gectiler-calisma-kosullarina-isyan-ettiler-1968611 
1155 https://www.bbc.com/turkce/live/haberler-turkiye-62515599 
1156 https://halktv.com.tr/gundem/cnn-turkte-imamoglu-afisine-sansur-688337h 
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dağıtılması gibi etkinlikler ile ilgili olarak da gerekli güvenlik tedbirlerinin etkin şekilde alınabil-
mesi ve oluşabilecek muhtemel çakışmaların önüne geçilebilmesi adına, en az 24 saat öncesinden 
mülki amirliğe bildirimde bulunulması kararlaştırılmış, basın açıklamaları ile ilgili bu karar dı-
şındaki geçmiş tarihte alınan kısıtlamalara ilişkin hükümler yürürlükten kaldırılmıştır” denildi.1157 

15 Ağustos 2022 
• Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) önünde protesto eylemi düzenleyen, bazı akar-

yakıt dağıtım şirketlerince sahte fatura kesilmesi nedeniyle mağdur olduklarını belirten akaryakıt 
istasyonu sahiplerine polis müdahale etti. Müdahale sırasında bir eylemci kalp krizi geçirdi.1158 

16 Ağustos 2022 
• İmroz Eğitim Kültür Derneği, Tepeköy Muhtarlığı’nın onayı ve Gökçeada Kaymakamlığı’nın 

iznine rağmen Geleneksel 15 Ağustos Meryem Ana Panayırı ile ilgili şikayetçiler bulunduğunu 
açıkladı ve etkinliği iptal ettiklerini duyurdu. İmroz Eğitim ve Kültür Derneği’nin açıklamasında, 
“Tepeköy Muhtarlığı’nın onayı sonrası Gökçeada Kaymakamlığı’ndan izin alarak tüm hazırlığını 
yaptığımız panayır organizasyonu hakkında çeşitli şikâyetler yapıldığını üzülerek öğrenmiş bu-
lunuyoruz. Yüzyıllardır imece olarak süregelen panayırımızın ticari bir faaliyete dönüştürülmeye 
çalışılmasına karşı olduğumuzu ifade etme ihtiyacını hissediyoruz” denildi. Tepeköy Muhtarı Di-
mitri İpsaro ise, panayırın geleneklerine uygun olarak yapılacağını belirterek, “15 Ağustos Mer-
yem Ana Panayırı, uzun yıllardır geleneksel olarak kutlandığı şekilde, hiçbir ticari amaç gütme-
den, muhtarlığımız koordinesinde köyümüz arka meydanında imece usulü ile gerçekleştirilecek-
tir” açıklamasında bulundu.1159 

• YouTube’taki bir animasyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çiziminin yer alması 
üzerine içerik sahibi Yusuf Kayaalp, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” soruşturması kapsamında ifa-
deye çağırıldı. Kayaalp, “Az önce yine Cumhurbaşkanına hakaretten ifadeye çağrıldım. Gerek-
çesi ise animasyon çizimini yapmamız. Ulan bu adam dini değer mi çizmesi suç olsun”1160 
dedi.1161 

19 Ağustos 2022 
• İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski milli yüzücü Derya Büyükuncu hakkında “Cumhurbaş-

kanı Erdoğan’a yönelik zincirleme biçiminde alenen hakaret” suçundan hapis cezası istemiyle 
dava açtı. İddianamede, şüphelinin sosyal medya hesabından farklı tarihlerde yaptığı paylaşımla-
rın eleştiri hakkı ve ifade özgürlüğü kapsamını aşan, Cumhurbaşkanı’nın onur, şeref ve saygınlı-
ğını zedeleyen nitelikte olduğu vurgulandı.1162 

21 Ağustos 2022 
• Kürtçe şarkıları seslendirmesiyle tanınmış sanatçı Onur Evin, İBB’ye konser için yaptığı başvu-

runun “salonlarımız 2022-2023 sezonuna kadar tadilattadır” açıklamasıyla reddedildiğini du-
yurdu.1163 

22 Ağustos 2022 
• İstanbul’da AKP’li Beykoz Belediyesi’nin Tokatköy Mahallesi’nde evlerinden zorla tahliye 

edilme kararını protesto eden yurttaşlara polis müdahale etti. Polis, düşme riskine rağmen çatı-
lardaki yurttaşlara plastik mermi sıktı. Olaylarda 27 yurttaş gözaltına alındı. Kentsel dönüşüm 
projesinde, hukuki sürece ve yürütmeyi durdurma kararlarına rağmen AKP’li Beykoz Beledi-
yesi’nin kolluk gücünü devreye soktuğu belirtildi. Tokatköy sakinlerine biber gazı ve TOMA’yla 
sert şekilde müdahale edilirken, bir çocuğun darp edildiği anlar görüntülendi. Polis gazetecilere 
de müdahalede bulundu. Derin Yoksulluk Ağı kurucusu Hacer Foggo, “Beykoz’da bugün 

 
1157 http://www.van.gov.tr/van-valiliginden-aciklama01 
1158 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/epdk-onunde-oturma-eylemi-yapan-akaryakit-istasyonu-sahiplerine-polis-mudahale-etti-bir-eylemci-kalp-krizi-ge-
cirdi-1970073 
1159 https://www.gazeteduvar.com.tr/gokceadada-halk-iptal-edilen-panayiri-kendi-organize-etti-haber-1577643 
1160 https://twitter.com/YKayaalp07/status/1559526473161216000 
1161 https://www.evrensel.net/haber/468274/youtubedaki-erdogan-animasyonuna-cumhurbaskanina-hakaret-sorusturmasi 
1162 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/eski-milli-yuzucu-buyukuncunun-cumhurbaskanina-hakaretten-8-yil-2-aya-kadar-hapsi-istendi/2664947 
1163 https://bianet.org/bianet/sanat/266090-ibb-konser-icin-basvuran-kurt-sanatciya-salon-vermedi 
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inanılmaz bir yıkım durumu var. Arkamda gördüğünüz yerde epilepsi hastası iki çocuk var. Polis 
biber gazı kullandı. Hukuksuz bir yıkım için polisler buraya gelmiş durumda” dedi.1164 

23 Ağustos 2022 
• Muğla Valiliği, Fethiye Belediyesi’nin destekleriyle 1-4 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlene-

cek olan Milyonfest Fethiye’nin “ekolojik dengeye zarar vereceği” gerekçesiyle iptal edildiğini 
açıkladı.1165 

24 Ağustos 2022 
• Devrimci Yol’un mensuplarından Gökhan Gür’ün Ordu’daki cenazesine polis müdahale etti. 

Gür’ün ailesi ve sevenleri ve yoldaşlarının katıldığı tören sırasında polis biber gazı sıktı ve en az 
10 kişi gözaltına alındı. Herhangi bir arama kararı bulunmamasına rağmen şehir dışından tören 
için gelenlerin bulunduğu otobüs polis tarafından arandı. Avukatlar duruma itiraz etti. “Örgüt 
propagandası” suçlamasıyla gözaltına alınanların Perşembe ilçesinden Ordu’ya gönderileceği, iş-
lemlerinin orada yapılacağı bilgisi verildi.1166 

25 Ağustos 2022 
• İstanbul Tuzla’da bulunan ETF Tekstil’de 35 gündür tazminatları, ikramiyeleri ve son maaşları 

gasp edildiği için fabrika girişinde nöbet olan işçilere yeniden polis müdahalesi gerçekleşti. İşçi-
lerden Aliye Doğan, Sema Lermi ile DERİTEKS Tuzla Şube Başkanı Hikmet Numanoğlu ka-
burga zedelenmesi nedeniyle darp raporu aldı.1167 

• İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz Nisan ayında verdiği bir konserde müzisyen arka-
daşına yaptığı şaka dolayısıyla imam hatip mezunlarını hedef aldığı gerekçesiyle şarkıcı Gülşen 
Bayraktar Çolakoğlu hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla 
re’sen soruşturma başlattı.1168 Bu soruşturma kapsamında İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği, Gül-
şen’in tutuklanmasına karar verdi. Kararda, “Şüphelinin üzerine atılı bulunan halkı kin ve düş-
manlığa alenen tahrik etme suçunu işlediği hususunda kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir 
somut delillerin mevcut olduğu, (şüphelinin konser sırasında ‘İmam hatipte okumuş daha önce 
kendisi, sapıklığı oradan geliyor” şeklindeki beyanına ilişkin görüntü kaydı ve dökümü, şüpheli-
nin bu konuşmasına ilişkin video kaydının birçok hesap ve grup tarafından olumsuz yorumlar ile 
birçok defa paylaşıldığına dair 25/08/2022 16.18 tarih ve saatli video çözümleme ve açık kaynak 
araştırma raporu), suçun yasal alt ve üst sınırı dikkate alındığında adli kontrol hükümlerinin ye-
tersiz kalacağının anlaşılması, bu anlamda tutuklama tedbirinin daha uygun ve oranlığı olacağı 
değerlendirilmekle şüphelinin CMK 100 ve devamı maddeleri uyarınca tutuklanmasına…” de-
nildi.1169 

27 Ağustos 2022  
• İstanbul Mecidiyeköy Meydanı’nda 23’üncüsü düzenlenmek istenen Nöbet eyleminde, aralarında 

HDP İl Eşbaşkanı İlknur Birol’unda olduğu 10 kişi darp edilerek gözaltına alındı. Yapılan basın 
açıklaması sırasında polis, HDP İstanbul İl Eşbaşkanı İlknur Birol’u gözaltına almaya çalıştı. Bi-
rol, duruma tepki gösterdi. Grubu ablukaya alan polisler, tepkilere ve itirazlara rağmen Birol’u 
gözaltına aldı. Açıklamada, tutuklu yakınları Fince Akman, Cemile Çiftçi, ANYAKAY-DER Eş 
Başkanı Evin Genç, HDP’li Zübeyde İnce, Cumartesi Annesi Hanifi Yıldız’ın da aralarında ol-
duğu toplam 10 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.1170 

29 Ağustos 2022 
• Show TV, şarkıcı Gülşen’in (Bayraktar Çolakoğlu1171) tutuklamasına karşı destek mesajları pay-

laşanları yayınlayan Bu Sabah adlı programında, Redd müzik grubunun Twitter hesabındaki 
LGBTİQA+ simgesini sansürledi.1172 

 
1164 https://www.birgun.net/haber/beykoz-tokatkoy-e-sabah-baskini-once-polis-mudahalesi-sonra-yikim-399915 
1165 http://www.fethiye.gov.tr/milyonfest-2022-rock-festivali-izin-talebi-karari 
1166 https://www.birgun.net/haber/devrimci-yol-cu-gokhan-gur-un-cenazesine-polis-mudahalesi-10-dan-fazla-gozalti-400224 
1167 https://www.evrensel.net/haber/468799/etfde-yine-polis-mudahalesi-direnisteki-isciler-darbedildi-yaka-paca-suruklendi 
1168 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/180579?page=2 
1169 https://www.trthaber.com/haber/gundem/sarkici-gulsen-tutuklandi-703933.html 
1170 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/180737?page=4 
1171 https://tr.wikipedia.org/wiki/Gülşen 
1172 https://twitter.com/reddseyirdefter/status/1563069197495971841 
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30 Ağustos 2022 
• Adana’da Ceyhan Kaymakamlığı, İlkay Akkaya’nın 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamındaki 

konserini 29 Ağustos’ta yasakladı. Ceyhan Kaymakamlığı'nın yasak yazısında konserin “genel 
güvenlik, kamu düzeni, emniyet ve asayiş yönünden” uygun görülmediği ifadeleri yer aldı.1173  
Ceyhan Belediyesi ise, “Belediyemizin 22.08.2022 tarihinde Ceyhan Kaymakamlığı’ndan resmi 
izin alarak hazırlığına başladığı 30 Ağustos Zafer Bayramı konserimiz, son dakika gelişmesiyle 
yine Ceyhan Kaymakamlığı tarafından bildirilen resmi yazıyla iptal edilmiştir. 30 Ağustos Zafer 
Bayramı’nda sanatçı İlkay Akkaya’nın Ceyhanlı hemşerilerimizle buluşacağı konser programı ne 
yazık ki Ceyhan Kaymakamlığı tarafından genel güvenlik, kamu düzeni, emniyet ve asayiş ge-
rekçe gösterilerek yasaklanmıştır. İnisiyatifimiz dışında gelişen iptal nedeniyle sanatçı İlkay Ak-
kaya’dan ve tüm Ceyhanlı hemşerilerimizden özür dileriz” açıklaması yaptı.1174  

• Özel sektör öğretmenleri, taban maaş uygulaması nedeniyle asgari ücretin altına kalan ücretlerine 
karşı Ankara’daki basın açıklaması girişiminde polis müdahalesine maruz kaldı. Dokuz öğretmen 
fiziki müdahaleyle gözaltına alındı. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, polis müdahalesi son-
rası gözaltına alınan sendika üyelerinin serbest bırakıldığını duyurdu.1175 

• Cumartesi Anneleri, 30 Ağustos Uluslararası Zorla Kaybedilenler Günü’nde Altınşehir Kimse-
sizler Mezarlığı’nda basın açıklaması girişiminde bulununca polis müdahalesine uğradı. Bu sı-
rada 14 kişi gözaltına aldı.1176 Polis, Maside Ocak, Hüseyin Ocak, Ali Ocak, Besna Tosun, Hanım 
Tosun, Hasan Karakoç, Hanife Yıldız, Gülseren Yoleri, Hüseyin Aygül, Ferit Barut ve dört insan 
hakları savunucusunu gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar ifade verdikten sonra serbest bıra-
kıldı.1177 

31 Ağustos 2022 
• Sanatçı İlkay Akkaya 31 Ağustos’ta Twitter’dan yaptığı bir paylaşımla 24 Eylül’de Mardin’de 

düzenlenmesi planlanan konserinin valilik tarafından “uygun görülmeyerek” yasaklandığını du-
yurdu. Akkaya’nın paylaştığı ve Mardin Valiliği’nden iletilen resmi yazıda yasağa gerekçe olarak 
“[…] Sanatçı ekibinde yer alan şahıslardan bazılarının PKK/KCK terör örgütü elebaşını övücü 
mahiyette faaliyetler gösterdiği, ulusal basın-yayın organlarında yapılan araştırmalar neticesinde 
tespit edildiğinden bahse konu konser etkinliğinin yapılması, valiliğimizce uygun görülmemiş-
tir”1178 ifadeleri kullanıldı.1179 

1 Eylül 2022 
• Türkiye Barolar Birliği (TBB), Adli Yıl Açılış Töreni’nde Birlik Başkanı Erinç Sağkan’ın konuş-

masının yayına verilmediğini belirterek, “İfade özgürlüğü bakımından açıkça sansür” açıklama-
sında bulundu. Açıklamada, “Cumhurbaşkanlığı tarafından görevlendirilen ve tek yetkili olduğu 
bilinen yayın sağlayıcı tarafından çekim ve canlı yayın işleri organize edilen açılış töreninde, 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 verilme-
diği görülmüştür” denildi. Açıklamada, “Bununla birlikte, gerek medya kuruluşlarından gelen 
istekleri karşılamak gerek kendi meslektaşlarımızla paylaşmak üzere talep ettiğimiz konuşma 
kaydı, Cumhurbaşkanlığı’nca görevlendirilen yayın sağlayıcının yanı sıra ev sahibi Yargıtay ta-
rafından da ellerinde kayıt bulunmadığı gerekçesiyle tarafımıza iletilmemiştir. Bu durum ifade 
özgürlüğünün yanı sıra halkın haber alma ve basın özgürlüğü bakımından açıkça bir sansür an-
lamı taşımaktadır” denildi.1180 

• Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe’de düzenlenen öğretmen atamaları toplantısında, Ankara’da 
eğitime ilişkin sorunlarını dile getirmek isterken polis müdahalesiyle karşılaşan öğretmenleri he-
def alarak, “Siz eğitim-öğretim mimarı mısınız, yoksa çapulcu olarak dolaşanlardan mısınız” 

 
1173 https://www.gazeteduvar.com.tr/iktidara-yakin-medyanin-hedef-gosterdigi-ilkay-akkaya-konseri-iptal-edildi-haber-1579245 
1174 https://twitter.com/CeyhanBeltr01/status/1564311684059205632 
1175 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/ankarada-ogretmenlere-polisten-biber-gazli-mudahale-7337550/ 
1176 https://medyascope.tv/2022/08/30/30-agustos-uluslararasi-zorla-kaybedilenler-gunu-nedeniyle-aciklama-yapmak-isteyenlere-polis-mudahalesi-14-gozalti/ 
1177 https://www.diken.com.tr/cumartesi-annelerine-polis-mudahalesi-14-gozalti/ 
1178 https://twitter.com/kizilirmakilkay/status/1564963572928708612 
1179 https://medyascope.tv/2022/08/30/konseri-iptal-edilen-ilkay-akkaya-medyascopea-konustu-saldirganlarin-istegi-yerine-getirildi-ifade-ozgurlugum-engellendi/ 
1180 https://www.gazeteduvar.com.tr/tbb-erinc-sagkanin-konusmasi-engellendi-sansur-uygulandi-haber-1579633 
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dedi.1181 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.1182 Öğretmen babası, Erdoğan’a seslenirken canlı yayın kesildi.1183  

• MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Sosyal medya mutlak suretle denetim altına alınmalıdır” 
dedi. Konunun bir an önce hukuki temele bağlanması gerektiğini söyleyen Bahçeli, “Milli güven-
liğimiz sosyal medyada tahrip edilmemelidir” dedi.1184 

• Mersin’de CHP’li Yenişehir Belediyesi, İnsan Hakları Derneği (İHD) Mersin Şubesi’nin 1 Eylül 
Dünya Barış Günü kapsamında yapacağı konseri Mersin Valiliği’nin yasaklamayacağına ilişkin 
yargı kararına rağmen konser için yapılan başvuruya olumlu yanıt vermedi. İHD’den yapılan 
açıklamada, “Hepinizin bildiği üzere 02.09.2022 tarihinde yapacağımız konser yasaklanmıştı. 
Valiliğin kararının yürütmesini durdurma davamızı açtık ve bugün Mersin 2. İdare Mahkemesi 
lehimize, yani hukuki bir karara imza atarak yürütmeyi durdurma kararı verdi. Yenişehir Beledi-
yesi Atatürk Kültür Merkezi'ne mahkeme kararını sunarak yarın konserimizi yapacağımızı söy-
ledik. Ancak Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi yeniden Valilik’ten izin almamız ko-
nusunda ısrar ederek fiilen konserin yapılmasını engellemiş oldu. Mahkeme kararlarına itiraz o 
kararın uygulanmasını engellemez. Kaldı ki bu, Belediyeyi ilgilendiren bir durum değildir. Vali-
lik itiraz eder ya da etmez, o Valiliğin bileceği iştir. Belediye, Valiliğin itiraz hakkını mahkeme 
kararının önüne koymuştur” denildi.1185 

• 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, 
sık sık gazetecilerin görüntü almasını engelleyerek, kameralarını kırmaya çalıştı.1186 İHD Van 
Şubesi Avukatı Jiyan Özkaplan, polis şiddetine maruz kalan beş gazeteci adına suç 
duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.1187  

• Prof. Dr. Celal Şengör, katıldığı Habertürk TV yayınındaki ifadeleri nedeniyle “Dine hakaret 
iddiasıyla ifade vermeye çağırıldığını” 1188 açıkladı.1189 

• 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.1190 
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.1191 

2 Eylül 2022 
• İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında konserinde imam hatip li-

selilere yönelik sözlerinden dolayı hazırladığı iddianamesinde üç yıla kadar hapis cezasıyla ceza-
landırılmasını istedi. İddianamede, “Şüphelinin sarf etmiş olduğu söz ve beyanların irdelenme-
sinde 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, diğer bir kesimi 
aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edildiği, ayrımcılığa maruz bırakıldığı, şüphelinin söz 

 
1181https://www.medyaport.net/egitim/erdogan-ogretmen-atama-toreninde-hak-arayan-ogretmenleri-hedef-h42292.html 
1182 https://www.gazeteduvar.com.tr/erdogandan-ogretmenlere-egitim-ogretim-mimari-misiniz-yoksa-capulcu-musunuz-haber-1579561 
1183 https://www.youtube.com/watch?v=chWnat-WFCk 
1184 https://www.birgun.net/haber/bahceli-sosyal-medyanin-denetim-altina-alinmasi-sarttir-401142 
1185 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/181214?page=17 
1186 https://www.gazeteduvar.com.tr/vanda-polisler-gazetecilere-silah-cekti-haber-1579754 
1187 https://www.gazeteduvar.com.tr/ihd-van-gazetecilere-siddet-yaygin-hale-geldi-haber-1580077 
1188 https://twitter.com/ceIaIsengor/status/1565311557546000385?t=IcX3z4m_Hndiu5vTRYr0gA&s=08 
1189 https://haber.sol.org.tr/haber/celal-sengor-de-dine-hakaret-iddiasiyla-ifadeye-cagirildi-347048 
1190 https://sendika.org/2022/08/ilkay-akkayanin-mardindeki-konseri-de-yasaklandi-yalnizca-esitligin-adaletin-sevginin-ve-ozgurlugun-sarkilarini-soyledim-
664685/ 
1191 https://twitter.com/kizilirmakilkay/status/1564963572928708612 
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ve beyanlarının kışkırtıcı, düşmanca tutum ve davranışlar sergilemeye yönelik ifadeler içerdiği 
anlaşılmıştır” denildi.1192 

• 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 Taksim’de 
yapılan eyleme katıldıkları gerekçesiyle 86 gösterici hakkında dava açtı.1193 

• 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.1194 

• Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın Medyas-
cope’ta söylediği “AKP bir suç örgütü olduğu için kapatılacak”1195 sözlerine tepki göstererek, 
“Bu zat zaten teröristin tekidir” dedi.1196 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 hukuk 
geldiğinde, menfaatini değil hukukun haysiyetini önemseyen şimdiki gibi kuklaya çevirdikleri-
nize benzemeyen yargı mensupları kimin terörist kimin çete lideri olduğuna karar verecek. O 
zaman konuşuruz bu konuyu1197”1198 dedi.1199 

• 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-
doğdu, Emine Akbaba, İrem Çelikbaş, İsmail Temel, Mehmet Kasar hakkında “görevi yaptırma-
mak için direnme”, “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen ken-
diliğinden dağılmama” ve “kamu görevlisine yönelik olarak hakaret” iddiasıyla dava açtı. Du-
ruşma 7 Ekim’de gerçekleşecek.1200 

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 sallama-
yın. Korkutamazsınız!” açıklaması yaptı. Açıklamada, “İddianamede Baro başkanımız Av. Öz-
kan Yücel ve on yönetim kurulu üyemizin “dini değerleri alenen aşağılama” suçlamasıyla Türk 
Ceza Kanunu’nun 216/3 maddesi uyarınca  cezalandırılmaları istenmiştir. Şimdi Karşıyaka 1. 
Ağır Ceza Mahkemesi, son soruşturma açılıp açılmayacağına karar verecek” bilgisi verildi. Açık-
lamada, “Bir devlet görevlisi şahsın, yurttaşların bir kesimini hedef gösterici, şiddeti meşrulaştı-
rıcı, ayrımcılığı doğallaştırıcı söylemi açıkça dile getirmekten çekinmediği yerde, baroların sa-
vunmasız kalan yurttaşların haklarını korunmak için öne çıkması, kanundan kaynaklanan görev-
leridir” dedi. Özkan Yücel de, “Bir daha söylüyorum. Ayrımcı, nefreti körükleyen, gerici ve faşist 
anlayışınıza karşı, sözümüzün arkasındayız: Nefrete inat, yaşasın hayat” tepkisini paylaştı.1201 

• 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.1202 

 
1192 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/sarkici-gulsen-hakkinda-3-yila-kadar-hapis-cezasi-istemiyle-iddianame-hazirlandi/2675044 
1193 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/181245?page=16 
1194 https://surajans.com/agrida-uyusturucuya-karsi-yapilan-aciklamaya-polis-mudahale-etti/ 
1195 https://twitter.com/medyascope/status/1564902325386362881?t=ZhSrsdkuyuYx8qDk3Y_bbQ&s=08 
1196 https://m.bianet.org/bianet/toplum/266648-erdogan-sik-i-hedef-aldi-bu-zat-teroristin-tekidir 
1197 https://twitter.com/sahmetsahmet/status/1565663692787798016 
1198 https://www.bbc.com/turkce/articles/ck7n1legkkmo 
1199 https://medyascope.tv/2022/09/02/erdogandan-ahmet-sika-teroristin-teki-dokunulmazligi-kalktiktan-sonra-ceza-davalari-gelecek/ 
1200 https://www.gazeteduvar.com.tr/izmirde-bogazici-davasi-tanik-ifadesi-sirasinda-polisler-durusma-salonundaydi-haber-1579732 
1201 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/izmir-barosuna-ali-erbas-davasi-7345286/ 
1202 https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/izmir-barosuna-nefrete-inat-yasasin-hayat-davasi-aciliyor-1976591 
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• İzmir Enternasyonal Fuarı, sanatçı Gülşen’in ev hapsinde olması nedeniyle bugünkü konseri ger-
çekleştiremeyeceğini ancak vokal grubunda performans sergileneceğini duyurdu.1203 

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.1204 

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.1205 

• 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.1206 

• Prof. Dr. Celal Şengör, Habertürk TV’deki yayınındaki peygamberlerle ilgili sözleri1207 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.1208  

7 Eylül 2022 
• İstanbul’da haklarını almak için fabrika önünde nöbet tutan ETF Tekstil işçileri, polis ve bekçi 

müdahalesiyle darp edildi.1209 
• 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 ce-
zası kararına yapılan itirazı reddetti. Önder’in avukatı Serdar Çelebi, AYM’ye başvuracaklarını 
açıkladı.1210 

• Şanlıurfa 2. Asliye Ceza Mahkemesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 5 Mart 2017 
tarihindeki 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 ortaya çı-
kıyor. Bütün müvekkillerimin beraatini talep ediyorum” dedi. Avukat Linda Sevinç Hocaoğlu, 
“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 ko-
nusu. Yasağın herhangi bir hukuki dayanağı yok. Suçun yasal bir dayanağı yok ve mahkeme 
hukuki bir karar vermeli. Hukuksuzluk daha fazla devam ettirilmemeli. Bütün yargılananların 
beraatine karar verilmeli” dedi. Ancak mahkeme, beraat taleplerini reddederek, davayı 16 Şubat 
2023 tarihine erteledi.1211 

• Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla 
Güven hakkında sanal medya paylaşımları ve dört ayrı konuşmasında kullandığı ifadeler yüzün-
den “örgüt propagandası yaptığı” gerekçesiyle açılan davada Kürtçe bilirkişi talebini reddetti. 
Duruşmada, Güven, Kürtçe yaptığı konuşmasının yanlış çevrildiğini belirterek, bu konuda bilir-
kişi tayin edilmesini istedi.  Mahkeme, davayı 17 Ekim’e erteledi.1212 

• 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 

 
1203 https://www.gercekgundem.com/guncel/355580/konsere-cikacakti-izmir-enternasyonal-fuarindan-gulsen-aciklamasi 
1204 https://www.birgun.net/haber/gericiler-bu-kez-de-zakkum-konserinin-iptalini-istedi-ismini-cehennemdeki-agactan-aliyor-401607 
1205 https://gazetekarinca.com/insaat-iscilerine-polis-mudahalesi-en-az-15-kisi-gozaltina-alindi/ 
1206 https://www.gundemartvin.com/haber/vatandasin-cadir-eylemine-polis-mudahalesi-6727.html 
1207 https://www.yenisafak.com/gundem/dini-degerlere-hakaret-etmisti-prof-dr-celal-sengor-ifade-verdi-3856819 
1208 https://www.internethaber.com/prof-dr-celal-sengor-dine-hakaret-iddiasiyla-ifade-verdi-2269259h.htm 
1209 https://www.evrensel.net/haber/469622/haklari-icin-fabrika-onunde-direnen-etf-tekstil-iscilerine-yine-polis-mudahalesi 
1210https://ozgurdenizli.com/sirri-sureyya-onderin-avukatindan-cumhurbaskanina-hakaret-kararina-itiraz/  
1211 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/181641?page=14 
1212 https://www.diken.com.tr/hdpli-leyla-guvene-propaganda-gerekcesiyle-43-yil-hapis-cezasi-talebi/ 
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Değişikliği Bakanlığı’nca izin verilmediğini kaydetti. Ancak Çağdaş Adıgüzel ise gerekli tüm 
izinlerin alınmasına rağmen kaymakamlıkça iptal kararı alındığını ifade etti.1213 

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 Ka-
nunu’nun geri çekilmesi talebiyle MEB önünde yapılacak açıklama engelleniyor. Susmuyoruz, 
korkmuyoruz, itaat etmiyoruz” denildi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de, “Eğitim Sen Ge-
nel Merkezi önündeki bu görüntüler utanç verici. Ülkeyi bir polis devletine çeviren, tüm vatan-
daşların hak aramasına set çeken Suçişleri Bakanı (İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu kast edi-
yor) bu yaşananların sorumlusudur. Ülkemizi bu antidemokratik yönetimden ilk seçimlerde kur-
tarmak boynumuzun borcudur” dedi.1214 

• 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.1215 

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 
indirmek için bütün polis teşkilatı gece seferber oldu. İlçe başkanımız gözaltına alındı. Kim üze-
rine alındı acaba?”1216 sorusunu sordu.1217 

• Prof. Dr. Yaman Akdeniz, İfade Özgürlüğü Derneği’nin erişim engellemeleriyle ilgili raporlara 
yer verdiği internet sitesindeki bazı içeriklere1218 İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği’nin 2022/6112 
sayılı kararıyla erişim engeli getirildiğini açıkladı. Akdeniz, sekiz ay önce Met-Gün A.Ş.’nin eri-
şim engelli talebini reddeden aynı hakimlikçe şimdi “kişilik hakları ihlali” iddiasıyla erişim engeli 
kararı1219 alındığını belirtti.1220 

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.1221 

• Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, katıldığı bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle 
Merkez Bankası’nın hakkında şikayette bulunduğunu açıkladı.1222 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.1223 

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 

 
1213 https://tele1.com.tr/milyon-festin-ardindan-cagdas-fest-de-iptal-edildi-kaymakamlik-topu-bakanliga-atti-695422/ 
1214 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/milli-egitim-bakanligina-yuruyen-ogretmenlere-polis-mudahalesi-7353738/ 
1215  https://www.birgun.net/haber/figen-yuksekdag-in-siir-kitabi-icin-toplatma-ve-imha-karari-verildi-401982 
1216 https://twitter.com/umitozdag/status/1569560266873995265 
1217 https://gercekgazete.com/zafer-partisinin-astigi-yerli-ve-milli-escobar-pankartina-polis-mudahalesi/ 
1218 https://ifade.org.tr/engelliweb/ifade-ozgurlugu-dernegi-web-sitesindeki-icerikler-engellendi-ve-silindi/ 
1219 https://twitter.com/engelliweb/status/1569742240200769540 
1220 https://twitter.com/cyberrights/status/1569746966107537416?t=GbkeCLXnDgQlpeNm73R-bw&s=08 
1221 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/cudi-dagina-yurumek-isteyen-gruba-polis-mudahalesi-7369788/ 
1222 https://twitter.com/serkanozcan1/status/1571179401718513665?t=x-B82QVpeC-nbujrHYhr5w&s=08 
1223 https://t24.com.tr/haber/gelecek-partisi-sozcusu-serkan-ozcan-merkez-bankasi-nin-sikayeti-uzerine-ifadeye-cagrildi,1060082 
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iddianameyi kabul etti. Anma etkinliği katılımcılarının “Görevi yaptırmamak için direnmek” id-
diasıyla cezalandırılması istendi. Dava 25 Ocak 2023’te başlayacak.1224 

• Çorum’da MHP’li Osmancık Belediyesi, şarkıcı Aleyna Tilki’nin ilçede vereceği konseri, 
Tilki’nin bugün İstanbul’da yapılan LGBTİ artı karşıtı yürüyüşle ilgili paylaşımı nedeniyle iptal 
ettiğini açıkladı.1225 

• 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.1226 

19 Eylül 2022 
• Kürtçe yayın yapan Xwebûn Gazetesi’nin Mersin’e gönderilecek 100 adet sayısına polis hiçbir 

gerekçe göstermeden el koydu.1227 
• 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.1228 

20 Eylül 2022 
• 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 bulunul-
duğu da belirtildi.1229 

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 ya-
pamazsın. İşkence yapıyorsun” dedi. Polis, Demirdöğen’e “Avukat olman ne ifade ediyor” diye 
yanıt verdi. Artı TV muhabiri Meral Danyıldız, polis müdahalesinde darp edildiğini açıkladı.1230 

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.1231 

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.1232 

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, 

 
1224 https://www.evrensel.net/haber/470387/suruc-katliaminin-yil-donumunde-gozaltina-alinanlara-dava-acildi 
1225 https://ankahaber.net/haber/detay/corum_osmancik_belediyesi_aleyna_tilkinin_ilcede_verecegi_konseri_lgbti_karsiti_yuruyuse_tepkisi_nedeniyle_ip-
tal_etti_104061 
1226 https://chp.org.tr/haberler/gamze-akkus-lgezdiden-stifa-ettirilen-sevgi-hocaya-destek 
1227  https://surajans.com/turkiyede-tek-kurtce-yayin-yapan-xwebun-gazetesinin-diyarbakirdan-cikisina-engel/ 
1228  https://tele1.com.tr/bakan-ersoy-festival-ve-konser-yasaklari-icin-tavsiyem-hukuki-surecin-isletilmesi-702759/ 
1229 https://www.diken.com.tr/taksimdeki-mehsa-emini-protestosuna-polis-mudahalesi-gozaltilar-var/ 
1230 https://www.birgun.net/haber/cumartesi-anneleri-ne-polis-mudahalesi-tum-gozaltilar-serbest-403418 
1231 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-rabia-onvere-1-yil-6-ay-hapis-cezasi-verildi/ 
1232 https://m.bianet.org/bianet/siyaset/267657-demokratik-modernite-calisani-ramazan-disari-tutuklandi 
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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.1233 

• 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.1234 

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

ser salonu kiralama bedelini 3.000 lira yerine 20.000 lira olarak belirlediği öne sürüldü.1235 Bingöl 
Üniversitesi Rektörlüğü'nün salon tahsisine ilişkin yazısını Twitter'dan paylaşan Mikail Aslan, 
“Bingöl Üniversitesi Rençber Ezîz'in memleketindeki konserimizi yasaklamanın başka bir yo-
lunu 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.1236 

29 Eylül 2022 
• İstanbul Valiliği1237 Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kendi aralarında oynayacağı Spor 

Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına misafir takım seyircisi alınmayacağını 
açıkladı.1238 

2 Ekim 2022 
• Samsun Kadın Platformu’nun İran’da ahlak polisince gözaltına alındıktan sonra yaşamını yitiren 

22 yaşındaki Mahsa Jina Amini için düzenlediği basın açıklaması sırasında 13 kişi gözaltına 
alındı.1239 Eğitim Araştırma Hastanesi’nde alınan sağlık raporlarının ardından 13 kişi polis mer-
kezine götürüldü.1240 

• Ankara Kadın Platformu’nun Mahsa Jina Amini’nin yaşamını yitirmesiyle ilgili protestosu sıra-
sında dokuz kişi gözaltına alındı. Gazeteciler de polislerce engellenmeye çalışıldı.1241 

9 Ekim 2022 
• MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Esenyurt Belediyesi ve İl Dernekler Birliği Plat-

formu’nun birlikte düzenlediği ‘Kardeş Kültürler Festivali’nde konuşma yapmasına izin verilme-
diği gerekçesiyle beraberindekilerle birlikte sahneyi bastı. Erdem, “Biz de diyoruz ki; azdan az, 
çoktan çok… Biz konuşuruz. Biz, gerekli cevabı veririz” dedi. Olayın ardından sahnenin etrafını 
kapatan çevik kuvvet, iki belediye personelini gözaltına aldı. Erdem’in yanındaki grup, Belediye 
Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un aracına saldırdı. Başkan Bozkurt’un aracına saldıran guruba 
çevik kuvvet polisi herhangi bir müdahalede bulunmadı. Başkan Bozkurt’un alandan ayrılması-
nın ardından grup, CHP Esenyurt İlçe Başkanlığı’na da saldırdı. Arzu Erdem, daha sonra Esen-
yurt Kaymakamı Vural Karagül ve İlçe Emniyet Müdürü ile birlikte konser alanına girdi. Erdem 
ve beraberindekiler girmeden önce polisin alanda önlem alması dikkat çekti. Erdem’le birlikte 

 
1233 https://medyascope.tv/2022/09/27/bogazici-universitesindeki-veri-acigini-ortaya-cikaran-prof-dr-tuna-tugcu-okula-alinmadi/ 
1234 https://www.gazeteduvar.com.tr/avrasya-arastirma-sirketi-baskani-kemal-ozkiraza-saldiri-haber-1582727 
1235 https://www.gazeteduvar.com.tr/bingol-universitesi-mikail-aslan-konserini-engellemek-icin-kirayi-3-binden-20-bine-cikardi-haber-1582848 
1236 https://twitter.com/MikailAslan_MA/status/1575213881844080640? 
1237 https://www.gazeteduvar.com.tr/istanbul-valiligi-acikladi-derbilerde-deplasman-seyircisine-yasak-haber-1582879 
1238 https://gazeteoksijen.com/spor/istanbul-valiligi-acikladi-derbilere-deplasman-seyircisi-alinmayacak-162115 
1239 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/samsunda-mahsa-amini-eylemine-polis-mudahalesi-13-gozalti-1987830 
1240 https://halktv.com.tr/gundem/samsunda-mahsa-amini-gosterisine-polis-mudahalesi-13-gozalti-695690h 
1241 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/mahsa-amini-protestolarina-polis-mudahalesi-gozaltilar-var-7395634/ 
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alana giren ve elleriyle Bozkurt işareti yapan grup, “Hareketin lideri Devlet Bahçeli” ve “Ülkücü 
hareket engellenemez” sloganları attı.1242 

• Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki “Özgürlük Yürüyüşü”ne polis müdahalede bulundu ve HDP 
Iğdır Milletvekilli Habip Eksik darp edildi.1243 Bu sırada 20 kişi gözaltına alındı.1244 Gözaltına 
alınanlar arasında MA muhabiri Mazlum Engindeniz, JinNews muhabiri Rabia Önver, HDP İlçe 
Eşbaşkanı Şoreş Diri de bulunuyor.1245 HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP Iğdır Millet-
vekili Eksik’in alçıya alınmış şekilde fotoğrafını paylaşarak, “Bugün Yüksekova’da Iğdır Millet-
vekilimiz Habip Eksik polisler tarafından darp edildi ve ayağı kırıldı.1246 Demokratik siyasete 
yapılan bu saldırıyı asla kabul etmiyoruz. Nefret iklimini yaratanlara inat, herkesin nefes alabile-
ceği demokratik bir Türkiye’yi mutlaka inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Sü-
leyman Soylu ise, Buldan’ın tweetini alıntılayarak “Aymazlık, utanmazlık, ahlaksızlık… Bebek 
katili Apo için yürümek, ne zamandan beri demokratik siyaset oldu? Türkiye’de terörü araçsal-
laştırarak demokrasiyi istismarınıza asla izin verilmeyecektir. Bu kadar basit” paylaşımı yaptı.1247 

10 Ekim 2022 
• Ankara Garı’nın önündeki 10 Ekim Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi’ne IŞİD tarafından dü-

zenlenen terör saldırısında ölen 103 kişiyi anmak isteyenlere polis müdahale1248 etti.1249 
17 Ekim 2022 

• Amasra'da maden faciasında hayatını yitiren 41 madenci için emek ve meslek örgütleri DİSK, 
KESK, TMMOB ve TTB’nin Ankara’da yapmak istediği anmaya polis izin vermedi. 20’ye yakın 
kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim 
Kurulu Başkanı Emin Koramaz, “Türkiye'nin duyarlı insanları, bir daha böyle cinayetler yaşan-
masın diye sorumlulardan hesap sorulsun diye eylem yapmaya kalkıyorlar. Burada engelleniyo-
ruz” dedi.1250 

20 Ekim 2022 
• Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı’nın Diyarbakır Barosu bir 

önceki dönem Başkanı Cihan Aydın ve 10 yönetim kurulu üyesi hakkında hazırladığı iddiana-
meyi kabul etti. Aydın ve 10 baro yöneticisi, Ermenilerin tehcir edildiği 24 Nisan 1915’in 104. 
yıl dönümünde yaptıkları soykırım açıklamaları nedeniyle TCK 301’den yargılanıp 17 Ekim’de 
beraat etmişti. Yeni iddianamede, aynı suçlama ile daha önce açılan davaların iddianamelerinden 
farklı olarak Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ve avukatlar hakkında ihbarda bulunduğu vurgula-
nan bir kişi de müşteki olarak yer aldı. Adalet Bakanlığı’nın soruşturma izni vermesi üzerine 
hazırlanan iddianamede, Diyarbakır Barosu’nun internet sitesinde ve Twitter hesabında 20 Nisan 
2020’de paylaşılan “Soykırım Mağdurlarını Saygıyla Anıyoruz” başlıklı açıklama ve açıklama-
daki “1915… Zorla yerinden edilme… Tehcir… Büyük Felaket… Jenosid… Soykırım…” ifade-
leri suç delili olarak yer aldı. İddianame savcısı, M.B. U. isimli kişinin CİMER ihbarının dilek-
çesine iddianamede yer verdi. Diyarbakır Barosu’nun önceki dönem başkanları ve mevcut baş-
kanı ile yönetim kurulu üyeleri hakkında Ermeni aydınların 24 Nisan 1915 tarihinde tehcir edil-
mesinin yıl dönümünde yaptıkları açıklamalar gerekçe gösterilerek, 2017 yılından günümüzde 
kadar Türk Ceza Kanunu’nun 301. maddesinden beş soruşturma açıldı. Adalet Bakanlığı’nın so-
ruşturma izni verdiği dört soruşturma davaya dönüşürken, bir dosya ise kovuşturma izni için Ada-
let Bakanlığında bekliyor.1251 

 
1242 https://kisadalga.net/haber/detay/mhp-milletvekili-festivalde-kursuyu-basti-azdan-az-coktan-cok_43479 
1243 https://www.durushaber.com.tr/gundem/yuksekova-daki-yuruyuse-polis-mudahale-etti-hdp-li-h72469.html 
1244 https://www.birgun.net/haber/hdp-nin-hakkari-deki-yuruyusunde-polis-siddeti-milletvekili-habip-eksik-in-ayagi-kirildi-405610 
1245 https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/hakkaride-polis-mudahalesi-hdp-milletvekilli-habip-eksik-hastaneye-kaldirildi-1990383 
1246 https://www.bbc.com/turkce/articles/cpd1zkznl5ko 
1247 https://www.gazeteduvar.com.tr/hakkaride-polis-saldirisi-hdp-milletvekilli-habip-eksik-hastaneye-kaldirildi-haber-1584186 
1248 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/ankarada-gar-katliami-anmasina-polis-mudahalesi-7410050/ 
1249 https://t24.com.tr/video/10-ekim-ankara-katliami-nin-7-yilinda-anmaya-katilanlara-polis-mudahalesi,50303 
1250 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/ankarada-amasra-protestosuna-polis-mudahalesi-20-kisi-gozaltina-alindi-1993337 
1251 https://www.mlsaturkey.com/tr/beraat-kararinin-murekkebi-kurumadan-diyarbakir-barosuna-bir-tck-301-davasi-daha/ 
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• Adana 3. İdare Mahkemesi, HDP’nin kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlemek istediği etkinliğe 
Adana Valiliği’nin “sanatçılar örgüt propagandası yapabilir” gerekçesiyle izin vermemesine iliş-
kin HDP’nin açtığı davanın reddine karar verdi.1252 

• Van 2. Ağır Ceza Mahkemesi, şarkıcı sanatçı Şilan Dora hakkında Van’da 8 Mart kutlamaları 
sırasında seslendirdiği “Sê Jinên Azad” şarkısı nedeniyle hakkında “örgüt propagandası yapmak” 
bir yıl üç ay hapis cezası verdi. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.1253 

• HDP, Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Özgür Kadın Hareketi  (TJA), Demokratik Bölge-
ler Partisi (DBP), Marmara Tutuklu ve Hükümlü Aileleriyle Yardımlaşma Derneği (MATUHAY-
DER), Anadolu Yakınlarını Kaybedenlerle Yardımlaşma ve Dayanışma (ANYAKAY-DER), De-
mokratik Alevi Dernekleri (DAD), Mezopotamya Kültür Merkezi (MKM), Kürt Araştırmaları 
Derneği ve Barış Anneleri İnisiyatifi, “Türkiye’nin kimyasal silah kullandığı” iddiasıyla Şirinev-
ler’de yürüyüş düzenledi. Yürüyüşte, HDP İl Örgütü Eş Başkanı Ferhat Encü’nün de bulunduğu 
37 kişi gözaltına alındı. “Toplantı ve gösteri yürüyüşüne muhalefet etmek” iddiasıyla suçlanan 
isimler ifade işlemleri ardından serbest bırakıldı.1254 

21 Ekim 2022 
• İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi, sanatçı Gülşen’in “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” 

iddiasıyla yargılanmasında derhal beraat talebini reddetti ve duruşmalardan vareste tutulmasına 
karar verdi. Gülşen’in imza verme zorunluluğu kalkarken yurt dışı çıkış yasağı ise devam edecek. 
Dava 21 Aralık’a ertelendi.1255 

• İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi, Boğaziçi Üniversitesi protestolarında 22 Ekim 2021 tari-
hinde okulda açılan çadır gerekçeli 45 öğrenci hakkındaki dava dosyasını 26 öğrenciye aynı suç-
lamayla açılan bir başka dosyayla birleştirdi. Dava 31 Mart 2023’e ertelendi.1256 

25 Ekim 2022 
• İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi, Gezi olayları sırasında polis şiddetiyle öldürülen Berkin 

Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan ile babası Sami Elvan’ın “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ettikleri 
iddiasıyla yargılandığı davayı erteleme kararı verdi. Bu arada görüntülerin incelendiği bilirkişi 
raporu mahkemeye sunuldu. Cumhurbaşkanı avukatı, Elvan çiftine cezalandırılma talep etti. Gül-
süm Elvan ise, Cumhurbaşkanı’nın avukatına, “Müvekkilinize selam söyleyin. Emir verip çocu-
ğumu benden aldı” dedi. Elvan, bir sonraki duruşmaya avukatı Can Atalay ile katılmak istediğini 
dile getirdi. Dava 16 Mart 2023’e ertelendi.1257 

26 Ekim 2022 
• Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın Türkiye’nin kimyasal silah kul-

lanımı ile alakalı iddiaya ilişkin açıklama sonrası gözaltına alınması üzerine Kadıköy’de1258 Sü-
reyya Operası önünde başlayan protestolara müdahale edildi. Gözaltına alınan 57 kişi, İstanbul 
Emniyet Müdürlüğü’nde “2911 sayıla toplantı ve gösteri kanuna muhalefet etmek” suçlamasıyla 
ifadelerinin alınması sonrasında serbest bırakıldı.1259 

 27 Ekim 2022 
• TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) kimyasal silah kulla-

nımı ile alakalı iddiaya ilişkin açıklaması nedeniyle İstanbul’da gözaltına alınması ardından An-
kara Adliyesi’ne getirildi.1260 Fincancı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, "terör örgütü propa-
gandası yapmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organla-
rını aşağılama" suçlamalarıyla Ankara Adliyesi 3. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.1261 Gaze-
teciler, İletişim Başkanlığı basın kartlarını ve adliye muhabiri kartlarını göstermelerine rağmen 

 
1252 https://www.evrensel.net/haber/472717/mahkeme-valiligin-yasak-icin-sanatcilar-orgut-propagandasi-yapabilir-gerekcesini-hukuka-uygun-buldu 
1253 https://balikesir.biz.tr/muzisyen-silan-doraya-1-yil-3-ay-hapis-cezasi/ 
1254 https://www.evrensel.net/haber/472755/kimyasal-silah-iddiasi-sirinevlerdeki-protestoya-polis-mudahalesi 
1255 https://www.mlsaturkey.com/tr/mahkeme-sarkici-gulsen-in-beraat-talebini-reddetti/ 
1256 https://www.mlsaturkey.com/tr/bogazici-universitesi-ogrencilerinin-yargilandigi-cadir-davasi-baska-bir-dosya-ile-birlestirildi/ 
1257 https://www.birgun.net/haber/elvan-ailesi-erdogan-a-hakaret-ten-bir-kez-daha-hakim-karsisina-cikti-407567 
1258 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/kadikoyde-yapilmak-istenen-sebnem-korur-fincanci-protestosuna-polis-mudahale-etti-onlarca-kisi-gozaltina-alindi-
1996574 
1259 https://www.evrensel.net/haber/473282/istanbulda-gozaltina-alinan-57-kisi-serbest-birakildi 
1260 https://www.ntv.com.tr/turkiye/turk-tabipleri-birligi-baskani-sebnem-korur-fincanci-gozaltina-alindi,MAS82pG6QE-yFIcd1SPHQA 
1261 https://www.bbc.com/turkce/articles/c87g3g7z421o 
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adliyeye alınmadı; kimlik kartları toplandı, çektikleri görüntüler sildirildi, kameralarına zarar ve-
rildi.1262 

28 Ekim 2022    
• Hasta ve infazı yakılan tutuklu yakınları tarafından başlatılan Adalet Nöbeti’nin 32’nci haftasında 

gözaltına alınan Cemile Çiftçi ve Fince Akman, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde ifadele-
rini verdikten sonra götürüldükleri İstanbul Adliyesi’nde savcılığa da ifadelerini verdikten sora 
serbest bırakıldı.1263 

1 Kasım 2022 
• Anayasa Mahkemesi, HDP milletvekili olduğu dönemde Osman Baydemir’e TBMM Genel Ku-

rulu’ndaki konuşmasında “Kürdistan” ifadesini kullandığı için TBMM Başkanlığı’nca “disiplin 
cezası” ile cezalandırılmasına karşı yapılan başvuruyu “kabul edilemez” bularak reddetti.1264 
Böylece AYM, Baydemir’e verilen iki gün TBMM Genel Kurulu’ndan çıkarma ve para cezası 
nedeniyle ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin yapılan başvuruyu reddetmiş oldu.1265  

• Ekonomist Mustafa Murat Kubilay, Osmanlı padişahı 1.Vahdettin hakkında Atatürk’ün Nu-
tuk’undan yaptığı alıntılar ve mesaj paylaştığı1266 gerekçesiyle 30 Ekim günü “halkı kin ve düş-
manlığa tahrik” suçlamasıyla ifade vermeye çağrıldığını açıkladı.1267 Kubilay, “Ne tesadüf ki bu-
gün saltanatın kaldırılmasının 100. yıldönümü. Benzer günlerden geçiyoruz, bize gözdağı vermek 
istiyorlar ama ben bu yoldan asla dönmeyeceğim!” mesajını paylaştı.1268 

3 Kasım 2022 
• AKP ve MHP’nin dezenformasyon gerekçesiyle yasalaştırdığı “Basın Kanunu ile Bazı Kanun-

larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”ndaki “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlama-
sıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki suç duyurusunda bulunuldu.1269 Emni-
yet Genel Müdürlüğü, “Kirli parayı yani milyar dolarları, yani uyuşturucu paralarını Türkiye’nin 
cari açığını finansmanında kullandılar” açıklaması nedeniyle Kılıçdaroğlu hakkında, “halkı ya-
nıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlaması ile dava açılmasını istedi.1270 Kılıçdaroğlu’nun avukatı 
Celal Çelik, “O yasa maddesinin, o aparatın; tamamen siyasilere, ifade özgürlüğüne yönelik kı-
sıtlama anlamında uygulanacağını ortaya koymuş oldular. Söylenen tam da buydu” dedi.1271 

4 Kasım 2022 
• İzmir 49. Asliye Ceza Mahkemesi, İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri’nin, Boğaziçi Üniversitesi 

ile dayanışmak için 3 Şubat 2021’de İzmir’de yapmak istediği basın açıklamasında gözaltına alı-
nan altı hak savunucusu hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na mu-
halefet etmek”, “hakaret” ve “görevi yaptırmamak için direnmek” suçlamalarıyla yargılanma-
sında mazeretsiz olarak duruşmalara katılmayan polis memurları hakkında zorla getirilmelerine 
karar verdi. Dava 13 Ocak 2023’e ertelendi.1272 

• İstanbul Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi’nde CHP Eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftan-
cıoğlu hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Üsküdar’daki evinin ya-
nında usule aykırı yapılaşma olduğuna dair kamuoyuna yansıyan iddialarla ilgili 14 Nisan 
2020’deki açıklamasını “hakaret” olarak niteleyen savcılık, üç ay 15 günden iki yıl dört aya kadar 
hapis cezası istedi. Savcı, Kaftancıoğlu’nun sosyal medya hesabındaki paylaşımında Altun’a yö-
nelik ‘kaçak iş yapmak, kaçak işler peşinde koşmak, dolandırıcılık, görevden dolayı nüfuzu kul-
lanmak’ şeklindeki söylemlerin düşünce açıklaması kapsamında değerlendirilemeyeceği kanaa-
tini dile getirdi. Dava 11 Ocak 2023’e ertelendi.1273 

 
1262 https://t24.com.tr/haber/ttb-baskani-fincanci-tutuklandi-polis-sureci-takip-etmek-isteyen-gazetecilerin-kimliklerini-topladi-cekilen-goruntuleri-sil-
dirdi,1068518 
1263 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/187053?page=4 
1264 https://twitter.com/mlsaturkey/status/1587401071076392960?t=Ov0ePatFGl2S5zNj_85nJA&s=08 
1265 https://www.mlsaturkey.com/tr/aym-kurdistan-ifadesi-nedeniyle-osman-baydemire-verilen-cezaya-dair-yapilan-basvuruyu-reddetti/ 
1266 https://twitter.com/mmkubilay/status/1455085440093106176?lang=en 
1267 https://twitter.com/yirmiucderece/status/1587538840193044486?lang=en 
1268 https://twitter.com/mmkubilay/status/1587508637144322048?t=xnvfgq_kepJtb7WdyTO_fg&=08 
1269https://ankahaber.net/haber/detay/sansur_yasasinin_en_cok_tartisilan_ve_aymye_tasinan_halki_yaniltici_bilgiyi_alenen_yaymak_maddesi_gerekce_gosterile-
rek_siyasiler_arasinda_ilk_kez_kilicdaroglu_hakkinda_dava_acilmasi_istendi_110264 
1270 https://t24.com.tr/haber/sansur-yasasi-nin-ilk-hedefi-kilicdaroglu-tartisma-yaratan-madde-egm-nin-sikayetine-dayanak-oldu,1069899 
1271 https://www.gazeteduvar.com.tr/sansur-yasasinin-ilk-siyasi-hedefi-kilicdaroglu-oldu-haber-1587691 
1272 https://www.mlsaturkey.com/tr/izmir-bogazici-universitesi-dayanismasi-davasi-ocak-ayina-ertelendi/ 
1273 https://www.diken.com.tr/fahrettin-altuna-hakaret-iddiasiyla-canan-kaftancioglu-hakkinda-iki-yil-hapis-cezasi-istemi/ 



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

  138 

5 Kasım 2022 
• Öğretmenler, eğitmenler arasında ayrımcılık yaratacağı vurgulanan Öğretmenlik Meslek Ka-

nunu’nu protesto etmek ve ekonomik talepleri nedeniyle kent meydanlarında buluşma kararı aldı 
ancak pek çok ilde eylemlere polis müdahalesi gerçekleşti.1274 

7 Kasım 2022 
• Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, katıldığı bir televizyon programında Merkez Bankası 

Başkanı Şahap Kavcıoğlu’na ilişkin sözleri gerekçe gösterilerek “kamu görevlisine hakaret” ve 
“Merkez Bankası’nın itibarını sarstığı” iddiasıyla savcılıkta ifade verdi. Özcan, “Şahap Kavcı-
oğlu’nun güzide kurumumun arkasına saklanarak yaptığı ‘TCMB itibarını sarsma’ şikayeti, sav-
cılık makamınca kuruma hakaret kapsamında değerlendirilmedi ve takipsizlik kararı verildi. Dava 
‘Kamu görevlisine hakaret’ kapsamında görülecek. TCMB Başkanı’na çağrımdır; bundan sonra 
siyasi hesaplarını devletin değil, kendi bütçesinden karşılasın. Yüce Türk yargısının 16 Mart 
2023’de görülecek davada da en doğru kararı vereceğine yürekten inanıyorum” paylaşımında bu-
lundu.1275 

9 Kasım 2022 
• Aydın Kuşadası Sulh Ceza Hakimliği, sosyal medya platformu Tumblr’ı “kişilik hakları ihlali” 

gerekçesiyle engelledi. Kararda, kişilik hakları ihlali iddialarına istinaden önceden alınmış karar-
ların uygulanmaması nedeni ile Tumblr’ın tümüyle erişim engelleme yoluna gidildiği belir-
tildi.1276 

• Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, Habertürk canlı yayınındaki "Bizim toplum 
ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor" ifadesi nedeniyle AKP yöneti-
mince hedef gösterilmesi ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması kapsa-
mında gözaltına alınması ardından nöbetçi mahkeme kararıyla tutuklandı.1277 Kolivar’ın avukatı 
Bilge Çiftçi, dün gözaltına “Türk milletini alenen aşağılamak” suçlamasından gözaltına alınma-
sına rağmen Kolivar hakkında geçmiş tarihli tweetleri gerekçe gösterilerek “Cumhurbaşkanı’na 
hakaret” suçlamasıyla yeni bir soruşturma dosyası açıldığını ve bu dosyadan tutuklama kararı 
alındığını açıkladı.1278 AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise, “Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Ci-
han Kolivar’ın sözleri nefret söylemidir. Milletimizi ve ekmeği aşağılayan açıklamaları hadsiz-
liktir. Bu şahsın milletimizi ve ekmeği aşağılamanın yanı sıra husumet siyasetinin elamanı oldu-
ğunu belli eden açıklamaları ise başlıbaşına nefret siyasetidir”1279 demişti.1280 

11 Kasım 2022 
• İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ek-

rem İmamoğlu’nun, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılanma-
sında reddi hakim talebini reddetti. Dava 14 Aralık’a ertelendi.1281 

13 Kasım 2022 
• İstanbul Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi’nde yaşanan terör saldırısı ardından Türkiye’deki in-

ternet servis sağlayıcıları tarafından sosyal medya platformlarına erişim kısıtlandı.1282 Bilgi Tek-
nolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) söz konusu sosyal medya platformlarına erişimde ülke ge-
nelinde “bant daraltılması” uygulamasına gidildiğini açıkladı.1283 

14 Kasım 2022 
• İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi, 14 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisinin “2911 sayılı Toplantı 

ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak”, “gö-
revi yaptırmamak için direnmek” ve “kara ulaşım araçlarını kaçırmak veya alıkoymak” suçlama-
larıyla yargılanmasında savunmanın tevsii tahkikat taleplerini reddetti. Mahkeme, dosyanın esas 

 
1274 https://www.evrensel.net/haber/473727/ogretmenler-ucret-esitsizligi-ve-mesleki-ayrimciliga-karsi-is-birakti 
1275 https://www.gazeteduvar.com.tr/gelecek-partili-ozcan-mb-baskani-kavciogluna-hakaret-iddiasiyla-hakim-karsisina-cikacak-haber-1588240 
1276 https://ifade.org.tr/engelliweb/tumblr-erisime-engellendi/ 
1277 https://www.birgun.net/haber/ekmek-ureticileri-sendikasi-baskani-cihan-kolivar-tutuklandi-409360 
1278 https://www.gazeteduvar.com.tr/ekmek-ureticileri-sendikasi-baskani-cihan-kolivar-tutuklandi-haber-1588463 
1279 https://twitter.com/omerrcelik/status/1589932545562419202 
1280 https://www.milliyet.com.tr/siyaset/ak-partili-omer-celikten-cihan-kolivara-ekmek-tepkisi-hadsizliktir-6854061 
1281 https://www.mlsaturkey.com/tr/imamoglu-nun-yargilandigi-davada-savci-ceza-talepli-mutalaasini-tekrar-etti/ 
1282 https://www.gazeteduvar.com.tr/patlama-sonrasi-btk-bant-daraltma-uygulamasi-yapti-haber-1589096 
1283 https://www.internethaber.com/taksimdeki-patlama-sonrasi-sosyal-medyaya-kisitlama-btk-dan-bant-uygulamasi-2278509h.htm 
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hakkındaki mütalaasını hazırlaması için iddia makamına gönderilmesine karar vererek davayı 30 
Ocak 2023’e erteledi.1284 

15 Kasım 2022 
• Trabzon’da bir genç, verdiği sokak röportajında, geçtiğimiz Temmuz ayında bir sokak röporta-

jında Arap turistler hakkında konuştuğu için gözaltına alındığını öne sürdü. Trabzonlu genç, 
“Teknolojinin bana faydası olmadı. Gözaltına alındım” ifadesini kullandı.1285 

17 Kasım 2022 
• İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi, Cumartesi Annesi Hanife Yıldız hakkında İçişleri Bakanı 

Süleyman Soylu’nun “mağdur” olarak yer aldığı davada “kamu görevlisine hakaret” suçlamasıyla 
yargılanmasında bir sonraki duruşmada hazır edilmesine aksi takdirde hakkında yakalama kararı 
çıkartılmasına karar verdi. Dava 26 Ocak 2023’e ertelendi.1286 

• Tunceli Nazımiye Asliye Ceza Mahkemesi, yazar Cafer Solgun’un, dönemin Kaymakamı Uğur 
Tutkan’ın paylaşımını eleştirmesi nedeniyle açılan davada, Tutkan’ın paylaşımına dosyada yer 
verilmemesi nedeniyle Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’na müzekkere yazılmasına karar verdi. 
Mahkeme, dönemin kaymakamı müşteki Uğur Tutkan’ın ifadesine başvurulmasıyla ilgili yazıya 
geri dönüş yapılmasını bekleme kararı da aldı. Dava 23 Şubat 2023’e ertelendi. Bu arada duruşma 
sonrasında Tunceli Adliyesi önünde yazar Solgun ve dayanışma amaçlı gelenlerle röportaj yap-
mak isteyen gazeteciler engellendi. Tunceli Valiliği’nin etkinlik yasaklama kararını hatırlatan po-
lis memurlarına, gazeteciler kararda röportaj yapma yasağı olmadığını söylediler.1287 

19 Kasım 2022 
• Youtube kanalı Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur, Ankara’da gözaltına alındı. Çankaya İlçe 

Emniyet Müdürlüğü önünde çekildiği fotoğrafı paylaşan Uğur, “Yakalama kararı çıkmış. Bu defa 
Angara’da yakalandım. Çayımızı içtik çıktım,  iyiyim teşekkürler. Polis arkadaşlar efsanelerdi bu 
arada. Güzel arkadaşlarım oldu” dedi. Uğur yakalama kararı gerekçesini açıklamadı.1288 

22 Kasım 2022 
• Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Instagram hesabının kapatıldığını duyurdu. 

DİSK’ten yapılan açıklamada, “Ne utanç! DİSK’in Instagram hesabı herhangi bir uyarı ve ge-
rekçe gösterilmeksizin kapatılmıştır. DİSK ve Türk işçi sınıfı susturulamaz! Instagram bu hatayı 
düzeltmeli!” denildi.1289 

• İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, Boğaziçi Üniversitesi’ne Prof. Dr. Melih Bulu’nun 
rektör atanmasını protesto ederken LGBTİ bayrağı açtıkları gerekçesiyle 12 öğrenci hakkında 
savcılık “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen dağılmama” su-
çundan ayrı ayrı altı aydan üç yıla kadar ceza1290 talep etti.1291 Dava, 29 Aralık’a ertelendi.1292 

23 Kasım 2022 
• İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi, Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ+ Çalışmaları Kulübü’nün 

2019 yılında üyelerine yolladığı e-posta gerekçe gösterilerek, bir kulüp üyesi ile sosyal medyada 
paylaşım yapan bir kişi hakkında “İstiklal Marşı’nı alenen aşağılamak” suçlamasıyla yargılanma-
sında dosyadaki delil durumu gerekçesiyle tefrik talebini reddetti. Mahkeme, Boğaziçi Üniversi-
tesine yazılan müzekkereye ilişkin cevabın beklenmesine karar vererek, davayı 29 Mart 2023’e 
erteledi.1293 

24 Kasım 2022 
• Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), İçerik Dağıtım Ağı (Content Delivery Network – 

“CDN”) servisi veren BunnyCDN’nin alan adı b-cdn.net’i erişime engellendi. BunnyCDN, daha 

 
1284 https://www.mlsaturkey.com/tr/14-bogazici-ogrencisinin-yargilandigi-davada-deliller-incelensin-talebi-reddedildi/ 
1285 https://www.odatv4.com/yasam/arap-turistleri-elestiren-trabzonlu-genc-neler-yasadigini-anlatti-258512 
1286 https://www.mlsaturkey.com/tr/suslu-sulo-davasi-cumartesi-annesi-hanife-yildizin-yargilanmasina-baslandi/ 
1287 https://www.mlsaturkey.com/tr/cemevi-onunde-silahli-kisilerle-poz-veren-kaymakamin-sikayetci-oldugu-davada-yazar-solgun-hakim-karsisina-cikti/ 
1288 https://www.birgun.net/haber/oguzhan-ugur-gozaltina-alindi-410548 
1289 https://www.gercekgundem.com/guncel/diskin-instagram-hesabi-kapatildi-401594 
1290 https://www.birgun.net/haber/bogazici-protestolarinda-lgbti-bayragi-acan-12-kisi-hakkinda-hapis-cezasi-talep-edildi-410881 
1291 https://www.krttv.com.tr/gundem/bogazici-universitesi-ndeki-eylemlere-katilan-ogrenciler-icin-h139801.html 
1292 https://yesilgazete.org/bogazici-davasi-ertelendi-12-kisiye-ucer-yil-hapis-talebi/ 
1293 https://www.mlsaturkey.com/tr/bogazici-lgbti-calismalari-kulubunun-uyelerine-yolladigi-mail-nedeniyle-acilan-dava-ertelendi/ 
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önce de BTK’nın 16 Kasım 2018 tarihli kararıyla erişime engellenmiş, engelleme yaklaşık bir 
hafta sürmüştü.1294 

25 Kasım 2022 
• Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 21 yıllık öğretmen Mustafa Dizdar’a İyi Parti Genel Başkanı 

Meral Akşener’e Bulancak’ta bir buket çiçek verdiği gerekçesiyle disiplin cezası verdi. Giresun 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Piraziz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde muhasebe öğretmeni 
Dizdar hakkında “siyasi faaliyetlere katıldığı” gerekçesiyle disiplin soruşturması başlattı. Dizdar 
ise, savunmasında siyasi faaliyette bulunmadığını ve mitingde olmasının suç oluşturmadığını be-
lirterek, görüntüleri de kendisinin paylaşmadığını söyledi. Ancak sonuçta Dizdar’a yükseleceği 
son kademede olduğu için kademe ilerleme cezası uygulanamadı ve yerine maaşının yarısı ke-
sildi. Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Dizdar’ı eski okuluna 65 kilometre uzaktaki Güce ilçe-
sindeki Güce Çok Programlı Anadolu Lisesi’ne tayin etti. Bu karara ilişkin dava açmaya hazırla-
nan Dizdar, Milli Eğitim Bakanlığı’na da dilekçe yazarak cezanın kaldırılmasını istedi.1295 

• İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstiklal Caddesi’nde yaşanan terör saldırısı ardından güvenlik, hu-
zur ve asayişin korunması, mevcut yaya trafiği akışının hızlandırılması konularında alınması ge-
reken önlemlere ilişkin bir “Genel Emir” yayımlandı. Genelgeye göre artık caddede sosyal, kül-
türel, ticari etkinlik düzenlemek yasak. Sokak müzisyenlerine de izin verilmeyecek. Bunun üze-
rine CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Oldu olacak, dışarı çıkıp gezmeyi de yasakla-
yın. İstiklal' de gezmek yasaklansın, böylece kimse bombalı saldırı da yapamaz, yapsa da hayatını 
kaybeden kimse olmaz(!) Bu insanlar günlük kazanıyor” 1296 tepkisini gösterdi.1297 

• Tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu Ferhan Şensoy’un kurduğu Ortaoyuncular adlı tiyatro 
grubu sosyal medya hesaplarından “Şahı Da Vururlar” isimli oyunlarının terör saldırısı nedeni ile 
İstanbul Valiliğinin koyduğu sınırlamalar neticesinde iptal edildiğini duyurdu.1298 

• İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, İfade Özgürlüğü Derneği’nin Paramount Hotel’in ilk 
sahibi Atilla Uras’ın kızı Victoria Yasemin Uras’ın iddialarına ilişkin haberlere erişim engeli ge-
tirilmesiyle ilgili bilgi notuna ilişkin erişim engeli kararı aldı. İFOD’dan yapılan açıklamada, 
“Derneğimizin (@ifadeorgtr) web sitesindeki bir içerik, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle, İstan-
bul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 24 Kasım 2022 tarih ve 2022/8072 sayılı kararıyla eri-
şime engellendi ve silinmesine hükmedildi” denildi.1299 

• Ankara’da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü eyleminde 
LGBTİ simgeleri taşıdıkları gerekçesiyle beş kişi gözaltına alındı.1300 

• Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesi Dr. Burçay Erus1301, yazdığı bir e-posta 
nedeniyle Disiplin Kurulu tarafından 2000 TL para cezası çarptırıldığını açıkladı.1302  

• İzmir – Karaburun’da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ey-
leminde “bir kadının bir erkeği parmaklarıyla ezdiği” çizimli döviz, Cumhurbaşkanı’na hakaret 
sayıldı ve dövizi taşıyan kadına gözaltı işlemi uygulandı. Kadın, ifadesi alındıktan sonra serbest 
bırakıldı.1303 

26 Kasım 2022 
• Av. Damla Atalay, İstanbul’da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele 

Günü eyleminde ters kelepçeyle gözaltına alınmasına ilişkin ellerindeki his kaybı ve kırmızılığı 
gösteren fotoğrafı paylaştı.1304 Atalay, durumuyla ilgili “Polisin ‘abartmayın’ dediği altı saatlik 
kelepçenin ellerini getirdiği hali” yorumunu yaptı.1305 

27 Kasım 2022 
 

1294 https://ifade.org.tr/engelliweb/icerik-dagitim-agi-servisi-veren-bunnycdn-erisime-engellendi/ 
1295 https://t24.com.tr/haber/aksener-e-cicek-veren-ogretmene-sorusturma-maasi-kesildi-tayin-edildi,1074720 
1296 https://twitter.com/veliagbaba/status/1596062255447408640?t=M4sJ3ErJswTm8-Gzt6lwpA&s=08 
1297 https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/chpli-agbaba-valiligin-istiklal-caddesi-kisitlamalarina-sert-tepki-gosterdi-disari-cikip-gezmeyi-de-yasaklayin-2006115 
1298 https://twitter.com/Ortaoyuncular/status/1596143215895535617?t=CnNMhQ80q6xCT7lMRzygxg&s=08 
1299 https://kisadalga.net/haber/detay/erisim-engeli-kararinin-duyurusuna-da-erisim-engeli-geldi_47730 
1300 https://www.birgun.net/haber/ankara-daki-25-kasim-eyleminde-5-gozalti-411355 
1301 https://econ.boun.edu.tr/tr/burcay-erus 
1302 https://twitter.com/burcayerus/status/1596082016411435016?t=NPRDROWmLRPszXenwSgEXg&s=08 
1303 https://www.birgun.net/haber/bir-kadinin-bir-erkegi-parmagiyla-ezdigi-doviz-cumhurbaskanina-hakaret-sayildi-411337 
1304 https://twitter.com/Av_DamlaAtalay/status/1596485062320877568?t=5suPQCXxog_-YXhN7h-Bhw&s=08 
1305 https://twitter.com/SOLHukuk/status/1596347929429962752 
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• İstanbul – Kadıköy’de Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun eylemine polis müdahale 
etti. Platform Genel Sekreteri Fidan Ataselim’in de aralarında bulunduğu 40 kadını gözaltına 
aldı.1306 

30 Kasım 2022 
• Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliği, kitapçıların online satış yaptığı “Nadir Kitap” (www.nadirki-

tap.com) ve “kitantik” (www.kitantik.com) e-ticaret platformlarına erişimi engelledi.1307 Prof. Dr. 
Yaman Akdeniz kararın Adalet Bakanlığı’nın yayınlarının izinsiz satılması nedeniyle “kişilik 
hakları ihlali” gerekçesiyle alındığını açıkladı.1308 

1 Aralık 2022 
• Kitap satış platformları Nadir Kitap ve Kitantik’in sitelerine 30 Kasım akşam saatlerinde erişim 

engeli getirildi.1309 Nadir Kitap1310 konuya ilişkin “30.11.2022 tarihinde, akşam saatlerinde web 
sitemize mahkeme kararıyla erişim engeli getirilmiştir. Tarafımıza henüz bir tebligat yapılmadığı 
için şu aşamada gerekçe hakkında bilgi sahibi değiliz. Şirket avukatlarımız sabah saatlerinde ilgili 
mahkemeye gerekli müracaatları yapacaklardır. Tüm satıcı ve alıcı üyelerimize duyurulur”1311 
açıklaması yaptı.1312 Kitantik ise, “Sitemize 30.11.2022 tarihinde saat 18:00 itibariyle mahkeme 
kararıyla erişim engeli getirilmiştir. Gerekçesini ve nedenini bilmiyoruz; maalesef konuyla ilgili 
bizimle hiçbir şekilde iletişimde bulunulmamıştır. Avukatlarımız aracılığıyla sabah saatlerinde 
gerekçeyi öğrenmek ve en kısa sürede çözüm sağlamak üzere girişimde bulunacağız. Tüm pay-
daşlarımıza sevgiyle duyururuz” açıklamasında bulundu.1313 İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD) 
ise, Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliği’nin 2022/2965 sayılı kararı1314 ile Adalet Bakanlığı’nın ta-
lebiyle “bakanlığa ait bir yayının telif hakları ihlal edilecek şekilde satıldığı” iddiasıyla alındığını 
bildirdi.1315 

• Edirne Cezaevi’nde tutuklu HDP’li Selahattin Demirtaş hakkında 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili da-
vanın görüldüğü Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nin duruşma savcısı, 18 Nisan 2021 tarihinde 
görülen celsede savunma yapan Demirtaş’ın kullandığı beyanların, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 
hakaret suçunu oluşturduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.1316 

2 Aralık 2022 
• Van 1. Asliye Ceza Mahkemesi, 8 Şubat 2022’de Türk Tabipler Birliği’nin (TTB) çağrısı üzerine 

yapılan basın açıklaması sırasındaki polis müdahalesinde gözaltına alınan sekiz kişi hakkındaki 
“2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek” suçlamasıyla açılan 
davada savunmaya süre tanıdı. Dava 17 Şubat 2023’e ertelendi.1317 

• Müzisyen Mabel Matiz, GQ Türkiye dergisi tarafından düzenlenen “Yılın İyileri” töreninde ödül 
takdim edeceği söylenmesine rağmen son anda dergi yönetimince bundan vazgeçildiğini açık-
ladı.1318 Matiz, “Yazın ‘Karakol’ klibiyle ilgili yaşanan sansür haberleri ve yoğun gündem sebe-
biyle GQ Türkiye ekibinin son gün benle ilgili takdimden vazgeçtiğini, gün boyu kendi içlerinde 
bunun görüşmelerinin/tartışmalarının yapıldığını birinci ağızdan öğrendim”1319 dedi.1320 Dergi 
yönetimi ise, “Yaşanan talihsizlikte, ifade edildiği şekilde bir kastımız olmasa da son derece nazik 
bir dille organizasyondan kaynaklı hatamızı ortaya koyan Sevgili Mabel Matiz’i üzdüğümüz için 

 
1306 https://www.birgun.net/haber/kadikoy-deki-kadin-eylemleri-de-yasaklandi-cok-sayida-gozalti-411514 
1307 https://ifade.org.tr/engelliweb/nadir-kitap-ve-kitantik-erisime-engellendi/ 
1308 https://twitter.com/cyberrights/status/1598205261541703680 
1309 https://www.gazeteduvar.com.tr/nadir-kitap-ve-kitantike-mahkeme-karariyla-erisim-engeli-haber-1591638 
1310https://twitter.com/Nadirkitap/status/1597990070501662720?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetem-
bed%7Ctwterm%5E1597990070501662720%7Ctwgr%5Ead71d5366c0fa8a9dd2f15e9715f9f2d821fb662%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ga-
zeteduvar.com.tr%2Fnadir-kitap-ve-kitantike-mahkeme-karariyla-erisim-engeli-haber-1591638 
1311 https://twitter.com/Nadirkitap/status/1597990072535887873 
1312https://twitter.com/kitantikCOM/status/1598025172048830465?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetem-
bed%7Ctwterm%5E1598025172048830465%7Ctwgr%5Ead71d5366c0fa8a9dd2f15e9715f9f2d821fb662%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ga-
zeteduvar.com.tr%2Fnadir-kitap-ve-kitantike-mahkeme-karariyla-erisim-engeli-haber-1591638 
1313 https://twitter.com/kitantikCOM/status/1598025175924363266 
1314 https://www.gazeteduvar.com.tr/nadir-kitap-ve-kitantikin-erisim-engeli-kaldirildi-karar-sehven-alinmis-haber-1591719 
1315 https://ifade.org.tr/engelliweb/nadir-kitap-ve-kitantik-erisime-engellendi/ 
1316 https://artigercek.com/guncel/erdoganin-sozlerini-alintilayan-demirtasa-cumhurbaskanina-hakaretten-suc-duyurusu-231223h 
1317 https://www.mlsaturkey.com/tr/saglik-emekcilerinin-vanda-yapmak-istedikleri-grev-aciklamasina-acilan-davanin-gorulmesine-baslandi/ 
1318 https://www.cumhuriyet.com.tr/yasam/mabel-matiz-karakol-klibi-nedeniyle-gq-turkiye-odullerinde-sahneye-cagirilmadigini-duyurdu-2008429 
1319 https://twitter.com/mabelmatiz/status/1598724399661780993 
1320 https://www.diken.com.tr/mabel-matiz-karakol-klibi-nedeniyle-gq-turkiye-odullerinde-sahneye-cagirilmamis/ 
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özür dileriz. Bize her daim ilham veren Mabel’i anlıyoruz, bir arada, güzel ve aydınlık bir gelecek 
hayalini paylaşıyoruz” açıklaması yaptı.1321 

• Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde sosyal medya hesabındaki paylaşımlarıyla Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’a hakaret ettiği iddiasıyla 63 yaşındaki vatandaş İ.U.’nun tutuklandığı bildirildi.1322 

• Kars 1. Asliye Ceza Mahkemesi, kapatılan DEP’in eski Milletvekili Mahmut Alınak’a, bir sosyal 
medya paylaşımından dolayı “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ettiği gerekçesiyle 1 yıl 2 ay hapis 
cezası verdi.1323 

3 Aralık 2022    
• Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü’nün, İHA muhabiri Uğur Aydın imzalı “Kuyruğu ve bacakları 

kesildiği iddia edilen kediler tepkiye neden oldu” haberinde görüş aldığı vatandaşları emniyete 
çağırdığı iddia edildi.1324 İddiaya göre; röportaj veren vatandaşlar, emniyette sorgulandı ve “Niye 
konuştunuz, neden bizi çalışmıyor gibi gösterdiniz” denilerek azarlandı. TELE1’in ulaştığı emni-
yet birimleri ise konuyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.1325 

8 Aralık 2022 
• Anayasa Mahkemesi,  Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’nun (DİSK) 1 Mayıs 

2022’de Taksim Meydanı’nda kutlama yapılmasına izin verilmemesinin toplantı ve gösteri yürü-
yüşü düzenleme hakkının ihlal edilmediğine karar verdi. AYM, DİSK’in 29 Eylül 2022 tarihli 
başvurusuna karşı Anayasa’nın 34. maddesinde güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü 
düzenleme hakkının ihlal edilmediğine hükmetti.1326 

13 Aralık 2022 
• İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesi, Kemal Işıktaş hakkında “kırmızı fularlı kız” olarak tanınan 

ve Suriye’de IŞİD saldırısında öldüğü açıklanan Ayşe Deniz Karacagil ile ilgili 2017 yılındaki 
paylaşımını gerekçe göstererek “suçu ve suçluyu övme” suçlamasıyla yedi ay 15 gün hapis ceza-
sına hükmetti.1327 

• İlahiyatçı yazar ve Din Kültürü öğretmeni Cemil Kılıç, Diyanet İşleri’nin Atatürk’e yönelik hut-
besine yaptığı eleştiriler ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğü nedeniyle hak-
kında Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ihraç edildiğini duyurdu. 1328 Kılıç, “Bugün Milli Eğitim Ba-
kanlığı tarafından 23 yıllık eğitimcilik görevime son verildi. Öğrencilerimden ve derslerimden 
koparılıp görevimden ihraç edildim. 23 yıl boyunca sürekli bir biçimde aklı, bilimi, inanç özgür-
lüğünü, bir arada yaşama kültürünü, Cumhuriyet değerlerini, demokrasiyi, aydınlanmayı, Atatürk 
ilke ve devrimlerini savundum. Bir barış ve sevgi dini olan İslam'ın erdemlerini anlattım. Bura-
lardan hiçbir zaman ödün vermedim. Ancak gerici çevrelerin hep hedefinde oldum” dedi.1329 

14 Aralık 2022 
• İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi, devlette AKP’li kadrolaşmayı kanıtladığı öne sürülen 

TÜGVA belgelerini paylaşan gazeteci Metin Cihan hakkındaki  “kişisel verileri hukuka aykırı 
olarak ele geçirmek veya yaymak” suçlamasıyla yargılanmasında bilirkişi raporu gerektiğine ka-
rar verdi. Dava, 8 Mart 2023’e ertelendi.1330 

• İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ek-
rem İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine yönelik “ahmak” ifadesi kullan-
dığı iddiasıyla hakaret ettiği gerekçesiyle iki yıl yedi ay 15 gün hapis cezasına1331 hükmetti. 1332  
Mahkeme, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 53/1 maddesi uyarınca İmamoğlu’nun siyaset yapması 

 
1321 https://www.gazeteduvar.com.tr/mabel-matiz-gq-turkiye-odul-toreninde-sansure-ugradim-haber-1591956 
1322 https://www.rizeninsesi.net/cumhurbaskanina-hakareta-tutuklama-169425-haberi 
1323 https://medyascope.tv/2022/12/02/eski-milletvekili-mahmut-alinaka-cumhurbaskanina-hakaretten-1-yil-2-ay-hapis-cezasi/ 
1324 https://tele1.com.tr/vatandas-roportaj-verdi-sorguya-cagrildi-iddiasi-emniyet-yanit-vermedi-748499/ 
1325 https://twitter.com/tele1comtr/status/1598977223112855552?t=y9YErVhAbq1qaBqJWRJ4cw&s=08 
1326 https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/bireysel-basvuru-basin-duyurulari/1-mayis-kutlamasinin-taksim-meydani-nda-yapilmasina-izin-verilmemesi-nedeniyle-
toplanti-ve-gosteri-yuruyusu-duzenleme-hakkinin-ihlal-edilmedigi/ 
1327 https://www.mlsaturkey.com/tr/aktivist-kemal-isiktas-sosyal-medya-paylasimi-nedeniyle-yargilandigi-davada-hapis-cezasina-carptirildi/ 
1328 https://t24.com.tr/haber/ilahiyatci-cemil-kilic-meb-den-ihrac-edildigini-duyurdu-tarikatlar-istedi,1078575 
1329 https://twitter.com/t24comtr/status/1602604743053950976?t=25gFDSdd8hjgZNvxVuri4g&s=08 
1330 https://www.mlsaturkey.com/tr/tugva-belgeleri-davasi-dosyanin-gonderildigi-yedinci-bilirkisi-polis-cikti/ 
1331 https://tr.euronews.com/2022/12/14/istanbul-asliye-ceza-mahkemesi-imamogluna-2-yil-7-ay-15-gun-hapis-cezasi-verdi 
1332 https://www.dunya.com/gundem/ibb-baskani-ekrem-imamogluna-2-yil-7-ay-15-gun-hapis-cezasi-haberi-677385 
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da dahil olmak üzere bazı medeni haklardan mahrum bırakılmasına da karar verdi.1333 Yargıtay, 
bu kararı onarsa İmamoğlu siyasi yasak kapsamında olacak.1334 Dava sürecinde Mahkeme’ye su-
nulan tanık ve hukukçu görüşleriyle İmamoğlu’nun “ahmak” ifadesini İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu’nun kendisiyle ilgili benzer nitelikteki açıklamasına yanıt olarak kullandığı belirtilmişti.1335 

15 Aralık 2022 
• Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar hakkında “Halkın bir kesimini sosyal sınıf 

farklılığına dayanarak alenen aşağılama”, “Cumhurbaşkanı’na hakaret”, “Türk milletini alenen 
aşağılama” suçlamalarından 9 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İstanbul 7. Asliye 
Hukuk Mahkemesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Kolivar hakkında hazırladığı iddiana-
meyi kabul etti ve ilk duruşma tarihi olarak 7 Nisan gününü belirledi. İddianamede Cumhurbaş-
kanı Erdoğan “müşteki” olarak yer aldı.1336 Kolivar, bu suçlamalarla 9 Kasım’da tutuklanmış, 18 
Kasım’da serbest bırakılmıştı.1337 

16 Aralık 2022 
• Ankara 24. Asliye Ceza Mahkemesi, İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Öztürk 

Türkdoğan’a ‘Ermeni soykırımı’ açıklaması nedeniyle açılan davayı yeni hakim ataması olacağı 
gerekçesiyle davayı 2 Mart 2023’e erteledi.1338 

• Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim görevlisi, belgesel yönetmeni Sibel Tekin, An-
kara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma gerekçesiyle gözaltına alındı. Te-
kin’in kamerasına, bilgisayarlarına, belgesel çalışmalarının olduğu hard disklerle bazı kitaplarına 
el konuldu.1339 

• İstanbul Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliği, İBB Başkanı İmamoğlu’na hapis cezası kararı alan 
hakim hakkındaki haberleri “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle 2022/11313 sayılı kararla erişime 
engelledi.1340 

17 Aralık 2022 
• Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim görevlisi Sibel Tekin, Ankara Cumhuriyet Baş-

savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında nöbetçi mahkeme kararıyla tutuklanarak 
Sincan Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.1341 

• Belgeselci Sibel Tekin, Ankara Tuzluçayır’da yaz saati uygulamasıyla ilgili çekim yaptığı sırada 
“polis aracını görüntülediği” gerekçesiyle gözaltına alınması ardından “örgüt üyeliği şüphesi” 
suçlamasıyla1342 tutuklandı.1343 Tekin, Sincan Cezaevi’ne konuldu.1344 

• Türkiye Komünist Partisi (TKP), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya'da Bizim 
Gazete satışı yapan sekiz parti üyesinin “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla gözaltına alın-
dığını1345 duyurdu.1346 

21 Aralık 2022 
• İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi, sosyal medyada hedef gösterilen sanatçı Gülşen’in “halkı 

kin ve düşmanlığa alenen tahrik” iddiasıyla yargılanmasında dosyasının esas hakkındaki mütalaa 
hazırlanması için savcılığa gönderilmesine karar verdi. Dava, 1 Mart 2023’te görülecek.1347 

• İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi, Prof. Dr. Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör 
olarak atanmasını 1 Şubat 2021de protesto ettikleri için “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürü-
yüşleri Kanunu’na muhalefet” suçlamasıyla yargılanan 97 öğrenciden Enes Karakaş, Eren Kaya, 

 
1333 https://www.mlsaturkey.com/tr/ibb-baskani-ekrem-imamogluna-hapis-cezasi-ve-siyasi-yasak/ 
1334 https://www.ntv.com.tr/turkiye/ibb-baskani-ekrem-imamogluna-2-yil-7-ay-hapis-cezasi,69l_l2GoMUqf5DvQLNK3EQ 
1335 https://www.birgun.net/haber/imamoglu-davasinda-karar-hapis-cezasi-verildi-siyasi-yasak-sureci-basladi-413593 
1336 https://www.diken.com.tr/erdogana-hakarette-bugun-ekmek-ureticileri-sendikasi-baskani-cihan-kolivar-hakkinda-11-yil-11-ay-hapis-istemi/ 
1337 https://www.yenisafak.com/gundem/turk-milletine-ve-cumhurbaskanina-hakaret-etmisti-ekmek-ureticileri-sendikasi-baskani-kolivara-9-yil-hapis-istemi-
3896011 
1338 https://www.mlsaturkey.com/tr/turkdoganin-ermeni-soykirimi-davasi-2-martta-gorulecek/ 
1339 https://www.gazeteduvar.com.tr/belgesel-yonetmeni-sibel-tekin-gozaltina-alindi-haber-1593993 
1340 https://ifade.org.tr/engelliweb/imamoglu-davasinin-hakimi-hakkindaki-haberler/ 
1341 https://www.rudaw.net/turkish/culture/18122022 
1342 https://t24.com.tr/haber/belgesel-yonetmeni-ve-gazeteci-sibel-tekin-orgut-uyeligi-suphesiyle-tutuklandi,1079652 
1343 https://www.gazeteduvar.com.tr/belgesel-yonetmeni-ve-gazeteci-sibel-tekin-tutuklandi-haber-1594293 
1344 https://www.birgun.net/haber/belgesel-yonetmeni-sibel-tekin-tutuklandi-414028 
1345 https://twitter.com/tkpninsesi/status/1604147693420482560 
1346 https://www.birgun.net/haber/tkp-8-uyemiz-cumhurbaskanligi-na-hakaretten-gozaltina-alindi-414035 
1347 https://www.mlsaturkey.com/tr/gulsen-davasi-sanik-sesinden-cok-kiyafetleri-ve-dogal-olmayan-cinsel-yonelimleri-ile-gundemde/ 
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Öyküm Bozbay ve Çiçek Yaman hakkında yakalama emri çıkarılmasına karar verdi. Mahkeme, 
öğrenciler Hamza Akın ile Erol Köker hakkında zorla getirme emri çıkarılmasına da karar verdi. 
Dava, 25 Mayıs 2023’e ertelendi.1348 

22 Aralık 2022 
• Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin yönetmenler Çayan Demirel ile Ertuğrul Mavioğlu hak-

kında “Bakur” adlı belgesel filminde1349 “silahlı terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla 
verdiği 4’er yıl 6’şar ay hapis cezası kararını Batman Bölge İdare Mahkemesi’nin bozması nede-
niyle yeniden yargılamasında, Yargıtay kararını bekleme kararı aldı. Mahkeme, Mavioğlu hak-
kında Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin temyiz incelemesi kararını beklemek üzere davayı 28 Mart 
2023’e erteledi.1350 

• Gezi protestoları sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle ayağından yaralanan ve yüzde 43 engelli 
kalan Aydın Aydoğan hakkında Twitter’da yaptığı paylaşımlar nedeniyle “Cumhurbaşkanı’na 
hakaret” iddiasıyla soruşturma başlatıldı.1351 

23 Aralık 2022 
• Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şu-

besi’nde görevli polis memuru A.T.’nin, gözaltına alınan yurttaşlara işkence uyguladığı iddiala-
rını HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun TBMM’de gündeme getirmesine 
ilişkin içerikleri erişime engelledi. Hakimlik, kararın gerekçesini “kişilik hakları ihlali” olarak 
açıkladı.1352 

• İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi, 26 Haziran 2021 tarihinde 19. İstanbul LGBTİ+ Onur Yü-
rüyüşü’ne Mis Sokak’taki sert müdahale sonucu darp edilerek gözaltına alınan 19 kişinin “2911 
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek” ve “görevi yaptırmamak için 
direnmek” suçlamalarıyla yargılanmasında dosyayı esas hakkında mütalaanın hazırlanması için 
savcılığa gönderdi. Dava, 27 Ocak 2023’te görülecek.1353 

• İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey Başkanı Şeb-
nem Korur Fincancı hakkında “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla açılan davada 
Fincancı’nın tutukluluğun devamına karar vererek davayı 29 Aralık’a erteledi.1354 

• İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi, 8 Mart 2021’de İstiklal Caddesi’ndeki Feminist Gece Yü-
rüyüşü’nde atılan “Tayyip kaç kaç kaç kadınlar geliyor”, ve “Zıpla zıpla, zıplamayan Tayyip’tir” 
sloganları gerekçesiyle 17 kadın hakkındaki “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla yargıla-
mada savcılığa süre verilmesini kabul etti. Dava,  9 Mayıs 2023’e ertelendi.1355 

25 Aralık 2022 
• DEVA Partisi’nin Diyarbakır Sur’da düzenlemek istediği “Mavi Yelekliler” yürüyüşü, “bildi-

rim süresine uyulmadığı” gerekçesiyle Sur Kaymakamlığı tarafından engellendi.1356 DEVA Par-
tisi Sur İlçe Başkanı Sadrettin Tosunoğlu, “Başvurumuz haksız ve hukuksuz bir şekilde redde-
dilmiştir”1357 dedi.1358 

26 Aralık 2022 
• Malatya 7. Asliye Ceza Mahkemesi, Zafer Partisi Malatya İl Başkanı Turgut Şahin hakkında İçiş-

leri Bakanı Süleyman Soylu’nun “mağdur” sıfatıyla yer aldığı yargılamada, “Yerli ve milli Esco-
bar” pankartı gerekçesiyle cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme, Şahin ile il başkan yardımcı-
ları Baki Üstün ve Musa Osmanoğlu’nun “hakaret” suçlamasıyla ayrı ayrı 5.300 lira adli para 

 
1348 https://www.mlsaturkey.com/tr/bogazici-universitesi-bundansonrasibizde-davasi-mayisa-kaldi/ 
1349 https://m.bianet.org/bianet/insan-haklari/257378-istinaf-demirel-ve-mavioglu-na-verilen-hapis-cezasini-bozdu 
1350 https://twitter.com/search?q=mlsa%20%C3%A7ayan%20demirel&src=typed_query 
1351 https://haber.sol.org.tr/haber/gezide-yaralanan-aydogana-cumhurbaskanina-hakaret-sorusturmasi-359757 
1352 https://www.freewebturkey.com/iskenceci-polis-iddialarina-erisim-engeli-102-sayfalik-kararla-2071-icerik-engellendi/ 
1353 https://www.mlsaturkey.com/tr/mis-sokak-davasi-saniklardan-herhangi-birinin-bir-polisi-isirdigi-goruntulerde-gorulmedi/ 
1354 https://www.mlsaturkey.com/tr/ttb-baskani-fincancinin-tutuklulugunun-devamina-karar-verildi/ 
1355 https://www.mlsaturkey.com/tr/ziplamayan-tayyip-davasi-feminist-gece-yuruyusune-katilan-kadinlarin-yargilanmasina-mayista-devam-edilecek/ 
1356  https://www.gazeteduvar.com.tr/devanin-surdaki-mavi-yelekliler-yuruyusune-kaymakamlik-engeli-haber-1595470   
1357 https://twitter.com/diyarbakirdeva/status/1607011775387426816?t=BltVN-IGgXTYqdUC9kcY6Q&s=08 
1358 https://www.evrensel.net/haber/477947/deva-partisinin-surdaki-mavi-yelekliler-yuruyusu-engellendi  
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cezası ödemesine karar verdi.1359 Bu karar üzerine Şahin1360, “Çok üzgün ve sinirliyim! Siyaset 
eli ile Türkiye Cumhuriyeti devletinde hukukun düştüğü hali görüyor musunuz. Bu karar skandal 
uyuşturucu ile mücadele etmek amacıyla astığımız pankartta hiçbir isim ve emare olmamasına 
rağmen İçişleri Bakanlığı'nın şikayeti üzerine ceza vermiş olmak için ceza verdiler. Türk milleti 
adına karar veren mahkemeler artık siyaset adına karar veriyor. Bakın bunun adı skandal, hukuk-
suzluk, adaletsizlik. Suç yok ceza var. İnanılır gibi değil” dedi.1361 

27 Aralık 2022 
• Van 4. Asliye Ceza Mahkemesi, aralarında HDP Van İl Eş Başkanı Fikret Doğan ile HDP’li-

ler Cengiz Acar ve Dilgeş Aslan hakkında “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” 
suçlamasıyla yargılanmasında 10 ay hapis cezasına kararı verdi ve hükmün açıklanmasını 
geriye bıraktı. Diğer sanık Yaver Kumli ise 6.000 TL adli para cezasına çarptırıldı.1362 

30 Aralık 2022 
• İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey Başkanı 

Şebnem Korur Fincancı hakkında “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla açılan 
davada “Kuvvetli suç şüphesinin varlığının devam ettiği, tutuklulukta geçen makul süreyi 
aşan bir durum olmadığı, tutuklamaya alternatif koruma tedbirlerinin bu aşamada yetersiz 
olacağı” gerekçesiyle tutukluluğuna devam kararı verdi. Reddi hakim taleplerini ise davayı 
uzatmaya yönelik olduğu gerekçesiyle reddeden mahkeme, davayı 11 Ocak 2023’e erte-
ledi.1363 

• İzmir 41. Asliye Ceza Mahkemesi, İzmir’de Boğaziçi Üniversitesi destek açıklamasına yapı-
lan polis müdahalesinde gözaltına alınan hak savunucularından Emine Akbaba ve İrem Çe-
likbaş hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla ayrı ayrı 11 ay 20 gün hapis ce-
zası verdi. Mahkeme, Aytül Uçar’ın ise beraatine hükmetti.1364 

 
RTÜK ile İlgili Gelişmeler 
3 Ocak 2022 

• RTÜK, FOX TV’de yayımlanan “Maske Kimsin Sen?” isimli programda “paganizm ve satanizm 
propagandası yapıldığına” ilişkin sosyal medya tepkileri üzerine program hakkında inceleme baş-
latılacağını duyurdu. RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, “çocukların korunması” gerekçe-
siyle programın incelemeye alınacağını açıkladı. Uslu, “Evet ilgili program özellikle çocukların 
korunması özelinde ilgili kanalın denetiminden sorumlu uzman arkadaşlarımız tarafından titiz-
likle yarın incelemeye alınacaktır”1365 mesajını paylaştı.1366 

4 Ocak 2022 
• FOX TV, RTÜK’ün hakkında inceleme başlattığı “Maske Kimsin Sen?” programının yayın süre-

sini uzatarak, haftada iki güne çıkardı. Normalde haftada tek bölüm olarak Cumartesi akşamları 
yayınlanmaya devam edecek yarışma için yayın akışında değişikliğe giden kanal, yarışmayı önü-
müzdeki hafta sonu iki akşam yayınlama kararı aldı.1367  

5 Ocak 2022 
• Komedyen Hasan Can Kaya, RTÜK’ün “Konuşanlar” programında kullanılan küfür ve argo ifa-

deler nedeniyle idari para cezası verilmesine ilişkin soruya “Çok tutulan mizah işlerinde her se-
ferinde sansür uygulanmıştır. Kemal Sunal’ın ‘Eşoleşek’ kelimesini sansürleyen bir kurum” ce-
vabını verdi. Kaya, “Benim üzerimden izleyicilerimi, özellikle Z kuşağını eleştirdiler, ona 

 
1359 https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/yerli-ve-milli-escobar-pankarti-suc-sayildi-suleyman-soyluya-hakaretten-ceza-aldilar-2015693 
1360 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/il-baskanina-yerli-ve-milli-escobar-gozaltisi-7368771/?utm_source=ilgili_haber&utm_medium=free&utm_campa-
ign=ilgilihaber 
1361 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/yerli-ve-milli-escobar-pankarti-suc-sayildi-soyluya-hakaretten-ceza-aldilar-7536244/ 
1362 https://www.mlsaturkey.com/tr/dedeogullari-ailesinin-katledilmesinin-protesto-edildigi-pankart-icin-hdpli-siyasetcilere-ceza/ 
1363 https://www.mlsaturkey.com/tr/mahkeme-sebnem-korur-fincancinin-tutuklulugunun-devamina-karar-verdi/ 
1364 https://www.mlsaturkey.com/tr/hak-savunucularina-cumhurbaskanina-hakaret-iddiasiyla-ayri-ayri-11-ay-20-gun-hapis-cezasi/ 
1365 https://twitter.com/ibrahimuslu55/status/1477553620044427265?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetem-
bed%7Ctwterm%5E1477553620044427265%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsusma24.com%2Frtukten-satanizm-incelemesi%2F 
1366 https://susma24.com/rtukten-satanizm-incelemesi/ 
1367 https://www.karar.com/hayat-haberleri/fox-tvden-rtukun-inceledigi-maske-kimsin-sen-karari-1646000 
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üzüldüm. Yoksa umurumda değil. Güldük eğlendik. Mizah, dili bozma yeridir. Konuşanlar adlı 
programı muhafazakarlar da muhalifler de izliyorlar. Bunların hepsi bizim programda yan yana 
gülüp eğlenirler” dedi.1368 

8 Ocak 2022 
• RTÜK, internet üzerinden yayın yapan lisanssız radyolara 72 saatlik uyarı verdi. 72 saatlik uyarı 

sürecinin sonlanmasının ardından, erişim engeli talebinde bulunulacağını açıkladı. Açıklamada, 
“onlineradyodinle.net, radyo-dinle.web.tr, canli-radyo-dinle.com, streema.com, radio.garden, 
radyo.net, canliradyodinle.web.tr, radioonline.fm, mytuner-radio.com, canlitv.center, radyo-
dinle.com’ yukarıda belirtilen internet alan adlarına ilişkin başvuru talebini içeren dilekçesiyle 
birlikte taahhütnameyi sunmaz ve üç aya tekabül eden yayın iletim yetkilendirme ücretini peşin 
olarak ödemez veya yayın hizmetlerinin iletimine bu duyuruyu müteakiben 72 saat içerisinde son 
vermez ise Üst Kurul tarafından 6112 sayılı Kanun’un 29/A maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 
sulh ceza hakiminden söz konusu yayınla ilgili olarak içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin en-
gellenmesi talebinde bulunulacağı ihtar olunur” denildi.1369 

11 Ocak 2022 
• “Çocuk Dostu Yayıncılık Çalıştayı”na katılan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, kuşak ve haber 

programlarında, çizgi film ve filmlerde bu tür olayların veriliş şekline daha fazla dikkat edilmesi 
gerektiğini söyledi. Şahin, “İstismar vakalarının veriliş tarzı bile zaman zaman belki de kafala-
rında insani duyguları barındırmayan mahluklar için hareket tarzı belirleyebilecek yönelime se-
bep olabilmektedir. Anlatış şekliyle bunun yaygınlaştırılmasına fırsat vermemek bizim elimizde” 
dedi.1370 

20 Ocak 2022 
• RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, FOX Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli’nin “hükümete yönelik 

sözlerinin tarafsızlık ilkesinin ihlali olduğu” gerekçesiyle kanal hakkında inceleme başlattıklarını 
duyurdu. “Kamuoyunun yanlış yönlendirildiğini” savunan Şahin, “Tarafsızlık, medya kuruluşla-
rının haber bültenlerinde basın etiğinin gereğidir. FOX Ana Haber sunucusunun adeta muhalefet 
lideri gibi davranması kabul edilemez. 6112 sayılı Yasa bunu emreder. İlgili sunucunun kamuo-
yunu yanlış yönlendirme çabaları hakkında inceleme başlatılmıştır”1371 dedi. Tepeli, Cumhurbaş-
kanı Erdoğan’ın ekonomi politikalarını eleştirerek özelleştirilen ve vergi muafiyetinden yararla-
nan patronların zenginleştiğini söylemiş ve yayında “Nerede bu paralar kardeşim” diye seslen-
mişti.1372  

21 Ocak 2022 
• RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, “Şahane Bir Şey Yaşamak” şarkısındaki “Selam söyle-

yin o cahil Havva ile Adem’e” sözleri nedeniyle Sezen Aksu’nun söz konusu şarkısının yayın-
lanmaması için müzik yayını yapan kanalları arayarak uyarılarda bulundu. “Aksu’nun kamuoyu 
gündemine gelen şarkısı ile alakalı bir uyarıda bulunduk” diyen Uslu, “Katiyen ‘Aksu yayınla-
mayın’ diye bir talimatımız olmadı zaten hukuken böyle bir yetkimiz de yok. Şarkı incelemeye 
alındı, takdiri kuruluşların kendilerine ait olmak üzere mağdur olmamaları için tedbirli davran-
maları konusunda ikaz ettik.1373 Çünkü bu defa bir sorun tespiti varsa ve işlem yapmamız gere-
kecek, durup dururken kuruluşlar idari para cezaları ile muhatap olacaklar. Bu arada sadece bu 
şarkı ile de ilgili değil milli manevi değerler konusunda gerekli hassasiyeti korumayan tüm müzik 
parçalarının çalınmaması konusunda da genel bir ikazda bulunduk. Biz yayın kuruluşlarını ge-
nelde mağdur olmamaları için önden uyarırız. Biz ikaz ettik, takdir medya kuruluşlarımızındır” 
dedi.1374 

23 Ocak 2022 
 

1368 https://www.medyafaresi.com/foto-galeri/ceza-alan-unlu-komedyen-hasan-can-kaya-rtuke-acti-agzini-yumdu-gozunu/979005/8 
1369 https://www.sonmuhur.com/gundem/rtuk-ten-lisanssiz-radyolara-uyari-h95592.html 
1370 https://www.gazeteduvar.com.tr/rtuk-cocuk-dostu-yayincilik-calistayi-duzenledi-haber-1548833 
1371 https://twitter.com/ebekirsahin/status/1483908365801725963?t=d2D1Z_oaaUy3M5oaQlL_Qg&s=19 
1372 https://t24.com.tr/haber/tarafsizlik-basin-etiginin-geregidir-diyen-rtuk-baskani-fox-tv-sunucusu-selcuk-tepeli-hakkinda-inceleme-baslatti,1009265 
1373 https://www.birgun.net/haber/rtuk-ten-kanallara-sezen-aksu-tehdidi-374069 
1374 https://t24.com.tr/haber/rtuk-ten-kanallara-sezen-aksu-tehdidi-agir-yaptirimlarla-karsilasabilirsiniz,1009595 
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• RTÜK üyesi İlhan Taşcı, Üst Kurul’un RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in çağrısıyla olağanüstü 
toplantı yapacağını duyurdu. Taşçı,  “RTÜK Başkanı, Çarşamba günü olağan toplantı olmasına 
rağmen yarın saat 12’de Üst Kurulu olağanüstü toplantıya çağırdı! Amaç Sedef Kabaş’ın sözleri 
nedeniyle Tele1’e haddini bildirmek. Kabaş tutuklu! Bu neyin telaşı? Amaç belli Saraydan gelen 
talimatı bir an önce yerine getirmek”1375 mesajını paylaştı.1376 

24 Ocak 2022 
• RTÜK, FOX TV Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli’nin açıklamaları nedeniyle kanala yüzde üç 

idari para cezası verdi.  RTÜK üyesi Okan Konuralp, “RTÜK, ‘Toplumu kin ve düşmanlığa tahrik 
ettiği, nefret duyguları oluşturduğu’ iddiasıyla Uğur Dündar’ın sunduğu Demokrasi Arenası’na 
beş hafta program durdurma ve yüzde beş para cezası verdi. Ceza, yorumları nedeniyle tutuklanan 
gazeteci Sedef Kabaş’ın konuk olduğu program için. RTÜK Başkanı’nın açıklamaları ile Ka-
baş’ın gözaltına alınmasına gösterilen tepkilere sahne olan ikinci yayın nedeniyle de yayıncı ku-
ruluş Tele1’e ek olarak yüzde üç para cezası daha verildi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in basın 
etiğine uymamakla itham ettiği Tepeli’nin yorumları gerekçe gösterilerek FOX için de yüzde üç 
para cezasına hükmedildi. Sezen Aksu’nun yorumladığı Kemal Burkay’ın dizelerine atfen son 
sözüm, Hiç merak etmeyin! İklim değişecek, Akdeniz olacak. Gülümseyin” dedi.1377 

• RTÜK, Kurul kararıyla gazeteci Sedef Kabaş‘ın “Demokrasi Arenası” programındaki sözleri son-
rası olağanüstü toplanarak, Tele1’e para cezası, programa ise beş hafta yayın yasağı uygulanma-
sına karar verdi. Uğur Dündar’ın RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’i eleştirmesi nedeniyle de yüzde 
üç idari para cezasına oyçokluğuyla karar verildi. Kararı sosyal medya hesabından duyuran RTÜK 
Üyesi İlhan Taşçı, “İşte düşünce özgürlüğü, işte ifade özgürlüğü” dedi.1378 

30 Ocak 2022 
• Resmi Gazete’de “Basın ve Yayın Faaliyetleri” konusunda yayımlanan genelgenin ardından 

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, hızla harekete geçeceklerinin mesajını vererek, “RTÜK olarak 
bizleri bir millet kılan değerlerimize her daim sahip çıkacak, bu amaçla hareket eden tüm yayın 
kuruluşlarını da teşvik etmeye devam edeceğiz” dedi.1379 

4 Şubat 2022 
• RTÜK, ATV’deki programında sinir krizi geçiren ve yüzünün görünmesini istemeyen 18 yaşında 

bir kadına canlı yayında bağıran Esra Erol’un programı nedeniyle kanala para cezası verdi. RTÜK 
üyesi İlhan Taşcı, “Eleştirel sesleri susturabilmek için en ağır para cezası, program hatta yayın 
durdurma kararlarına gözünü kırpmadan imza atan RTÜK, söz konusu şikayet rekoru kıran 
ATV’deki ‘Esra Erol’da ’programı olunca en alt limitten göstermelik para cezasıyla olayı geçiş-
tirdi” dedi.1380 RTÜK üyesi Okan Konuralp de, “RTÜK, bugünkü toplantısında ‘Esra Erol’da ’
programı için ATV’ye, ‘Serap Peköz’le G. Peşinde ’programı için Star TV’ye yüzde bir idari para 
cezası verdi. Programların içerikleri dikkate alındığında, daha yüksek bir ceza verilmesi yönün-
deki düşüncem nedeniyle, karara karşı oy verdim. Öte yandan Kurul, Halk TV ve Tele1’i cezasız 
bırakmama yaklaşımını sürdürdü. Her iki yayıncı kuruluşla ilgili tavrım da basın özgürlüğü te-
melinde ve karara karşı oy şeklindedir.”1381 mesajını paylaştı.1382 

• RTÜK, FOX TV’de yayınlanan, “Fulya İle Umudun Olsun”, Show TV’deki “Didem Arslan Yıl-
maz’la Vazgeçme”, Beyaz TV’deki “Hayatta Her Şey Var”, Star TV’deki “Serap Paköz İle Ger-
çeğin Peşinde” ile ATV’deki “Esra Erol”da programlarına idari para cezası verdi. Üst Kurul, ay-
rıca Halk TV’deki “İki Yorum” programında Levent Gültekin’in sözleri ile TELE 1’deki “18 da-
kika” programında Merdan Yanardağ’ın sözleri nedeniyle idari para cezasına karar verdi. Virgin 

 
1375 https://twitter.com/ilhantasci/status/1485236539726745601?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetem-
bed%7Ctwterm%5E1485236539726745601%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.cumhuriyet.com.tr%2Fturkiye%2Frtuk-uyesi-
tasci-ust-kurulu-olaganustu-toplantiya-cagirdi-1902258 
1376 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/rtuk-uyesi-tasci-ust-kurulu-olaganustu-toplantiya-cagirdi-1902258 
1377 https://t24.com.tr/haber/rtuk-ten-tele-1-ve-fox-tv-ye-ceza,1010207 
1378 https://tele1.com.tr/rtukten-tele1e-ceza-yagdi-550982/ 
1379 https://www.birgun.net/haber/abluka-genelgesi-375213 
1380 https://twitter.com/ilhantasci/status/1489581901488828423?ref_src=twsrc%5Etfw 
1381 https://twitter.com/okonuralp/status/1489582602918977546?ref_src=twsrc%5Etfw 
1382 https://www.gazeteduvar.com.tr/rtukten-esra-erolun-sozlerine-ceza-gostermelik-haber-1551926 
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Radyo’da “Mesut Süre ile Rabarba” programında alkol kullanımını ve kumar oynamayı özendi-
rici nitelikte yayın yapıldığı gerekçesiyle idari para cezası yaptırımı uygulanırken, evlilik dışı 
çarpık ilişkilerin olağanmış gibi gösterilmesi ve karakterler arası seviyesiz diyalogların aile ku-
rumuna zarar verdiği gerekçesiyle FOX TV’deki “Yasak Elma” ve silahlı şiddet görüntülerinin 
bireylerde duyarsızlaşmaya ve şiddetin kanıksanmasına yol açabileceği gerekçesiyle Kanal 
D’deki “Yargı” dizileri nedeniyle yayıncı kuruluşa idari para cezası uyguladı. “Survivor Allstar” 
yarışmasında yer alan gergin tartışma ortamlarında kişiler arasında geçen hakarete varan incitici 
ve yaralayıcı ithamların, saldırgan tutumların, çocuk ve gençler üzerinde olumsuz etki edebilecek 
türden davranışlar olduğu gerekçesiyle de TV 8’e idari para cezası verildi.1383 

9 Şubat 2022 
• RTÜK, Türkiye’de yayın yapan uluslararası haber siteleri DW Türkçe, Euronews Türkçe ve Voice 

of America (VOA - Amerika’nın Sesi) haber sitelerine lisans başvurusu yapmaları için 72 saat süre 
tanıdığını açıkladı. RTÜK üyesi İlhan Taşçı, ‘Sitede video var, lisans almalı’ gerekçesiyle alın-
dığı yorumunu yaptı ve 1384Twitter’dan “RTÜK, VOA, DW Türkçe ve Euronews’e lisans başvu-
rusu için 72 saat süre tanıdı. Oy çokluğuyla alınan karar SETA’nın 2019’daki fişleme niteliğin-
deki uluslararası medya raporunun bir uygulaması. Lakin, uluslararası medyanın baskılanmasına 
yönelik bu hamle de başarısızlığa mahkumdur”1385 mesajını paylaştı.1386 

10 Şubat 2022 
• RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Halk TV’de Ayşenur Arslan’ın sunduğu ”Medya Mahal-

lesi” programı hakkında Türk Mukavemet Teşkilatı’na yönelik sözler nedeniyle inceleme başla-
tıldığını duyurdu.1387-1388  

13 Şubat 2022 
• RTÜK, Türkçe yayın yapan uluslararası haber sitelerinin lisans başvurusu için 72 saatlik süre 

tanınması kararı ardından gelen tepkilere karşın “Sektöre rehber olan RTÜK, iddiaların aksine 
haberlerin belli teminat altında legal olarak yayılmasından yanadır” açıklamasında bulundu. Üst 
Kurul’un açıklamasında, “İfade ve basın hürriyetine ilişkin hiç kimsenin tereddüt etmesine, ge-
reksiz endişeye kapılmasına ve yasal dayanaklarla işini yapan Üst Kurulumuzu töhmet altında 
bırakacak açıklamalar yapmasına lüzum yoktur” denildi.1389 

14 Şubat 2022 
• RTÜK tarafından “paganizm propagandası yapıldığı” iddiasıyla hakkında inceleme başlatılan 

FOX TV’deki ”Maske Kimsin Sen” programı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Türk toplumu-
nun temel değerlerine aykırı unsurlar taşıdığı gözlenen ve son günlerde özellikle yabancı içerik-
lerin uyarlaması şeklinde ekranlara gelen televizyon programlarına karşı adım atılacağı kararını 
içeren genelgenin yayımlanmasının ardından yayından kaldırıldı. Programda,“ paganizm ve sa-
tanizm propagandası yapıldığı”na1390 dair sosyal medyada yer alan iddialar ve “Fox Haddini Bil” 
etiketiyle başlatılan hedef gösterme kampanyası üzerine RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, 
“çocukların korunması” adı altında programının incelemeye alınacağını açıklamıştı.1391 

• RTÜK üyesi İlhan Taşçı, RTÜK’ün Türkçe yayın yapan uluslararası haber sitelerine lisans için 
süre vermesine ilişkin “Bu bir siyasi karardır. Haber siteleri için lisans kararının üç kurumla kal-
mayacağı anlaşılıyor, bu bir başlangıç” dedi. Taşçı, “Bir kararın yasaya dayanması onun hukuki 

 
1383 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/rtuk-ceza-yagdirdi-2-6932276/ 
1384 https://www.diken.com.tr/rtukten-dw-turkce-euronews-turkce-ve-amerikanin-sesine-72-saat-sure/ 
1385 https://twitter.com/okonuralp/status/1491348596213821441?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctw-
term%5E1491348596213821441%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.in-
dyturk.com%2Fnode%2F469956%2Fmedya%2FrtC3BCkten-dw-tC3BCrkC3A7e-euronews-tC3BCrkC3A7e-ve-amerikaE28099nC4B1n-sesi-hakkC4B1nda-karar-
72-saat-sC3BCre 
1386 https://www.indyturk.com/node/469956/medya/rt%C3%BCkten-dw-t%C3%BCrk%C3%A7e-euronews-t%C3%BCrk%C3%A7e-ve-
amerika%E2%80%99n%C4%B1n-sesi-hakk%C4%B1nda-karar-72-saat-s%C3%BCre?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle 
1387 https://twitter.com/ebekirsahin/status/1491491139731570694?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetem-
bed%7Ctwterm%5E1491491139731570694%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsusma24.com%2Fhalk-tvdeki-medya-mahallesi-progra-
mina-rtukten-sorusturma%2F 
1388 https://susma24.com/halk-tvdeki-medya-mahallesi-programina-rtukten-sorusturma/ 
1389 https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-60366913 
1390 https://www.cumhuriyet.com.tr/yasam/maske-kimsin-sen-final-yapti-eda-ecenin-sozleri-programa-damga-vurdu-suudi-arabistanda-bile-1907531 
1391 https://susma24.com/18425-2/ 
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olduğunu göstermez. Herkes yönetmelik çıktıktan neredeyse üç yıl sonra neden bu üç kurum se-
çildi diye haklı olarak merak ediyor. Ancak bunun üç kurumla kalmayacağı anlaşılıyor. Çok fazla 
toz kaldırmadan çok fazla gürültü koparmadan üç uluslararası kurum için karar alındı ama diğer 
kurumlar için de benzer taleplerin önümüzdeki haftalar ve aylarda gündeme geleceği sürpriz ol-
mayacak. Bu bir başlangıç” dedi.1392 

16 Şubat 2022 
• RTÜK, yayıncılık ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle KRT, Flash TV ve TGRT’ye idari para cezası 

verdi. KRT’deki “Olağan İşler” programında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yasa dışı kişi 
ve ilişkilerle birlikte anılması ve dayanağı olmayan bazı iddiaların gündeme getirilmesi sebebiyle 
üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uygulandı. Flash TV’deki “Al Sana Haber” programında 
Erkan Özerman’ın, programda konu edilen kişiler hakkında ağır hakaret ve küfürleri seslendir-
mesi nedeniyle üst sınırdan idari para cezasına karar verdi. TGRT Haber’deki “Ekrem Açıkel ile 
Ana Haber” programı hakkındaki raporda, sunucunun Türkiye’de yapılan reyting ölçümleri ile 
verdiği yanlış bilgilerin tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini ihlal ettiği ve toplumda öz-
gürce kanaat oluşumuna engel olduğu değerlendirmesinde bulunarak, üst sınırdan idari para ce-
zası verdi.1393 

21 Şubat 2022 
• RTÜK, VOA Türkçe, DW Türkçe ve Euronews haber sitelerine ilişkin 72 saatlik lisans alma kara-

rını siteye yükledi. RTÜK üyesi İlhan Taşcı, “RTÜK’ün Amerika’nın Sesi, DW ve Euronews site-
lerinin lisans almalarına ilişkin kararları siteye yüklendi. Kuruluşlar için tanınan 72 saatlik süre 
işlemeye başladı. RTÜK, başvurmayan sitelerin erişimlerinin engellenmesini mahkemeden iste-
yecek” dedi.1394 

24 Şubat 2022 
• Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, RTÜK’ün bazı yabancı haber kuruluşlarına 

yönelik lisans kararına ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price’ın Twitter’daki payla-
şımı alıntılayarak, “ABD, kendi topraklarında yabancı medya kuruluşlarının faaliyetlerini düzen-
lerken, Türkiye’nin düzenlemelerini eleştiremez. İkili ilişkilerde eşitsizlik dönemi bitmiştir”1395 
dedi.1396 

28 Şubat 2022 
• RTÜK, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle ilgili yapılan yayınlar hakkında web sitesinden yazılı 

bir açıklama yayımlayarak, haberlerde “mümkün olduğunca insani hassasiyetlere uygun görün-
tüleri” seçmesi istendi. Açıklamada, ayrıca ”devletimizin tüm kurumlarının yapmış olduğu özve-
rili çalışmaları gölgeleyebilecek gerçek dışı bilgilere ve asılsız suçlamalara yer verilmesi” 
ve ”konu hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olmayan kişilerin programlara katılarak kamuo-
yuna hatalı bilgiler verdikleri” belirtildi.1397 

7 Mart 2022 
• RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, haber bültenleri ve yorum programlarında gıda fiyatlarından söz 

edilmesi ilgili “Sağlıklı bir iletişim ortamının oluşması için medyamızın fiyat istikrarını bozan 
yayınlar yerine ilgili kurumların açıklamalarını haberlerine taşımaları son derece önemlidir” uya-
rısında bulundu.1398 Şahin, “Son günlerde haber bültenlerinde ve yorum programlarında gıda fi-
yatlarına ilişkin bazı spekülatif açıklamaların yapıldığı dikkatimizi çekmektedir. Halkı yanlış 
yönlendiren, kaygı ve paniğe sevk eden yayınlar RTÜK tarafından dikkatle takip edilmektedir. 

 
1392 https://t24.com.tr/haber/rtuk-uyesi-tasci-haber-siteleri-icin-lisans-kararinin-uc-kurumla-kalmayacagi-anlasiliyor-bu-bir-baslangic,1014804 
1393 https://www.aydinlik.com.tr/haber/rtuk-krt-tgrt-halk-tv-ve-flash-tvye-yaptirim-karari-aldi-301324 
1394 https://t24.com.tr/haber/rtuk-kararlari-sitesine-yukledi-voa-dw-turkce-ve-euronews-e-taninan-72-saatlik-sure-islemeye-basladi,1016405 
1395 https://twitter.com/fahrettinaltun/status/1496823980400918530? 
1396 https://t24.com.tr/haber/iletisim-baskani-altun-dan-abd-ye-rtuk-yaniti-abd-turkiye-nin-duzenlemelerini-elestiremez,1017095 
1397 https://susma24.com/rtuk-ukrayna-yayinlarina-iliskin-uyarida-bulundu/ 
1398 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/rtuk-baskani-sahinden-televizyonlara-gida-fiyatlari-uyarisi-1913791#:~:text=Radyo%20Televiz-
yon%20%C3%9Cst%20Kurulu%20(RT%C3%9CK,konusunu%20i%C5%9Fleyen%20televizyon%20kanal-
lar%C4%B1n%C4%B1%20uyard%C4%B1.&text=Son%20d%C3%B6nemlerde%20ya%C5%9Fanan%20g%C4%B1da%20fiyatlar%C4%B1ndaki,kanal-
lar%C4%B1na%20'yay%C4%B1n%20ayar%C4%B1'%20geldi. 
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Kamuoyuna yanlış algıya yol açan yayınlardan vazgeçmeyen kuruluşlar hakkında 6112 sayılı 
yasanın ilgili hükümleri uygulanacaktır” mesajını paylaştı.1399 

15 Mart 2022 
• RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, İkinci Uluslararası Medya ve İslamofobi Forumu’nda1400 “Batı 

medyası karşısında; İslam coğrafyasının medyası olarak bizlere çok hayati görevler düşmektedir” 
dedi. Şahin, “İkiz Kuleler’e yapılan saldırıdan sonra Amerika’nın başlattığı Müslümanları öteki-
leştirme stratejisi, pek çok toplumun kültürel yapısında zaten var olan İslam düşmanlığını tetik-
ledi. Batı medyasında ve özellikle Avrupa’da, İslam’a ve Müslümanlara yönelik olumsuz algı ve 
davranışların oluşturulmasında ve yaygınlaştırılmasında en büyük rolü medya üstlenmektedir. 
Bugün İslam düşmanı çevreler, dijital alanı da aktif bir şekilde kullanmaktadır. Böylece nefret, 
ırkçılık ve İslam düşmanlığını gündemde tutmanın yeni yeni yollarının bulunduğunu görmekte-
yiz. İslam düşmanı zihinler; gazeteler, dergiler gibi geleneksel kitle iletişim araçlarının yanında 
dijital gelişmeyi de adeta bir silah gibi kullanabilmektedir” dedi.1401  

16 Mart 2022 
• RTÜK tarafından altı aylık periyotlarla basılan RTÜK İletişim Dergisi’nin ikinci sayısı yayın-

landı.1402 
18 Mart 2022 

• Sayıştay 6. Daire, RTÜK üyelerinin yurt dışında günlük 230 Euro’yu bulan harcamalarını kanuna 
aykırı bularak, haksız ödemelerin kamu zararına neden olduğu, 2012’den sonra göreve gelen ve 
harcırahtan yararlanan eski kurul üyeleri ile halen görev yapanlardan tutarın faiziyle geri alınma-
sına hükmetti. İtiraz için Sayıştay Temyiz Kurulu’nun yetkilendirildiği kararda, yurtdışında har-
canmak üzere ödenen yüksek tutarlı harcırahları alan kurul üyelerinin yanı sıra ödeme kararla-
rında imzası bulunan özel kalem müdür vekili ve uzman personel de harcırahları geri ödemekle 
sorumlu tutuldu. RTÜK Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada ise, “RTÜK, Türkiye’nin imza attığı 
Uluslararası Yayıncılık Sözleşmelerinin tarafı bir kuruldur. Üyeler ve uzmanlar, Üst Kurul top-
lantısında üyelerin onayıyla belirlenip, görevlendirilmektedirler. Yurt dışında görevlendirilen üye 
ve Üst Kurul uzmanlarına, Harcırah Kanunu’nda belirlenmiş olan makam ve derecelerine göre, 
harcırah ödemesi yapılmaktadır” denildi.1403 

• RTÜK, TELE1’deki “18 Dakika” ve “Demokrasi Arenası” programlarında konukların kullandığı 
ifadeler nedeniyle kanala ayrı ayrı toplamda üç kez ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki 
brüt ticari iletişim gelirinin yüzde birinden üçüne kadar idari para cezası verdi.  Söz konusu ya-
yınlarda, Prof. Dr. Emre Kongar’ın Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ilkokul çağındaki çocuklara ku-
ran kursunun resmi eğitim dili sayılmasına ilişkin değerlendirmesi, Merdan Yanardağ’ın TSK’ya 
ilişkin sözleri ile “Demokrasi Arenası”nda gazeteci Sedef Kabaş’ın RTÜK ve Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle ceza verildi.1404 

• RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, RTÜK başta olmak üzere devlet kurumlarını itibarsızlaştırmak 
üzere sistemli bir kampanyanın başlatıldığını savunarak, “RTÜK ve hiçbir kurum köşe yazarları-
nın gündemine göre hareket etmiyor! Köşelerden ‘Ayar’ verilen günler mazide kaldı. Başta 
RTÜK olmak üzere devlet kurumlarımızı itibarsızlaştırmak üzere sistemli bir kampanyaya başla-
dığını dikkatle izliyoruz!” mesajını paylaştı.1405 

6 Nisan 2022 
• RTÜK, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın şikayeti üzerine Erzurum’da yatılı erkek Kuran kursundaki 

yedi çocuğun cinsel istismara maruz kalmasını haberleştiren Halk TV, KRT ve TELE 1’e yüzde 
iki para cezası verdi. RTÜK üyesi Okan Konuralp, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu dilekçesi ve 
başvurusuyla çocuğun üstün yararını gözetme ilkesini elinin tersiyle kenara attığını söyleyerek, 

 
1399 https://www.birgun.net/haber/rtuk-baskani-sahin-den-televizyonlara-gida-fiyatlari-uyarisi-379639 
1400 https://abcgazetesi.com/rtuk-baskani-ebubekir-sahin-islam-ile-alakali-yanlis-algilarin-onune-gecebilecek-bir-medy-423482 
1401 https://www.gazeteduvar.com.tr/rtuk-baskani-islam-ile-alakali-yanlis-algilarin-onune-gecebilecek-bir-medya-duzeninin-olusturulmasi-sart-haber-1556730 
1402 https://www.rtuk.gov.tr/rtuk-iletisim-dergisi%E2%80%99nin-ikinci-sayisi-yayinda/4239 
1403 https://www.birgun.net/haber/haksiz-kazanc-geri-alinacak-381030 
1404 https://tele1.com.tr/tele1e-iki-para-cezasi-daha-rtukun-ceza-verdigi-cumleye-bakin-584950/ 
1405 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/rtuk-baskani-ebubekir-sahinden-bir-garip-ayar-verme-paylasimi-1919060 
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“Hangi gerekçeyle olursa olsun RTÜK bugün, yalnızca yayın yasağı ihlali gerekçesiyle Halk TV 
ve KRT’ye ceza verdi. Halk TV ve KRT’ye, Diyanet’in başvurusunu kabul etmesi halinde çok 
daha ağır bir yaptırımı gerektirecek, bu ihlallerin olduğu programların tümünün durdurulması 
hatta kanalların yayınlarının durdurulmasına gidebilecek bir talebi kenara koydu ve yalnızca ya-
yın yasağı ihlali gerekçesiyle kanallara ceza verdi” dedi.1406  RTÜK üyesi İlhan Taşçı da1407 “İsti-
yorlar ki, hırsızlığı, yolsuzluğu, çocuklara tecavüzü kimse bilmesin, duymasın. Ayıp! Şikayet di-
lekçesine göre, Kur’an kursunda yedi çocuğun uğradığı cinsel istismardan değil de haberlerin 
veriliş biçiminden ‘incinmiş’ Diyanet İşleri Başkanlığı! Şaka gibi… ‘Çocuklara kıymayın efen-
diler…” dedi.1408 

7 Nisan 2022 
• RTÜK, Erzurum’daki Kur’an kursunda yedi çocuğa cinsel saldırı davasını haberleştiren Halk TV, 

KRT, TELE 1’e para cezası verilmesi kararına ilişkin gelen tepkiler üzerine1409 “üç medya kuru-
luşuna verilen cezanın yayın yasaklarını ihlal etmelerine yönelik olduğunu” açıklamasını yaptı. 
Açıklamada, “RTÜK, çocukları kırmızı çizgi olarak görür. Üst Kurulda bugüne kadar çocukların 
üstün yararı için pek çok karar alınmış ve uygulanmıştır. Altını kalın çizgilerle çizerek belirtmek 
gerekirse, Üst Kurulda dün alınan karar, üç medya kuruluşunun yargı mercilerinin verdiği yayın 
yasaklarını ihlal etmesine yöneliktir. Verilen cezalar elim olayın gündeme getirilmesine değil, 
mahkemelerin verdiği ve yasal olarak uymak zorunda bulunulan yayın yasaklarının hiçe sayılma-
sına ilişkindir” denildi.1410 

11 Nisan 2022 
• RTÜK 2021 Yılı Faaliyet Raporu’nda medya kuruluşları hakkında bir yıl içinde 1.661 ayrı ceza 

kararı verildi. RTÜK, bu cezalardan toplam 17 milyon 10 bin 985 lira gelir elde etti. Rapora göre, 
Üst Kurul aleyhine, 2021 yılında toplam 236 dava açıldı. Bu davaların 91 tanesi kurul lehine 11 
tanesi ise kurulun aleyhine sonuçlandı. 134 dava ise henüz karara bağlanmadı. Davalardan 140’ı 
verilen idari para cezaları karşısında açıldı. Verilen geçici yayın durdurma cezalarından 35’i mah-
kemeye taşındı. RTÜK aleyhine açılan davalardan 16’sı yayın lisansı iptali kararı, dokuz tanesi 
idari para cezası ve program durdurma yaptırımı ile ilgili oldu.1411 

19 Nisan 2022 
• RTÜK, Halk TV’de Serhan Asker’in sunduğu “Görkemli Hatıralar” programında Grup Yorum’un 

eski üyesi ve eski CHP Milletvekili Hilmi Yarayıcı’nın Cemo Türküsü’nü seslendirmesi nede-
niyle “terör propagandası” iddiasıyla kanala üç kez program durdurma cezası verdi.1412 

20 Nisan 2022 
• RTÜK, Diyarbakır’da karasal yayın yapan AMED Radyo TV’ye “RTÜK beyannamesi gönderme-

diği” iddiasıyla 12 bin 804 lira para cezası verdi. Cezaya ilişkin açıklama yapan AMED Radyo 
TV Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Yayın Yönetmeni Ferat Mehmetoğlu, “Beyannameyi de-
falarca gönderdik, bu resmi evraklarda da mevcuttur ama bize ceza kesildi. İtiraz dilekçemizi de 
resmi olarak ilettik. Umarım bu hatanın farkına varırlar ve söz konusu ceza iptal edilir. Aksi du-
rumda bu durum pandemi sürecinde kapanan yerel medyalara bir darbenin de RTÜK tarafından 
yapıldığının göstergesi olacaktır. Biz bağımsız ve sadece halk için yayın yapan bir kuruluşuz. 
Bizim arkamızda siyasi güçler ve rant kapıları yok. Dolayısıyla kesilen ceza bizleri ve çalışma 
azmimizi baltalar” dedi.1413 

7 Mayıs 2022 

 
1406 https://halktv.com.tr/gundem/rtuk-uyesi-okan-konuralp-halk-tvye-verilen-cezayi-yorumladi-insan-utanir-671409h 
1407https://twitter.com/ilhantasci/status/1511672214101413901?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetem-
bed%7Ctwterm%5E1511672215628038154%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es2_&amp;ref_url=https%3A%2F%2Fwww.diken.com.tr%2Frtuk-uyesi-diyanet-cocuk-
istismarindan-degil-haberin-verilisinden-incinmis%2F 
1408 https://www.evrensel.net/haber/458783/rtuk-kuran-kursunda-cocuklara-istismar-davasini-haberlestiren-halk-tv-krt-ve-tele-1e-ceza-verdi 
1409 https://www.gazeteduvar.com.tr/rtukten-ceza-aciklamasi-yayin-yasagini-ihlal-ettiler-haber-1559622 
1410 https://www.rtuk.gov.tr/kamuoyunun-bilgisine%E2%80%A6/4264 
1411 https://t24.com.tr/haber/rtuk-gecen-yil-medya-kuruluslarina-55-8-milyon-liralik-ceza-kesti,1027013 
1412 https://www.evrensel.net/haber/459743/rtukun-halk-tvye-verdigi-cemo-cezasinin-yurutmeyi-durdurma-karari-kaldirildi 
1413 https://www.gazeteduvar.com.tr/rtuk-amed-radyo-tvye-ceza-kesti-haber-1561468 
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• RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, gündemde olan mülteci haberlerine ilişkin1414 “Televizyonlar-
daki tartışmalarda ülkemize sığınan insanlara yönelik kin ve nefretin pompalandığı, kişilerin hak 
ve hürriyetlerinin tehdit edildiği belirlenmiştir. Beklentimiz, görsel ve işitsel medyanın kendisin-
den beklenen hassasiyetle ve sorumluluk bilinciyle hareket etmesidir” dedi.1415 

10 Mayıs 2022 
• RTÜK, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul milletvekili 

Ahmet Şık’ın Gezi Davası sonrası yaptıkları açıklamaları haberleştirdikleri için KRT, Tele 1, Halk 
TV ve Flash TV’ye “iktidarı küçük düşürme ve aşağılama” gerekçesiyle reklam gelirlerinin yüzde 
üç oranında para cezası verdi. RTÜK üyesi İlhan Taşcı, kanallara yönelik cezanın oyçokluğuyla 
alındığını belirterek, “RTÜK’ün bugünkü cezaları gösterdi ki milletvekillerinin söyledikleri biri-
lerince beğenilmediğinde kanallar cezalandırılarak bu isimlerin yayınlara çıkarılmaması hedefle-
niyor. Amaç kimse gerçekleri duymasın, bilmesin! Medyaya baskı siyasilerin açıklamalarına ka-
dar uzandı” dedi.1416 RTÜK üyesi Onur Konuralp de, “Özgür Özel ve Ahmet Şık’ın değerlendir-
meleri, ifade özgürlüğü ile yasama sorumsuzluğunun güvencesi altındadır. Milletvekilleri açısın-
dan bu yönüyle ihlal yaratan karar, TV’ler açısından da basın özgürlüğü ihlali ve sansür hamlesi-
dir. Uzman raporlarında, mevcut iktidarın ve mahkeme heyetinin itibarının zedelendiği iddiasının 
da bulunması ayrı bir garabettir”1417 paylaşımında bulundu.1418 

11 Mayıs 2022 
• TGC, RTÜK’ü bir kez daha iktidar adına ceza dağıtmaktan vazgeçmeye çağırdı. TGC’den yapılan 

açıklamada, ‘‘Radyo Televizyon Üst Kurulu kararlarıyla gazeteciliğe müdahale etmekte, haberi 
engellemekte, iktidar adına sansür ve cezalandırma görevini yürütmektedir. İktidarın kamu yara-
rına olmayan uygulamalarının eleştirildiği TV kanallarına mutlaka ceza verilmektedir. İktidarı 
küçük düşürme ve aşağılama iddiasıyla verildiği belirtilen bu karar, RTÜK’ün tüm faaliyetlerini 
iktidarın çıkarını koruma üzerine kurduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. İktidarı eleştiren 
medya kuruluşlarını ekonomik olarak zayıflatmaya çalışanların maaşlarını almalarını engelle-
meye neden olacak bu kararlar, Anayasa’ya, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne de aykırıdır. 
RTÜK’ü iktidarın sansür aygıtı olmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz” denildi.  

• Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu, RTÜK’ün verdiği cezaya ilişkin “Seçilmiş vekillerin basın 
açıklaması yapması ne zamandan beri suç oldu diye sormayacağım; bu cezanın evrensel yayın 
ilkelerine aykırı bir durum olduğunu da sorgulamayacağım çünkü artık tuzun koktuğu ve sözün 
bittiği noktadayız” dedi.1419 

18 Mayıs 2022 
• RTÜK, internet aracılığıyla görüntü yayını yönetmeliği gerekçesiyle hakkarim.net adlı haber si-

tesine ilişkin "Başvuru talebini içeren dilekçesiyle birlikte taahhütnameyi sunmaz ve üç aya te-
kabül eden yayın iletim yetkilendirme ücretini peşin olarak ödemez veya yayın hizmetlerinin ile-
timine bu duyuruyu müteakiben yetmiş iki saat içerisinde son vermez ise Üst Kurul tarafından 
6112 sayılı Kanunun 29/A maddesinin ikinci fıkrası uyarınca sulh ceza hâkiminden söz konusu 
yayınla ilgili olarak içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi talebinde bulunulacağı” 
açıklaması yaptı.1420 

27 Mayıs 2022 
• RTÜK, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun TÜRGEV ve Ensar Vakfı’nın ortak kuruluşu TÜRKEN 

Vakfı aracılığıyla ABD’ye para aktarılması1421 yönündeki 24 Mayıs’ta paylaştığı1422 eş zamanlı 

 
1414 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/rtuk-baskani-sahinden-uyari-hassasiyet-ve-sorumluluk-bilinciyle-hareket-edilmeli-42058034 
1415 https://www.rtuk.gov.tr/rtuk-baskani-sahin%E2%80%99den-yabanci-dusmanligini-korukleyen-yayinlar-icin-uyari/4289 
1416 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/rtuk-iktidari-kucuk-dusurme-dedi-televizyon-kanallarina-ceza-kesti-7126670/ 
1417 https://twitter.com/okonuralp/status/1524036205217783810 
1418 https://www.dw.com/tr/siyasilerin-açıklamalarına-rtük-cezası-saymaza-soruşturma/a-61752297 
1419 https://www.amerikaninsesi.com/a/dort-kanala-para-cezasi-veren-rtuk-e-sansur-suclamasi/6566633.html 
1420 https://www.rtuk.gov.tr/duyuru/4300 
1421 https://www.amerikaninsesi.com/a/kılıçdaroğlu-abd-deki-turken-vakfı-na-para-akışını-sordu/6587710.html 
1422 https://twitter.com/kilicdarogluk/status/1529175455386959873 
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yayınlayan KRT TV, TELE 1 ve Halk TV hakkında ceza raporu hazırlattı. Ceza raporundaki 
temel gerekçe “doğruluğu kesinleşmemiş” bir haberin yayınlanması şeklinde yazıldı.1423 

30 Mayıs 2022 
• RTÜK, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan ailesinin ABD'ye para transferiyle ilgili 

iddialarının yer aldığı açıklamasını eş zamanlı yayımlayan KRT, Tele1, Halk TV ve Flash TV’yi 
asılsız ithamlar içerdiği gerekçe gösterilerek1424, en üst tavan ceza sınırı1425 olan TV kanalının 
reklam gelirinin yüzde üçü oranında para cezasına çarptırdı.1426 

• RTÜK, Fox TV sunucusu Selçuk Tepeli’nin çiftçilerin yaşadığı zorlukları anlatan bir haberin ar-
dından elindeki kağıdı ve bardağı fırlatmasına toplumda özgürce kanaat oluşmasına engel olmak 
gerekçesiyle para cezası verdi.1427 

• CHP Lideri Kılıçdaroğlu, TÜRKEN Vakfı ve Erdoğan ailesiyle ilgili açıklamasını canlı yayınla-
dıkları için dört kanala RTÜK’ün ceza vermesine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, “Yoksullaştırma 
şiddetin, terörün en kötüsüdür. Bu Saray, halkı yoksullukla terörize etmektedir. Bu yoksullaştırma 
terörü sürerken, Saray evlatları vakıflar üzerinden yüzlerce milyon dolarlarla oynuyor. Baba 
‘Eeey Amerika’ edebiyatında, evlatlar dolar transferlerinde… Belgeler ortaya çıkınca, emir ve-
rildi, atanmışlar AHaber’e koştu. Tabii her taraf belge dolu olunca, baktılar olmuyor, RTÜK üze-
rinden de beni yasaklamaya giriştiler, ki RTÜK, bu devrin ekonomik terör aparatlarından biridir; 
sadece bu! Gelelim ‘Kılıçdaroğlu susturulabilir mi?’ sorusuna. Senin paramiliterlerin, mafyaların, 
derin devlet müptezellerin, kullanışlı aparatların beni durduramaz. Ey Saray, senin meselen bana 
kimin, neyi izin vereceği değildir; senin meselen, beni durdurabilecek gücünün olmamasıdır!” 
dedi.1428 

• RTÜK üyesi İlhan Taşçı, KRT, Tele1, Halk TV ve Flash TV’nin CHP Genel Başkanı Kemal Kı-
lıçdaroğlu’nun açıklamasını canlı yayımladıkları için para cezasına çarptırılmasına ilişkin “Karar, 
basın özgürlüğüne, haber alma hakkına ve demokrasiye vurulan bir darbedir!” dedi. Taşçı, 
“RTÜK yayıncılara 'Kılıçdaroğlu’nun elinde belge de olsa, söyledikleri doğru da olsa yayınlar-
sanız ceza keserim, sansürlerim' gözdağını veriyor. Bu bakışla, partilerin canlı verilen grup top-
lantıları sansürlenir, muhalefetin sesi duyulmasın diye Meclis TV’nin fişi de çekilebilir” tepkisini 
gösterdi. RTÜK üyesi Okan Konuralp da, “Cezaların hukuki muhataplarının KRT, Tele1, Halk TV 
ve Flash TV olması, ana muhalefet liderini susturma çabalarının üstünü örtmeye yetmez! Üstelik, 
TV’lere verdirtilen cezalar yoluyla da muhalefeti susturabileceğini düşünmek, bir tükenmişlik 
halinin tezahürüdür” dedi.1429 

1 Haziran 2022 
• RTÜK, 2021 yılı boyunca ve 1 Ocak-31 Mayıs 2022 döneminde FOX TV’ye 19, KRT TV’ye 12, 

Halk TV’ye 28, Tele 1’e 28, Flash TV’ye ise dört kez olmak üzere toplam 91 defa para cezası 
verdi. RTÜK, 2021 yılı ve 2022’nin ilk beş aylık döneminde, ATV, Beyaz TV, Kanal D, Show TV, 
Star TV, TGRT Haber kanallarına toplamda yedi kez para cezası uyguladı. A Haber, Ülke TV, TV 
Net ve Kanal 7’ye ise herhangi bir idari yaptırım cezası vermedi.1430 

2 Haziran 2022 
• RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, RTÜK Üyesi İlhan Taşcı’nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gezi 

eylemcilerine yönelik “sürtük” ifadesini kullandığı AKP Grubu’nun canlı yayınlanmasına ilişkin 
dilekçe vermesine “Bu hassasiyeti, CHP Genel Başkanı’nın Genel Kurul konuşmasındaki müs-
tehcen el-kol hareketinde de göstermenizi beklerdik" cevabını verdi. 1431 Şahin, “O konuda da 
şikayet dilekçenizi bekliyoruz. Sonra bu dilekçenizi inceleyeceğiz” ifadelerini kullandı. Taşcı ise, 
“AKP Genel Başkanı Sayın Erdoğan’ın sözlerinin incelenmesi için RTÜK’e dilekçeyle 

 
1423 https://www.gazeteduvar.com.tr/rtukten-kanallara-kilicdaroglu-cezasi-hazirligi-haber-1566593 
1424 https://www.amerikaninsesi.com/a/rtuk-ten-tv-kanallarina-kilicdaroglu-cezasi/6595645.html 
1425 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/rtuk-4-televizyon-kanalina-ust-sinirdan-idari-para-cezasi-verdi-/2601149 
1426 https://halktv.com.tr/gundem/ensar-turgev-istedi-rtuk-halk-tvye-jet-hiziyla-ceza-kesti-678666h 
1427 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/rtuk-ihmal-cikardi-fox-tvye-selcuk-tepeli-cezasi-1941525 
1428 https://www.dunya.com/gundem/kilicdarogludan-rtuk-tepkisi-haberi-659339 
1429 https://www.evrensel.net/haber/462588/rtuk-kilicdaroglunun-abdye-para-transferi-aciklamasini-yayimlayan-4-kanala-para-cezasi-verdi 
1430 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/rtukun-15-yillik-karnesi-ortaya-cikti-4-kanalin-hic-cezasi-yok-1942406 
1431 https://twitter.com/ebekirsahin/status/1532324352187895810 
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başvurdum. Tüm yurttaşlarına ‘Efendiler’ diye seslenen Atatürk’ün kurduğu Türkiye’de hiç kim-
senin kimseye hakaret etme, kaba dil kullanma hakkı ve ‘özgürlüğü’ olamaz. RTÜK de tepkilere 
kulak tıkayamaz” dedi.1432 Taşcı, Şahin’in sözlerine ise, “Sayın Şahin görevini yapman için bana 
‘şart’ koşmaya değil; yalnızca bağımsız iradene ve görevini yapma cesaretine ihtiyaç vardır”1433 
yanıtını verdi.1434 

8 Haziran 2022 
• RTÜK üyesi İlhan Taşcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gezi eylemcilerine yönelik kullandığı “sür-

tük” ifadesinin RTÜK gündemine alınmadığını açıkladı. “RTÜK’e yaptığım başvuru bugünkü ku-
rula alınmadı” diyen Taşcı, “RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in dilekçemi ne zaman gündeme ala-
cağını merakla bekliyorum”1435 dedi. Erdoğan, partisinin grup toplantısı konuşmasında Gezi olay-
larına katılan yurttaşlara yönelik “Bu teröristler, eşkıyalar bira şişeleriyle caminin içini pisle-
mişti” iddiasını tekrarladı. Erdoğan, direnişe katılan eylemciler için “Bunlar çürük, bunlar sürtük” 
ifadelerini kullandı.1436 

30 Haziran 2022 
• RTÜK Başkanlığı, VOA Türkçe ve DW Türkçe’ye yönelik internet sitelerindeki görüntülü haber-

ler gerekçesiyle 9 Şubat’ta RTÜK’e lisans başvurusunda bulunma zorunluluğu kararı doğrultu-
sunda söz konusu uluslararası medya kuruluşları haber sitelerine erişim engeli getirilmesini1437 
hayata geçirdi.1438 RTÜK’ün başvurusu üzerine söz konusu haber sitelerine Türkiye’den erişim 
engellendi.1439 Prof. Dr. Yaman Akdeniz, VOA Türkçe’ye Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin 
30/06/2022 tarih ve 2022/7982 dosya iş sayılı kararıyla engelleme yapıldığını duyurdu.1440 Akde-
niz, DW Türkçe’nin ayrı alan adı kullanmaması nedeniyle DW’nin tüm sitesine engelleme geldi-
ğini kaydetti.1441 

1 Temmuz 2022 
• RTÜK, DW Türkçe ve VOA Türkçe sitelerine erişim engeli getirilmesiyle ilgili “Yasal süre so-

nunda RTÜK’e herhangi bir başvurunun yapılmadığının görülmesi üzerine yayın lisansı olmadan 
yayın hizmetine devam edilen internet siteleri için yargı süreci başlatılarak erişim engeli talep 
edilmek zorunda kalınmıştır” açıklaması yaptı. Açıklamada, söz konusu haber sitelerince yasalar 
gereği Türkiye’de şirketlerini kurup lisans alma süreçlerini başlatmaları durumunda Üst Kurul’un 
erişim engelleme sürecini sona erdirmek için yargı mercilerinden talepte bulunacağı belirtildi. 
Açıklamada, “RTÜK çoğulculuktan, özgür basından, medya kuruluşlarının serbestçe habercilik 
yapabilmesinden yanadır. Ancak her demokratik ülke gibi Türkiye de hukuk devletidir. Sektöre 
rehber olan RTÜK, haberlerin belli teminat altında legal olarak yayılmasından yanadır. Legal ze-
minlerde halkın haber alma özgürlüğünün teminatı olan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası doğrul-
tusunda 6112 sayılı Kanun ile çalışan Üst Kurul, görevini eksiksiz yerine getirmektedir. İfade ve 
basın hürriyetine ilişkin hiç kimsenin tereddüt etmesine, gereksiz endişeye kapılmasına ve yasal 
dayanaklarla işini yapan Üst Kurulumuzu töhmet altında bırakacak açıklamalar yapmasına lüzum 
yoktur.” denildi.1442 

• Deutsche Welle (DW), Türkiye’nin internet sayfalarına erişim engeli getirilmesine ilişkin “Yap-
tığımız kapsamlı yazışmalarda ve ayrıca medya denetleme kurumu başkanıyla yaptığımız kişisel 
görüşmelerde DW’nin neden böyle bir lisans için başvuruda bulunamayacağını açıklamıştık. Ör-
neğin, Türkiye’de lisanslı medya, RTÜK’ün uygunsuz olarak değerlendirdiği çevrimiçi içeriği 

 
1432 https://twitter.com/ilhantasci/status/1532251068431798272 
1433 https://www.birgun.net/haber/rtuk-baskani-ndan-erdogan-in-surtuk-ifadesinin-incelenmesine-iliskin-kilicdaroglu-sarti-390275 
1434 https://twitter.com/ilhantasci/status/1532344371462520833 
1435 https://twitter.com/ilhantasci/status/1534499803144589318 
1436 https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/rtuk-erdoganin-surtuk-ifadesini-gundemine-almadi-1945039 
1437 https://twitter.com/engelliweb/status/1542582393613287425 
1438 https://www.takvim.com.tr/guncel/2022/06/30/lisans-zorunlulugunu-yerine-getirmeyen-dw-ve-voaya-erisim-engeli-getirildi-rtukten-flas-aciklama-kur-sirketi-
ac-siteni 
1439 https://www.takvim.com.tr/guncel/2022/06/30/lisans-zorunlulugunu-yerine-getirmeyen-dw-ve-voaya-erisim-engeli-getirildi-rtukten-flas-aciklama-kur-sirketi-
ac-siteni 
1440 https://twitter.com/cyberrights/status/1542581913587695617 
1441 https://twitter.com/cyberrights/status/1542612203316166661 
1442 https://www.dunya.com/gundem/rtukten-dw-turkce-ve-amerikanin-sesi-aciklamasi-haberi-662626 
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silmekle yükümlü. Bu durum bağımsız bir medya kuruluşu için kabul edilemez. DW, şimdi uy-
gulanan erişim engeline karşı yasal yollara başvuracak” açıklaması yaptı.1443 

• RTÜK üyesi İlhan Taşçı, RTÜK’ün 1 Ocak – 30 Haziran döneminde 2022’nin ilk yarıyıl ceza 
tablosunu paylaştı ve hükümete muhalif çizgideki kuruluşlara yönelik 10 milyon TL’lik ceza ke-
sildiğini ifade etti. Taşçı’nın paylaştığı tabloya göre; TELE1’e 9 kez, Halk TV’ye 8 kez, KRT 
TV’ye 5 kez, Flash TV’ye 4 kez ve Fox TV’ye 4 kez ceza verildi. Buna karşın hükümete yakın 
çizgideki kuruluşlardan pek çoğuna ilişkin şikayetler ele alındı ancak sadece ATV’ye 1 kez, 
TGRT’ye 1 kez ve Beyaz TV’ye 1 kez ceza kesildi. Bu kuruluşlara verilen toplam para cezası 1,5 
milyon lira oldu.1444 Taşçı, bu tabloya ilişkin “Bu aslında basın özgürlüğüne vurulan bir darbe-
dir”1445 dedi.1446 

• RTÜK üyesi İlhan Taşçı, müzisyen Mabel Matiz’in “Karakol” şarkısının klibinin müzik kanalla-
rınca yayımlanmaması için RTÜK Başkanlığı’nca kanallara baskı yapıldığını söyledi. Taşçı, 
“RTÜK, Mabel Matiz'in son şarkısı için tek tek tüm müzik kanallarını arayarak “yayınlamamala-
rını” yoksa olacaklar konusunda aba altından sopa gösterdi. Çıkıp yekten “yasakladık” diyemi-
yorlar ki duruma göre geri dönüş yapabilsinler. Kendi gibi olmayan her şeye, düşünceye karşılar” 
açıklaması yaptı.1447  

4 Temmuz 2022 
• RTÜK Başkanlığı, haber yayınlarında “akıllı işaret” uygulamasının başlatılacağını açıkladı.  

Açıklamada, “Bugüne kadar genel izleyici kategorisinde görülen ve özel bir uyarıcı akıllı işaret 
kullanılmayan haberlerde, son zamanlarda şiddet görüntülerinin sıklıkla yer alması, ne yazık ki, 
ailece izlenen bültenlerde, şiddet görüntülerini içeren haberlerin ağırlık kazanması yeni bir dü-
zenlemeyi zorunlu kılmıştır. Haberlerin de akıllı işaretler uygulaması kapsamına alınması kaçı-
nılmaz hale gelmiştir. Çalışma tamamlandığında artık yayıncılar, haber bültenlerinde akıllı işa-
retler kullanmak ve izleyicileri bilgilendirmek zorunda olacaklar. Şiddetle alakalı özellikle haber 
bültenlerindeki bu özensiz yayınlar, 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın 
Hizmetleri Hakkında Kanun'un yayın ilkelerinin sıralandığı 8. maddesinde yer alan ‘Yayınlar, 
şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz’ ilkesi çerçevesinde titizlikle takip edilecektir” de-
nildi.1448  

6 Temmuz 2022 
• RTÜK, sulh ceza hakimliği kararıyla Konya Şehir Hastanesi’nde Dr. Ekrem Karakaya’nın öldü-

rülmesiyle ilgili yapılan haberlere yayın yasağı getirildiğini duyurdu. RTÜK’ten yapılan açıkla-
maya göre, Konya 5. Sulh Ceza Hakimliği’nin yasak kararı tüm medya kuruluşları ile sosyal 
medyayı kapsıyor.1449 Bu açıklama üzerine Prof. Dr. Yaman Akdeniz, “İnternet haber siteleri açı-
sından Konya 5’inci Sulh Ceza Hakimliği kararı bağlayıcı değildir. Kaldı ki bu karar haber site-
lerine de tebliğ edilmemiştir, tebliğ edilmeyen ve varlığından haberiniz olmayan kararların haber 
siteleri açısından bir bağlayıcılığı söz konusu olamaz” görüşünü paylaştı.1450 

• RTÜK üyesi Okan Konuralp, RTÜK’ün Halk TV’yi cezalandırdığını açıkladı. 1451  Buna göre 
RTÜK, HDP Milletvekili Mehmet Tiryaki'nin yayında PKK terör örgütü kurucusu Abdullah Öca-
lan hakkında kullandığı “Sayın Öcalan” ifadesi nedeniyle Halk TV’ye üç program durdurma ce-
zası verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ensar Vakfı ve TÜRGEV üzerinden 

 
1443 https://www.birgun.net/haber/deutsche-welle-den-erisim-engeli-aciklamasi-393983 
1444 https://twitter.com/ilhantasci/status/1542801501869015041?t=wcCEqKJM__xaN3gejpjOkA&s=08 
1445 https://twitter.com/ankahabera/status/1542782225552400384 
1446 https://ankahaber.net/haber/detay/rtuk_son_6_ayda_krt_tv_tele1_halk_tv_flash_tv_ve_fox_tvye_toplamda_10_milyon_lira_ceza_kesti…_ilhan_tasci_bu_as-
linda_basin_ozgurlugune_vurulan_bir_darbedir_93323 
1447 https://twitter.com/ilhantasci/status/1542895749180100610 
1448 https://www.rtuk.gov.tr/haber-bultenleri-basta-olmak-uzere-siddet-icerikli-yayinlara-dair-son-uyari---/4347 
1449https://twitter.com/rtukkurumsal/status/1544708430962851841?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetem-
bed%7Ctwterm%5E1544708430962851841%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.gazeteduvar.com.tr%2Fkonyadaki-saldiriyla-
ilgili-yayin-yasagi-getirildi-haber-1572362 
1450https://ankahaber.net/haber/detay/profdr_akdeniz_yayin_yasagi_anayasaya_aykiri_internet_haber_siteleri_acisindan_baglayici_degil-
dir_94120#.Ysfi0jUyAe0.twitter 
1451 https://twitter.com/okonuralp/status/1544648490168508416? 
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Amerika’ya para gönderildiği açıklamasını ikinci kez yayınlayan Halk TV’ye ikinci kez idari para 
cezası verdi.1452 

• RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu’nu hedef alarak, “Müeyyi-
deye konu olan yayın ihlalini tekrar yayınlarsanız elbette bir yaptırımı olacaktır. Konuyu çarpıta-
rak, halkı yanıltarak sözde mağduriyet üreten nezaketsiz tutumunuzu vicdanlara sevk ediyorum. 
İhlallerinize ise hukuk çerçevesinde gereği zaten yapılacaktır” açıklaması yaptı. Cafer Mahiroğlu 
ise, “RTÜK yine en üst sınırdan haksız ve hukuksuz bir ceza verdi. Ben de en üst sınırdan haykı-
rıyorum: Halk TV habercilerinin, programcılarının, yorumcularının bu ekranda yayın yapabil-
mesi için her türlü riski almaya ve bedeli ödemeye hazırım. Susmayacağım, sinmeyeceğim, kork-
mayacağım” tepkisini gösterdi.1453 Yazar Murat Ağırel ise, RTÜK Başkanı Şahin’e yönelik “AKP 
li bir belediyede yaşanan yolsuzluklar duyulmasın diye siz devreye girdiniz mi? Başsavcıyı dos-
yayı bekletin diye aradınız mı? Belediye Başkanı’na ‘konuşma, anlatma’ diye mesajı yazdınız 
mı?” sorularını yöneltti.1454 

20 Temmuz 2022 
• Ankara 3. İdare Mahkemesi, orman yangınlarıyla ilgili yayın yasağı kararı alınan RTÜK toplan-

tısından AKP ve MHP’li üyelerce oy çokluğuyla CHP kontenjanından seçilmiş RTÜK üyesi İlhan 
Taşcı’nın çıkarılması kararını yasaya aykırı buldu.1455 Mahkeme, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahir 
ve AKP-MHP’li üyelerin böyle bir hakkı olmadığına karar verdi.1456 Taşçı, bu kararı “kanunsuz 
suç ve ceza olmaz kararı” olarak paylaştı.1457 Taşçı, kendisi toplantıdan çıkarıldıktan sonra bazı 
TV kanalları aleyhine orman yangınlarıyla ilgili haberleri nedeniyle ceza kararı alındığını anım-
satarak, “Kanunsuz şekilde RTÜK toplantısından çıkarılmam nedeniyle katılmadığım gündem 
maddelerinde alınan kararlar da sakat hale geldi. Yangınları haberleştiren ve bu nedenle RTÜK 
cezalandırdığı kanallara verilen cezalar da şekli eksiklik nedeniyle hukuka aykırı hale gelmiştir” 
dedi.1458 

30 Temmuz 2022 
• RTÜK, LGBTİ+ karakterlere yer verdiği için yayından kaldırılması talebiyle “Jurassic World 

Kretase Kampı” isimli Netflix yapımıyla inceleme başlattığını duyurdu. RTÜK Başkanı Ebubekir 
Şahin, “RTÜK olarak dijital platformları yakından takip ediyoruz. Çocuk ve gençleri olumsuz 
etkileyebilecek, değerlerimizi hiçe sayan içeriklere müsaade etmemekte kararlıyız. Bu bilinçle, 
Netflix platformunda yayınlanan Jurassic World Kretase Kampı adlı yapım hakkında inceleme 
başlatılmıştır”1459 dedi.1460 

1 Ağustos 2022 
• RTÜK, HalkTV’nin Şirin Payzın, Emin Çapa ve Barış Terkoğlu’nun hazırladığı “Sözüm Var” 

programına yayın durdurma cezası verdi. HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki’nin 
söz konusu programda “Sayın Öcalan” ifadesini kullanması gerekçesiyle kanala ceza verildiğini 
HalkTV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu duyurdu. Mahiroğlu, “Halk TV’de bu akşam 
yine RTÜK belgeseli izleyeceksiniz. Üç program durdurma kararını uygulayacağız. Döngüye 
bağladığınız haksız cezalarla bizi yok etmeye çalışıyorsunuz. Evet, maddi bedeli çok yüksek ama 
Türk halkının geleceği benim için bu bedelden çok daha değerli. #susmayacağız”1461 ifadelerini 
kullandı.1462 

2 Ağustos 2022 

 
1452 https://halktv.com.tr/gundem/rtuk-halk-tvnin-onceden-ilan-edilmis-cezasini-kesti-683323h 
1453 https://twitter.com/cafermahiroglu/status/1544768543585173504 
1454 https://twitter.com/muratagirel/status/1544782480233857024?s=21&t=iqT6Y-TqFOh4CTIfgDpdBg 
1455 https://www.birgun.net/haber/ilhan-tasci-rtuk-toplantisindan-cikarilmama-karsi-actigim-davayi-kazandim-395959 
1456 https://www.birgun.net/haber/ilhan-tasci-rtuk-toplantisindan-cikarilmama-karsi-actigim-davayi-kazandim-395959 
1457 https://twitter.com/ilhantasci/status/1549796477450469377 
1458 https://twitter.com/ilhantasci/status/1549635980319236098 
1459 https://twitter.com/ebekirsahin/status/1553019334657806338 
1460 https://bianet.org/bianet/yasam/265211-rtuk-ten-lgbti-karakter-iceren-animasyona-inceleme 
1461 https://twitter.com/cafermahiroglu/status/1554110373980151808 
1462 https://www.gazeteduvar.com.tr/halktvye-yayin-durdurma-cezasi-rtuk-belgeseli-yayinlandi-haber-1575719 
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• RTÜK, Halk TV’ye verdiği üç program durdurma cezası nedeniyle “Sözüm Var” programı yerine 
belgesel izletildi.1463 

17 Ağustos 2022 
• RTÜK, Halk TV’e, TELE 1’e ve Habertürk’e çeşitli gerekçelerle idari para cezaları, Netflix’e ise 

bir diziyi yayın kataloğundan çıkarma cezası verdi. RTÜK’ün CHP kontenjanından üyesi Okan 
Konuralp, “RTÜK, Medya Mahallesi’ndeki değerlendirmelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı küçük 
düşürdüğü iddiasıyla Halk TV’ye para cezası verdi. Oysa tüm hukuki içtihatlar cumhurbaşkanına 
dahi, basın özgürlüğü kapsamında yapılan eleştirilere katlanma/tahammül etme sorumluluğu yük-
ler. RTÜK, kardiyolog Ekrem Karakaya’nın Konya’da öldürülmesiyle ilgili yayın yasağına uy-
madığı iddiasıyla TELE 1’i de cezalandırdı. Oysa yayın bir ihlal değil; sağlık emekçilerine yöne-
lik şiddete karşı kamuoyu oluşturma, doktorlarımıza desteği/onlarla dayanışmayı arttırma çaba-
sıdır” paylaşımıyla ceza kararlarını duyurdu.1464 Devamında Konuralp, “RTÜK, Habertürk’e de 
Prof. Dr. Celal Şengör’ün Teke Tek’teki ‘Musa Peygamber’ değerlendirmesi nedeniyle para ce-
zası verdi. Karar, Diyanet’in Türkiye’nin köklü ilahiyat birikimiyle tezat dilekçesine dayandırıldı. 
TELE 1’in internet sitesi üzerinden sağladığı maddi destekleri de cezalandırma gerekçesi yaptı. 
RTÜK, Netflix’e ise Jurassic World Kretase Kampı adlı animasyon nedeniyle yayını katalogdan 
çıkartma cezası verdi” dedi.1465 

• RTÜK, Spotify içerisinde yer alan “milli manevi değerlere hakaret, aşağılama, iftira içeren ve 
FETÖ propagandası yapan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına, siyasi parti liderlerine ve 
devlet büyüklerine hakaret” içeren çalma listeleri ile podcast içeriklerinin platformdan temizlen-
mesine karar verildi.1466 RTÜK, bahse konu yayınlar ve podcastlerle Spotify’ın kanunda yer alan 
“Yayın hizmetleri .. kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı 
veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez”, “Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka 
... aykırı olamaz” ve “Terör eylemini, faillerini ve mağdurlarını terörün amaçlarına hizmet edecek 
sonuçlar doğuracak şekilde sunamaz” hükümlerine aykırı hareket ettiğini öne sürerek içeriklerin 
kaldırılmasına karar verdi.1467 

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.1468 

9 Eylül 2022 
• RTÜK üyes� İlhan Taşçı, LGBTİ+ yurttaşlara karşı nefret söylem� �çeren ‘kamu spotu’nun üst 

kurul onayı olmadan RTÜK Başkanı Ebubek�r Şah�n’�n �steğ� �le yayınlandığını açıkladı.1469 
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 karar1470 verdi.1471 “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.1472 RTÜK 

 
1463 https://halktv.com.tr/gundem/halk-tvye-karartma-686676h 
1464 https://twitter.com/okonuralp/status/1559876222791852032 
1465 https://t24.com.tr/haber/rtuk-ten-halk-tv-haber-turk-tele-1-ve-netflix-e-ceza,1053333 
1466 https://shiftdelete.net/rtuk-spotifya-yaptirim-uygulayacak 
1467 https://www.milliyet.com.tr/gundem/rtukten-netflix-ve-spotify-icin-karar-6808730 
1468  https://www.birgun.net/haber/rtuk-ten-skandal-kamu-spotu-lgbti-lari-hedef-alan-mitingin-propagandasini-yaptirdilar-401996, 
1469  https://www.birgun.net/haber/lgbti-karsiti-kamu-spotu-nu-rtuk-baskani-ebubekir-sahin-mevzuata-aykiri-bicimde-yayinlatmis-402070 
1470 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/rtukten-halk-tvye-5-kez-program-durdurma-cezasi/2685052 
1471  https://halktv.com.tr/gundem/rtukten-halk-tvye-yine-ceza-2-692879h 
1472 https://www.haberturk.com/rtukten-halk-tvye-para-ve-program-durdurma-cezasi-3520488 
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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.1473 

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 değişmediğini gözlem-
lemek mümkün” diyen Doğruluk Payı’nın analizinde, Ocak-Ağustos 2022 döneminde Fox TV, 
TELE1, Halk TV, FlashHaber ve KRT’nin en fazla yaptırıma maruz kalan kanallar olduğu sıra-
landı.1474 

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.1475 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 boşa-

lan üyelik için yapılması gereken seçimle ilgili halen TBMM’ye üye seçimi için yazı gönderil-
mediğini açıkladı.1476 RTÜK üyeliği seçiminde İyi Parti kontenjanından seçim yapılması gerekli-
liği oluştuğunu kaydeden Taşçı, “TBMM’de grubu bulunan partilerin sandalye dağılımına göre 
AKP’den boşalan RTÜK üyeliği İyi Parti’ye geçiyor. Son dakikada Meclis aritmetiğinde değişik-
lik olmazsa RTÜK’te parti kontenjanlarının dağılımı şöyle olacak: AKP:4 CHP: 2 MHP: 1 HDP: 
1 İyi Parti: 1” açıklaması yaptı.1477 

6 Ekim 2022 
• RTÜK, suç örgütü lideri Sedat Peker’in rüşvet mekanizması iddialarıyla gündeme gelen Turkuvaz 

Medya Grubu Başkanvekili Serhat Albayrak ve AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu 
hakkındaki açıklamalarının tartışıldığı programlar nedeniyle1478 Halk TV’ye iki kez, Tele1’e iki 
kez, KRT’ye de bir kez yüzde üç oranında idari para cezası verdi.1479 RTÜK üyesi İlhan Taşçı, 
cezalara ilişkin “Gerekçe küçük düşürülmüşler! RTÜK’ün Halk TV, Tele1 ve KRT’ye oy çoklu-
ğuyla verdiği yüzde üç para cezası kararının dayandırıldığı gerekçe Sedat Peker’in iddialarını 
televizyonda tartışarak Serhat Albayrak ve Zehra Taşkesenlioğlu’nun “küçük düşürülmesi”! Gü-
ler misin ağlar mısın!”1480 paylaşımını yaptı.1481 

 
1473 https://ankahaber.net/haber/detay/rtuk_ali_riza_arslanin_oglunun_naasini_kutuyla_almasina_iliskin_degerlendirmelere_ceza_yagdirdi_103610 
1474 https://www.dogrulukpayi.com/bulten/rtuk-2022-de-en-fazla-hangi-kanallara-ceza-kesti 
1475 https://www.diken.com.tr/rtukun-tarafsizlik-karnesi-muhalif-kanallara-ceza-yagdi-yandaslara-dokunulmadi/ 
1476 https://www.gazeteduvar.com.tr/rtuk-uyesi-tasci-ak-partili-uyenin-istifasiyla-bosalan-uyelik-iyi-partiye-gecti-haber-1583039 
1477 https://twitter.com/ilhantasci/status/1575764868749463553?ref 
1478 https://medyagozlemveritabani.org/rtukten-Tele1e-idari-para-cezasi-3/ 
1479 https://m.bianet.org/bianet/medya/268146-rtuk-ten-yine-elestirel-kanallara-ceza 
1480 https://twitter.com/ilhantasci/status/1577949106437242882? 
1481 https://www.gazeteduvar.com.tr/rtukten-halk-tv-tele-1-ve-krtye-para-cezasi-haber-1583770 
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• RTÜK, “İzmir’in kurtuluşunda tek kurşun atmadık” diyen eski TBMM Başkanı, AKP’li İsmail 
Kahraman’ı eleştiren Nihat Sırdar’ın, programında sarf ettiği sözler nedeniyle Kafa Radyo’ya 
yüzde üç idari para cezası verdi.1482 Radyo Sputnik’in “Ali Çağatay İle Seyir Hali” programında 
HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’a yönelik suikast girişimi iddiaları konuşulurken sarf 
edilen sözlerin de “Türkiye Cumhuriyeti Devletini zan altında bıraktığı” gerekçesiyle radyoya 
para cezası kararı verildi.1483 

19 Ekim 2022 
• RTÜK, Tele1’in üç gün süreyle yayın durdurma ve idari para cezasına karar verdi. RTÜK, AKP 

ve MHP’nin oy çokluğuyla Enver Aysever’in sunduğu “Ayrıntılar” programında yayın konuğu 
Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil’in Diyanet İşleri Başkanlığı’na yö-
nelik sözlerinin “toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edeme” olarak değerlendirdi. Tele1’in bu ka-
rardan sonra 1 yıl içinde aynı ihlali tekrarlaması durumunda RTÜK, yayıncı kuruluşun lisansını 
iptal edebilecek.1484 RTÜK üyesi İlhan Taşcı, “Bir sonraki aşama kanalın yayın hayatına son ve-
rilmesi” diyerek tepki gösterdi. RTÜK üyesi Okan Konuralp ise, “Karar, Ebubekir Şahin’e verilen 
talimatların sonucudur” ifadelerini kullandı. Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, 
“Tele1’in lisansını iptal etmeyi hedefliyorlar” dedi. BirGün Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim 
Aydın, “Tele1’i susturmaya çalışıyorlar, bunu başaramayacaksınız” ifadelerini kullandı. Tele1 
Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, karara ilişkin yaptığı açıklamada, “RTÜK bir kez 
daha istibdat rejiminin sansür aygıtı olduğunu kanıtladı. Sırf Diyanet eleştirildi diye Tele1’e üç 
gün kapatma cezası verildi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin özel bir kin güdüyor, bunu unutma-
yacağız. Tele1’in lisansını iptal etmeyi hedefliyorlar” dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu da, “Saray talimatıyla RTÜK, bir kez daha basın özgürlüğüne, çok sesliliğe darbe vurdu; 
bağımsız, ilkeli yayıncılık yapan Tele1 ekranlarını kararttı… Ne yaparlarsa yapsınlar, daima ba-
ğımsız medya ile dayanışma içinde olacağız, gerçeklerden korkan bu karanlık zihniyete son ve-
receğiz” ifadelerini kullandı. BirGün Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın, “RTÜK, tek adam 
rejiminin en önemli sansür aracı olduğunu kanıtlama çabası içinde. Sırf Diyanet eleştirildi diye 
Tele1’e üç gün kapatma cezası verildi. Tele1’i susturmaya çalışıyorlar. Bunu başaramayacaksı-
nız. #Tele1Susturulamaz” açıklamasını yaptı.1485 

31 Ekim 2022 
• İyi Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, RTÜK üyeliği için İyi Parti kontenjanından se-

çim yapılması gerektiğini belirterek, iki kişilik aday listesini TBMM Başkanlığı’na re’sen sundu. 
TBMM Başkanlığı’na yapılan başvuruya göre; İyi Parti, Meral Akşener’in basın danışmanı Murat 
İde ile KRT TV programcısı-gazeteci Çiğdem Akdemir’i RTÜK üyeliği seçimi için aday gös-
terdi.1486 

1 Kasım 2022  
• RTÜK üyeliğine AKP kontenjanından aday gösterilen Mete Hacıarifoğlu seçildi. TBMM Baş-

kanlık Divanı, AKP ve MHP’nin oy çokluğuna dayanan kararıyla boş üyeliğin AKP tarafından 
kullanılmasına karar vermişti. TBMM Genel Kurulu’ndaki seçim sonucunda1487 AKP kontenja-
nından aday gösterilen Mete Hacıarifoğlu RTÜK üyeliğine seçildi.1488 Yeni üye RTÜK Başka-
nını’nın danışmanlık görevini yürütüyordu. AKP Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Kalem Mü-
dürlüğü’nde görevli Batuhan Mumcu’yu da aday göstermişti.    

• İyi Parti TBMM Genel Kurulu’nda, “Basın ve yayın kuruluşlarının tarafsız ve güvenilir yayın 
yapabilmeleri için düzenlemeler yapılmasına ve RTÜK’ün siyasi ve taraflı karar vermesinin en-
gellenmesine ilişkin” araştırma önergesini gündeme taşıdı. Önerge AKP ve MHP oylarıyla red-
dedildi. İyi Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, “Siyasi ketenperelerle, siyasi 

 
1482 https://bianet.org/bianet/medya/268146-rtuk-ten-yine-elestirel-kanallara-ceza 
1483 https://www.yenimesaj.com.tr/rtukten-tele1-krt-ve-halk-tvye-ceza-H1454440.htm 
1484 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/rtukten-Tele1e-3-gun-yayin-durdurma-cezasi/2715493 
1485 https://www.birgun.net/haber/rtuk-Tele1-ekraninin-3-gun-sureyle-kapatilmasina-karar-verdi-406860 
1486 https://www.voaturkce.com/a/ı̇yi-parti-rtuk-uyeligi-icin-adaylarini-ilan-etti/6813397.html 
1487 https://www.tbmm.gov.tr/Tutanaklar/Tutanak?BirlesimSiraNo=23792&BaslangicSayfa=1&BitisSayfa=1&Tur=H 
1488 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221102-9.pdf 
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manevralarla ve entrikalarla elde ettiğiniz şey sadece bir RTÜK üyeliğidir. Adalet ve Kalkınma 
Partisi’nin eğer bu RTÜK üyeliği başını göğe erdirecekse buyursun sizin olsun ama bu RTÜK 
üyeliği yüzünden bu Meclisin hoşgörü ortamına zarar verecek insicamını da ortadan kaldıracak-
sınız” dedi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da, İyi Parti’nin RTÜK üyeliği hakkının gasp 
edildiğini,  TBMM içinde de demokrasiye zarar verildiğini söyledi.1489 

13 Kasım 2022 
• İstanbul Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi’nde yaşanan saldırı üzerine RTÜK, Kültür ve Turizm 

Bakanlığı’nın talebiyle, 6112 sayılı kanunun 7. maddesi gerekçesiyle “toplumda korku, panik ve 
kargaşa yaratılmaması” için yayın yasağı getirildiğini açıkladı.1490 RTÜK Başkanı Ebubekir Şa-
hin, yayın yasağı kararını paylaşarak “İstanbul’daki patlamaya ilişkin yayın yasağı getirilmiştir. 
Tüm medya kuruluşlarımızın dikkatine önemle sunulur” dedi.1491 

2 Aralık 2022 
• Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV ve Tele1’e üst sınırdan idari para cezası verdi. 

RTÜK, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki’nin “bölücü terör örgütü elebaşı 
Abdullah Öcalan’a defalarca saygınlık kazandırma çabalarını, suçu, suçluyu, terör ve terörist ba-
şını övmesini” yayıncılık ilkelerine aykırı bularak, Halk TV’ye idari para cezası ve üç kez prog-
ram durdurma yaptırımı uyguladı. Tele1’e ise “18 Dakika” adlı programda, moderatör Merdan 
Yanardağ’ın “RTÜK bu kestiği cezalardan elde ettiği paraları nereye harcıyor?” sorusuyla öne 
sürdüğü iddialar nedeniyle ceza verildi. 1492 Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu ise, “RTÜK ken-
dini aştı, ceza verdiği yayına yine ceza vermek için toplanıyor. Amaç gözdağı vermek, seçimler-
den önce korku iklimi yaymak. Dilini yutan yutsun, gözünü kör eden etsin, biz onlardan olmaya-
cağız, hele konu ülkemizse. Doğruları söylemek için kimseden izin almayacağız. Korkmuyoruz” 
açıklamasıyla karara tepki gösterdi. Bunun üzerine RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ise, Mahi-
roğlu’nun paylaşımını alıntılayarak, “Müeyyideye konu olan yayın ihlalini tekrar yayınlarsanız 
elbette bir yaptırımı olacaktır. Konuyu çarpıtarak, halkı yanıltarak sözde mağduriyet üreten ne-
zaketsiz tutumunuzu vicdanlara sevk ediyorum. İhlallerinize ise hukuk çerçevesinde gereği zaten 
yapılacaktır” dedi. Buna karşı Mahiroğlu, Şahin’e hitaben “Hangi ülkede bir genel başkanın açık-
lamasını canlı yayınlamak suç? Hem AYM, hem AİHM kararları var: Konuğun canlı yayındaki 
sözlerinden kanal sorumlu tutulamaz. Kaldı ki Sn Kılıçdaroğlu konuk değil. Yaptığımız; bir si-
yasetçinin açıklamasını yayınlamak. Bu da kanalın temel işidir. Kendinizi mahkeme yerine ko-
yuyorsunuz. RTÜK Başkanı olduğunuza göre Sn Kılıçdaroğlu’nun sözlerinin suç olduğuna iliş-
kin bir mahkeme kararı olmadan ceza veremeyeceğinizi biliyor olmalısınız. Ayrıca bu sözleriniz 
ihsas-ı rey değil mi? Siz karar vermişsiniz, toplantıya ne gerek var?” diye yazdı.1493   

21 Aralık 2022 
• RTÜK, “Medya Mahallesi”  programı sunucusu gazeteci Ayşenur Arslan’ın “mimikle terör öv-

güsünde bulunduğu” savıyla1494 Halk TV’ye üç kez program yayınını durdurma ve yüzde 3 para 
cezası verdi.1495 Bu kararı, RTÜK’ün CHP kontenjanından seçilmiş üyesi İlhan Taşçı, sosyal 
medya hesabından duyurdu.1496 Taşcı1497, Prof. Dr. Emre Kongar ile Merdan Yanardağ’ın İBB 
Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis cezasını, “halkın iradesine darbe” olarak nitelemeleri 
nedeniyle yüzde üç idari para cezası verildiğini açıkladı.1498 Taşçı’nın açıklamasına göre; RTÜK, 
ayrıca Tele1’e “Açıkça” programı nedeniyle de yüzde üç idari para cezası kararı çıktı.1499 RTÜK, 
“İlker Karagöz İle Çalar Saat” programında, TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil’in Cumhur-
başkanı Erdoğan’ın ekonomiye dönük sözlerine ilişkin “bir tek gün pazara gitse şu cümleyi 

 
1489 https://www.voaturkce.com/a/akp-nin-yeni-rtuk-uyeligi-davalik-olacak/6815662.html 
1490 https://www.rtuk.gov.tr/gecici-yayin-yasagi-karari-/4395 
1491 https://twitter.com/ebekirsahin/status/1591798692327362561?t=R1L59y3kj_XeXrQHQJBd8w&s=08  
1492 https://www.indyturk.com/node/529211/haber/rt%C3%BCkten-halk-tv-ve-tele1e-ceza 
1493 https://twitter.com/cafermahiroglu/status/1598761013414854678?t=TKRr9WKsHHKbXlFcWcK8dw&s=08 
1494 https://www.aydinlik.com.tr/haber/bu-mu-mimik-pkk-durduk-yere-saldirmazmis-357347 
1495 https://twitter.com/i/broadcasts/1MYGNgBZmzVJw 
1496 https://www.gazeteduvar.com.tr/rtuk-baskanindan-mimik-aciklamasi-kasitli-bir-dezenformasyon-haber-1594921 
1497 https://twitter.com/ilhantasci/status/1605529940602093574?cxt=HHwWjIC8na--_scsAAAA 
1498 https://twitter.com/ilhantasci/status/1605529942560632833 
1499 https://twitter.com/ilhantasci/status/1605529944569704448 
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kurmaya utanır” sözleri nedeniyle Fox TV’ye yüzde üç idari para cezası verdi.1500 Taşcı, cezalara, 
“RTÜK’ün kestiği cezalar, seçime giderken Türkiye'yi ,‘karanlığa ve suskunluğa boğma arayı-
şına’ ilişkin önemli bir göstergedir. Medyadan istenen, ülkede yüzde 150’yi bulan enflasyonu 
göstermemeleri, iktidarı eleştirmemeleri, muhalefetin çözüm önerilerini halka duyurmamaları!” 
tepkisini gösterdi.1501 

• RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ise, paylaştığı yazılı açıklamasında, İlhan Taşçı’nın uzman raporu 
ve Üst Kurul kararı üzerinden kamuoyunu manipüle ettiğini ve kasıtlı bir dezenformasyona neden 
olduğunu ifade etti.1502 Şahin, açıklamasında, “Maalesef RTÜK Üyemiz Sayın İlhan Taşçı, her 
zamanki gibi kamuoyunu uzman raporu ve Üst Kurul kararı üzerinden manipüle ederek, "mimik" 
üzerinden ceza verildi diye yanlış bir algı oluşturma gayreti içinde kasıtlı bir dezenformasyona 
neden olmuştur. Halbuki uzman raporundan da açıkça görüleceği üzere ceza, program sunucusu 
Ayşenur Arslan'ın Karkamış'ta terör örgütü PKK saldırısını aklamak için kullandığı ifadeler ne-
deniyle verilmiştir. Kurum olarak bu programda olduğu gibi hiçbir programda veya yayında terör 
örgütlerini aklama gayreti içine giren çabalara veya söylemlere müsamaha etmeyeceğimizin ve 
bu konunun da yakından takip edilmeye devam edileceğinin bilinmesini isteriz. İlk duyduğunuz 
çarpıtılmış bilgilere değil, doğrulara inanalım lütfen. Doğru ve gerçek tektir” dedi.1503 Şahin’in 
bu açıklaması üzerine İlhan Taşçı, “O zaman kuruldaki müzakere kayıtları açıklayalım” 1504 tep-
kisini gösterdi.1505  

• RTÜK üyesi Okan Konuralp1506 ise, RTÜK’ün bugünkü kararıyla1507 birlikte 2022 yılında iktidar 
karşısında bağımsız gazetecilik örnekleri veren kanallara kesilen para cezalarının yaklaşık 15 milyonu 
bulduğunu ifade etti1508 ve “Kimsenin şüphesi olmasın, her türlü baskıya rağmen demokrasi ve gazetecilik 
kazanacak!” tepkisini gösterdi.1509 
 
İfade ve Basın Özgürlüğüne Yönelik Yurtiçi ve Yurtdışından Gelen Tepkiler 
2 Ocak 2022 

• Gazeteci Hayri Demir’in, Gazeteciler Cemiyeti’nin desteğiyle hazırladığı Aralık ayı “Haberin 
Bedeli” raporuna göre, 10 ayrı kentte görülen 36 ayrı davada en az 67 gazetecinin yargılamasına 
devam edildi.1510 Bir aylık dönemde yargılanan 67 gazetecinin hapis ve ikisi ağırlaştırılmış mü-
ebbet olmak üzere üç kez müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Görülen duruşmalardan 
altısı karara bağlandı. Sekiz gazeteciye hapis cezası verildi. Bir gazeteci hakkında verilen dokuz 
aylık hapis cezası dört bin 500 lira para cezasına çevrildi. Yargılanan gazetecilerin 25’i hakkında 
ise beraat kararı verildi. Rapora göre, bir aylık dönemde en az 11 gazeteci ve medya çalışanı 
gözaltına alındı. Yedi gazeteci hakkında yeni davaların açıldı. Üç gazeteci hakkında da yeni so-
ruşturmalar başlatıldı.1511 

• Basın Konseyi’nin 2021 yılı Basın Özgürlüğü Raporu’nda, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Siste-
mine geçişle birlikte iktidarın ‘tek adam’ yönetimine evirildiği bu süreçte, ‘tek sesli’ medya ya-
ratma planı, 2021 yılında ivme kazandı” denildi. Raporda, “Kamu gücü kullanılarak ulusal med-
yanın yüzde 95’ini tam kontrolüne alan iktidar, ‘muhalif’ medyayı çökertmek için RTÜK, BİK 
ve Yargıyı aparat olarak bu yıl da sınırsızca kullandı.  Okunmayan, izlenmeyen iktidar medyası, 
2021 yılında yine kamu kaynaklarıyla fonlanarak ayakta tutuldu. Bunlar RTÜK’ün idari para ve 
BİK’in resmi ilan kesme cezalarından muaf.  Eleştirel ve bağımsız yayın yapan medya kuruluşları 
ise RTÜK ve BİK cezaları, artan girdi maliyetleri ve uydu kiraları karşısında yaşam savaşı 

 
1500 https://twitter.com/ilhantasci/status/1605529946541154304 
1501 https://t24.com.tr/haber/rtuk-ten-medya-mahallesi-programi-ile-tele-1-ve-fox-tv-ye-ceza,1080377 
1502 https://www.aksam.com.tr/guncel/rtuk-baskani-sahinden-ilhan-tasciya-tepki-dogru-ve-gercek-tektir/haber-1328825 
1503 https://twitter.com/ebekirsahin/status/1605591342884818948/photo/1 
1504 www.gazeteduvar.com.tr%2Frtuk-baskanindan-mimik-aciklamasi-kasitli-bir-dezenformasyon-haber-1594921 
1505 https://www.diken.com.tr/rtuk-uyesi-tascidan-mimik-savunmasi-yayinlayan-baskan-sahine-muzakere-kayitlarini-aciklayalim/ 
1506 https://twitter.com/okonuralp/status/1605535453314043906 
1507 https://twitter.com/okonuralp/status/1605535455704858624 
1508 https://twitter.com/okonuralp/status/1605535458225623040 
1509 https://twitter.com/okonuralp/status/1605535451313369088?s=48&t=6QSyeDac-Cia-28UO0FMFw 
1510 https://m.bianet.org/bianet/medya/255615-aralik-2021-67-gazeteci-yargilandi-8-ine-14-yil-hapis-cezasi-verildi 
1511 https://bianet.org/system/uploads/1/files/attachments/000/003/520/original/Haberin_Bedeli_Aral%C4%B1k_2021_Raporu.pdf?1641112685 
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vermeye devam etti. Türkiye’de yayınlanan gazete ve televizyon sayısı bir iki yıl içinde neredeyse 
yarı yarıya azaldı. Medyanın yüzde 95’ini tam kontrolü altında tuttuğu iktidar, söz dinleyen, emir 
komuta içinde manşetler atan, yayınlarda iktidar övgüsü eksik etmeyen gazete ve televizyonlara 
desteğini sürdürürken, geride kalan yüzde beşin susturulması için elinden geleni hayata soktu. 
Sosyal medya için ise, iktidar ‘düşman hukuku’ anlayışıyla yasal düzenleme yapıp susturma plan-
larına devam etti” denildi.1512 

4 Ocak 2022 
• İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın (TİHV), Artvin’de dönemin 

başbakanı Erdoğan’ın mitingi öncesi düzenlenen eylemde polisin sıktığı biber gazı sonucu ölen 
Metin Lokumcu için yapılan ortak açıklamada, kamuoyunu davayı izlemeye çağırdı. Açıklamada, 
“Nihayetinde, davayı gören Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesi 28 Haziran 2021’de yapılan du-
ruşmada, suçun görev alanını aştığından bahisle görevsizlik kararı vermiş ve dava, olması gerek-
tiği gibi Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmiştir. Toplumsal olaylarda gaz kullanımının engel-
lenmesi ve cezasızlıkla mücadele için ciddi öneme sahip bu davayı izlemeyi sürdürecek ve ölü-
müne yol açan asli nedenin aşırı/yoğun/ölçüsüz kimyasal gaz kullanımı olduğu bilimsel raporlar 
ile kanıtlanan Lokumcu için adalet istemeye devam edeceğiz” denildi.1513 

• Sanat Meclisi’nin “2021 yılının son ayında yaşanan hak ihlalleri raporu”na göre ülke çapında 
toplam 117 hak ihlali, baskı, yasak, saldırı ve tahrip yaşandığı belirtildi. Sahne sanatlarının yılın 
bir bölümünde izleyicisiyle buluşamadığı bir yılda sanata yoğun bir baskı ve yasak bilançosu 
yaşandığı vurgulanarak “Toplam 117 kez yıl içinde sanat alanında hak ihlali, baskı, yasak, saldırı 
ve tahrip yaşandı. 2021’de birkaç ay pandemi nedeniyle etkinliklerini gerçekleştiremeyen sanat 
alanı yıl boyunca baskılardan, hapis cezalarından ve saldırılardan yakasını kurtaramadı. Önü-
müzde yeni bir yıl duruyor. Ancak gerek sağlık koşulları gerekse ülke çapında yaşanan ağır devlet 
baskısı ve ekonomik kriz umutlanmamızın önünde bir dağ yığını gibi duruyor. Sanat alanı 
2022’de yoğun bir ekonomik kriz, devlet baskısı ve salgın hastalığın yeni varyasyonları ortasında 
etkinliğini nasıl sürdürecek ve üretimini nasıl yapacak. Önümüzde duran bu soruya sağlam yanıt-
lar bulamazsak işimiz oldukça zor” denildi.1514 

• KONDA Araştırma’nın Sivil Hak Savunucuları (CDR) için hazırladığı 2021 Türkiye Toplu-
munda İnsan Hakları Algısı ve Farkındalığı Raporu’na göre, Türkiye’de insan haklarını yüzde 
56’lık oranla en fazla siyasetçiler ihlal ederken, ikinci sırada yüzde 32’lik oranla medya yer alı-
yor. Toplumun yüzde 15’i AKP’nin, yüzde dokuzu CHP’nin, yüzde yedisi İyi Parti’nin insan 
hakları sorununu çözebileceğini düşünüyor. Buna karşın yüzde 38 gibi çarpıcı bir oran, Tür-
kiye’nin insan hakları alanında bir gelişme kaydedemeyeceğini ifade ediyor. Topluma göre en 
önemli üç insan hakkı ise yaşama hakkı, ifade ve düşünce özgürlüğü ve iyi bir eğitime erişim 
hakkı. En az önem atfedilen haklarsa örgütlenme, protesto, toplantı ve gösteri hakkı oldu.1515 

• Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), 2021 Yılı Gazetecilere Yönelik Hak İhlalleri Raporu’nda, 
“İlkel bir kurum halini alan ve sansür kurulu gibi çalışan RTÜK, 2021 yılında da medya organla-
rının korkulu rüyasıydı. Yıl içerisinde iktidara muhalif diyebileceğimiz yayın organlarının pek 
çok yayını RTÜK tarafından cezalandırılarak, susturulmaya çalışıldı” denildi. Raporda, “BİK ma-
rifetiyle gazetelere ilan kesme cezaları verilerek, iktidar medyası gibi davranmayan gazeteler eko-
nomik olarak etkisizleştirilmeye çalışıldı. Onlarca gazeteci yeni bir yılı daha hapiste, dört duvar 
arasında karşılamak zorunda kaldı. Gazetecileri sahadan koparmak için her türlü yol deneniyor. 
İktidarın belirlediği çizginin dışına çıkan hiçbir gazeteci rahat çalışma imkanı bulamıyor. Yılın 
sonuna doğru halk röportajları yapan dijital medya çalışanlarının nasıl sahadan koparılmaya ça-
lışıldığına tanıklık ettik. İktidarın yaklaşımı, baskılar ve basın özgürlüğü açısından yaşananlar 
bizlere gösteriyor ki Türkiye, gazeteciler için bir cezaevi konumundadır. Bu durum cezaevinde 

 
1512 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/iste-turkiyenin-aci-karnesi-2021-yili-basin-ozgurlugu-raporu-yayimlandi-1897184 
1513 http://www.agos.com.tr/tr/yazi/26618/ihd-ve-tihvden-metin-lokumcu-davasi-icin-ortak-cagri 
1514 https://www.gebzehaber.net/2021de-117-hak-ihlali-yasandi-81795h.htm 
1515 http://www.agos.com.tr/tr/yazi/26615/kondadan-yeni-arastirma-turkiye-toplumunda-insan-haklari-algisi-ve-farkindaligi 
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olmayan gazeteciler için de geçerliliğini korumaktadır. Çünkü dışarıdaki gazeteciler de özgür bir 
ortamda mesleklerini icra etme imkanı bulamamaktadır” denildi.1516 

5 Ocak 2022 
• İHD Van Şubesi ile Serhat Göç ve Araştırma Derneği tarafından yapılan araştırma çalışmaları, 

basın haberleri ve kurum raporlarına göre, son üç yılda bölgede 160 mülteci hayatını kaybetti. 
Son üç yılda 49 göçmenin donarak, 68’inin Van Gölü’nde boğularak, 42’sinin trafik kazalarında 
ve birinin de ateşli silah sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.1517 

6 Ocak 2022 
• Medya Özgürlüğü Hızlı Müdahale (MFRR) Ocak-Haziran 2021 İzleme Raporu’nda, AB üye dev-

letleri ve aday ülkelerde gazetecilere yönelik saldırılar kayıt altına alındı. Rapora göre, sözlü sal-
dırılardan yasal saldırılara kadar toplam 26 ülkede 436 kişi veya medya kuruluşunu etkileyen 
toplam 272 olay yaşandı. Yaygın ihlal, yüzde 26.8 ile yıldırma ve tehdit olurken onu yüzde 12.1 
ile yaralanmayla sonuçlanmayan fiziksel saldırılar takip etti. Medya çalışanlarına yönelik haka-
retler ise yüzde 10.7 ile üçüncü en yaygın tehdit oldu. Raporda, yüzde 41.2 ile özel şahıslar sal-
dırıların ana kaynağı veya failleri olmaya devam etti. Bunu yüzde 17.6 ile polis veya devlet gü-
venlik güçleri, yüzde 14 ile hükümet veya kamu görevlileri izledi. Komplo teorisyenleri ve aşırı 
sağ gruplar, özellikle aşı karşıtı hareketlerin güçlü olduğu ülkelerde, 65 farklı gazeteciyi etkile-
yen, özel kişiler veya bilinmeyen kaynaklar tarafından Covid-19 ile bağlantılı gazetecilere yöne-
lik saldırı, saldırganlık ve yıldırma içeren 55 olayda gazetecilere saldırıldı, sözlü tacizde bulu-
nuldu ve taciz edildi. 48 olayda polis memurlarının veya devlet güvenlik güçlerinin gazetecilik 
çalışmalarını engellediği veya basın çalışanlarına karşı saldırgan davrandığı tespit edildi.1518 

7 Ocak 2022 
• Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı açık-

lamada, “Gazetecilik mesleğini suç gören anlayıştan vazgeçilmesini, cezaevindeki gazetecilerin 
serbest bırakılmasını, gazetecilerin çalışmasının ve örgütlenmesinin önündeki engellerin kaldırıl-
ması” talep edildi. Açıklama kapsamında ayrıca TGC Basın Müzesi Bilgi ve Belge Merkezi’nin 
hazırladığı rapora değinildi. Rapora göre, 2021 yılında gazetecilere 284 dava açıldı. Gazetecilerin 
haberlerine, videolarına, köşe yazılarına ve attıkları tweetlere 141 engelleme kararı getirildi. 19 
olayda 24 gazeteci gözaltına alındı. 34 gazeteci hala cezaevinde. 2021 yılında 390 gazeteci işten 
çıkarıldı. 139 gazeteci baskılar nedeniyle istifa etti. RTÜK, FOX TV, Halk TV, Tele1, KRT ve 
Habertürk’e 71 kez para cezası beş kez yayın durdurma cezası verdi. Gazetecilerin hedef göste-
rildiği 120 olayda 146 gazeteci sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı.1519 

10 Ocak 2022 
• Amed Emek ve Demokrasi Platformu, 8 Kasım 2021’den beri tutuklu bulunan Sağlık ve Sosyal 

Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Diyarbakır Şube Yöneticisi Gülhan Tekin, Eğitim ve Bilim 
Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Genel Merkez Denetleme Kurulu üyesi Arzu Koç, berabe-
rinde tutuklanan 12 siyasetçi ve sendikalı için yaptıkları açıklamada serbest bırakılmalarını talep 
etti. SES Diyarbakır Şubesi Eş Başkanı Yıldız Ok Orak, 19 yıllık AKP iktidarının, kendisi gibi 
düşünmeyen herkesi “terörist” ilan ederek düşmanca yaklaştığını belirtti. Anayasa ve uluslararası 
sözleşmelerle güvence altına alınan sendikal faaliyetlerinin kriminalize edildiğine dikkat çeken 
Ok Orak, “Geçmişte birlikte hareket ettiklerini dahi şimdi çıkarları uyuşmayınca terörist ilan ede-
rek iktidardaki ömrünü uzatmaya çalışan AKP, her gün daha da derinleşen siyasal ve ekonomik 
krizin sorumluluğunu, emekçilere ve halka yüklemektedir” dedi. SES Eş Genel Başkanı Hüsnü 
Yıldırım da “Biz yaşamayı ve yaşatmayı seçtik. Bugün burada yaşadığımız haksız hukuksuz tu-
tuklamaları bir an önce sonlandırılmasını talep ediyoruz” dedi.1520 

 
1516 https://www.gazeteduvar.com.tr/dfg-2021-gazeteciler-icin-zorlu-bir-yil-oldu-haber-1547965 
1517 https://www.rudaw.net/turkish/kurdistan/050120226 
1518 https://www.evrensel.net/haber/452020/gazetecilere-yonelik-saldiri-en-cok-asi-karsiti-gosterilerde-yasandi 
1519 https://www.evrensel.net/haber/452140/tgcden-calisan-gazeteciler-gunu-aciklamasi-gazetecinin-ozgur-olmadigi-ulkede-demokrasiden-soz-edilemez 
1520 http://mezopotamyaajansi35.com/EKONOMI/content/view/158173 
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• Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Prof. Dr. Naci 
İnci’nin rektör olarak atanmasına ilişkin 21 Ağustos 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararının ip-
tali için 19 Ekim 2021 tarihinde Danıştay’a yaptıkları başvuru ardından İnci’nin yaptığı iki dekan 
atamasına karşı da dava açtı. Davaya ilişkin “Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri olarak de-
mokratik, özgür ve özerk üniversite talebimizi farklı yollarla dile getirmeyi sürdürüyor ve hukuk 
mücadelemize aynı sorumluluk ve tutarlılıkla devam ediyoruz” açıklaması yapıldı.1521 

• Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) 2021 Medya İzleme Raporu’na göre; 219 gazeteci, meslek-
lerinden dolayı çeşitli suçlamalarla yargılandı. 75 gazeteci darp edildi ve 32 gazeteci gözaltına 
alındı. 2021 yılında gazeteciler ve basın kuruluşlarına ilişkin 179 dava görüldü. Bu davalarda 219 
gazeteci yargılandı. Bazı gazeteciler birden çok davada hakim karşısına çıktı. Yargılamalar neti-
cesinde mahkum olan gazetecilere hapis cezası verildi. Gazeteciler, başta siyasiler olmak üzere 
çeşitli kesimler tarafından 27 kez tehdit edildi. Çoğunluğu toplumsal olayları takip sırasında 75 
gazeteci saldırıya uğradı, darp edildi. RTÜK, 2021 yılında ulusal kanallara toplam 74 ceza 
kesti.1522  

• İnsan Hakları Derneği, 10 Ocak, Çalışan Gazeteciler Günü’nde, Türkiye’de yargılanan basın 
mensuplarının durumuna ilişkin mesajında, “Gazeteciler, baskı, tehdit, hedef gösterme, fiziki şid-
det, soruşturma, ceza ve tutuklama kıskacında yaşamaya zorlanıyorlar ve işlerini yapmaları en-
gelleniyor” dedi. Açıklamada, “Gazeteciler basın ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirile-
cek haberleri ve yazıları nedeniyle; ‘terör örgütü üyeliği’nden, ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’e ka-
dar değişik suçlamalarla karşılaşıyor, baskı, hakaret, psikolojik- fiziki şiddet ve ayrımcılığa ma-
ruz kalıyor, hedef gösteriliyor, yargılanıyor, tutuklanıyor, öldürülüyor, işten çıkarılıyor, güven-
cesiz ve düşük ücretle çalışmaya ve bu büyük baskıyla iktidara biat etmeye zorlanıyorlar” de-
nildi.1523 

• Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) 
Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Yılmaz, medya sektörünün “darboğazdan geçtiğini” ve bu nedenle 
resmi ilan fiyat tarifesinin güncellenmesi gerektiğini belirtti. Yılmaz, konuya ilişkin “10 Ocak’ı, 
yaşanan sorunlar ve geri alınan haklar nedeniyle bayram değil dayanışma günü olarak görüyoruz. 
Gazetelerimiz çok zor durumda. Gazete maliyetlerini oluşturan kağıt, kalıp ve mürekkep başta 
olmak üzere tüm malzemelerin döviz cinsinden fiyatları artıyor. Dövizde sağlanan kur düşüşü ne 
yazık ki malzeme fiyatlarına yansımadı” dedi.1524 

11 Ocak 2022 
• Özgür Kadın Hareketi (Tevgera Jinên Azad) Dönem Sözcüsü Ayşe Gökkan’ın da aralarında bu-

lunduğu altı kadın mahpus, cezaevinde yaşadıkları hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanlığı’na di-
lekçe gönderdi. Dört sayfalık dilekçede; açık görüş hakları, beslenme sorunları, koğuş aramala-
rında keyfi hukuksuzluk, kötü koşullar, mahremiyet haklarının ihlali gibi yaşadıkları birçok so-
runa dikkat çekilirken, Adalet Bakanlığı’nın dilekçeye verdiği yanıt ise cezaevlerinde bulundu-
rulabilecek eşya yönetmeliği oldu.1525 

• HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında “Tek 
sesli, tek kumandalı, tek manşetli bir medya isteyen AKP iktidarı, medya sermayesinin yüzde 
90’ını kontrol altına almıştır” dedi. Siyasal iktidarın her gün gazeteciler üzerinde baskısını arttır-
dığını belirten Beştaş, “Kontrol edemedikleri gazete dergi, televizyon ve radyo kanallarını ise 
cezalar ve RTÜK eliyle susturmaya çalışıyorlar. Haberler, soruşturma ve tutuklama gerekçesi ola-
bilir. Mesleğin onurunu koruyan, kalemi yere düşürmeyen, soru sorma cesaretini hala gösteren 
ve hakikat peşinde koşmaktan vazgeçmeyen gazetecilerin gününü kutluyorum. Basın kartlı, basın 

 
1521 https://www.gazeteduvar.com.tr/bogazici-universitesi-akademisyenlerinden-atamalara-karsi-iki-yeni-dava-haber-1548703 
1522 https://www.dunya.com/gundem/tanrikuludan-10-ocak-calisan-gazeteciler-gunu-raporu-haberi-645459 
1523 https://tr.euronews.com/2022/01/10/cal-san-gazeteciler-gunu-covid-19-doneminde-bas-n-mensuplar-na-yonelik-bask-artt?utm_source=Bundle&utm_campa-
ign=feeds_news&utm_medium=referral?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle 
1524 http://www.kastamonugazetesi.com.tr/kgc-baskani-yilmaz-yerel-basin-olarak-cok-zor-bir-surecten-geciyoruz/ 
1525 https://www.evrensel.net/haber/452369/kadinlar-cezaevlerindeki-hak-ihlallerini-bakanliga-anlatti-cevap-esya-yonetmeligini-hatirlatmak-oldu 
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kartsız gazetecilik ayrımının da AYM kararına rağmen sürdürüldüğünü ifade etmek istiyorum” 
dedi.1526 

12 Ocak 2022 
• İfade Özgürlüğü Derneği kurucusu, hukukçu Prof. Dr. Yaman Akdeniz, AYM’nin internet ha-

berlerine erişim yasağına ilişkin pilot kararına ilişkin değerlendirmesinde, “Bir yandan ‘yapısal 
hata var’ demesini pozitif olarak değerlendiriyoruz. Ama öbür taraftan ‘ben buna bir yıl bakma-
yacağım’ diyerek, topu yasama organına attı. Halbuki, AYM’den beklenen, madem bu sorunları 
tespit ettin, maddeyi iptal et. Ama mademki etmedin, tabii ki yasama organına tavsiyede buluna-
bilirsin, konuyu geniş kapsamlı değerlendirmişsin, ama o zaman yasama organını beklemeden, 
ya da yasama organına süre vermeden, arka arkaya benzer kararları vermesini beklerdim. Seçim-
ler olurken de, bu engelleme kararları, sulh ceza hakimleri tarafından verilecek ve bu da hükümeti 
rahatlatacak. Bir yandan sansür bütün hızı ile sürerken, AYM Mahkemesi bununla uğraşmayacak, 
en azından bir yıl başka işlere bakacak” dedi.1527 

• Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi, basın açıklaması yaptığı esnada öldürülen dönemin Diyar-
bakır Barosu Başkanı Tahir Elçi davasında, önceki celse verilen ara kararların yerine getirilmesi 
için tekit ve bu celse kamera kayıtları ile İçişleri Bakanlığı raporuyla ilgili sunulan taleplerin 
kabulüne, keşif talebinin daha sonra değerlendirilmesine karar verdi. Mahkeme, ayrıca Türkiye 
Barolar Birliği’nin (TBB) katılma talebinin kabulüne, Bursa Barosu’nun katılma talebi, Ahmet 
Davutoğlu’nun tanık olarak dinlemesi talebi, savcı Kenan Karaca hakkında yapılan suç duyurusu 
reddine karar verdi. Sanıkların tutukluluk talepleri ile ihbar mektubu ve içeriğinde adı geçen polis 
memurlarının dinlenmesi taleplerini de reddeden mahkeme, davayı 15 Haziran’a erteledi.1528 

13 Ocak 2022 
• Mülkiyeliler Birliği ve İLEF Mezunlar Vakfı, Prof. Dr. Metin Kazancı’nın Ankara Üniversitesi 

Siyasal Bilgiler Fakültesi’ndeki derslerine son verilmesine, “Üyemiz ve hocamız Kazancı’nın 
maruz kaldığı yargısız infazı, linçi ve derslerinden el çektirilmesini kınıyoruz” tepkisini gösterdi. 
Mülkiyeliler Birliği’nin açıklamasında, “Kazancı’nın dersinde başörtülü bir öğrenciyle yaşadığı 
iddia edilen diyalog nedeniyle Ankara Üniversitesi yönetimi, hiçbir soruşturma yürütmeden, sa-
vunma hakkını yok sayarak, yargısız infaz pratiği sergileyerek ders vermesini engellediğini du-
yurmuştur. Ankara Üniversitesi yönetiminin siyasi ve keyfi bir kararla bir öğretim üyesinin eme-
ğini nasıl değersizleştirebildiği bir kez daha gözler önüne serilmiştir” denildi. İLEF Mezunlar 
Vakfı’nın açıklamasında, “Türkiye’de halkla ilişkiler alanının duayenlerinden Kazancı Hoca’nın 
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde lisans düzeyinde vermekte olduğu Kamusal 
İlişkiler dersi kapsamında meydana geldiği iddia edilen bir olay gerekçe gösterilerek içine düşü-
rüldüğü durum hepimizi üzmüştür. Kazancı’yı tanımayan, akademik çalışmalarından habersiz, 
niteliği, niyeti ve maksadı hakkında hiçbir fikri olmayan kişilerden kaynaklı bu davranışları ho-
camızın hiçbir şekilde hak etmediğini düşünüyoruz” denildi.1529 

• İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün (HRW) 752 sayfalık dünya raporunda, yaklaşık 100 ülkedeki 
insan hakları uygulamaları değerlendirildi. İnsan Hakları İzleme Örgütü Avrupa ve Orta Asya 
Direktörü Hugh Williamson, “Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz yıl Türkiye’yi uluslararası in-
san hakları hukukunun sunduğu çerçevenin dışına çıkaran bir rota izledi” dedi. Türkiye’de 58 
gazetecinin “gazetecilik çalışmaları veya medyayla ilişkileri nedeniyle hapiste olduğu” veya “te-
rör suçlarından” hüküm giydiği kaydedildi. Ankara’nın, Akdeniz’deki orman yangınları sonrası 
“sosyal medya aracılığıyla dezenformasyonu iki ila beş arasında hapis cezasıyla cezalandırılabi-
lecek suç haline getirerek” sosyal medya üzerindeki kısıtlamaları daha da sıkılaştırma planlarının 
sinyalini verdiği dile getirildi.1530 

14 Ocak 2022 

 
1526 https://yenicizgihaber.com/haber/hdpli-bestas-turkiye-basin-ozgurlugun-de-ulke-arasinda-153-uncu-sirada-haberi-156500.html 
1527 https://t24.com.tr/yazarlar/fusun-sarp-nebil/prof-dr-yaman-akdeniz-aym-nin-pilot-karari-bir-sene-bekletmesi-anlamsiz,33791 
1528 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/tahir-elci-davasinda-yeni-gelisme-mahkemede-davutoglu-tanik-olarak-dinlensin-talebi-1899607 
1529 https://ankahaber.net/haber/detay/mulkiyeliler_birligi_ve_iletisimliler_vakfindan_ankara_universitesine_metin_kazanci_tepkisi_70191 
1530 https://tr.euronews.com/2022/01/13/hrw-erdogan-yonetimi-turkiye-nin-insan-haklar-sicilini-onlarca-y-l-geriye-goturdu 
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• Bursa Kadın Meclisi, Osmangazi Belediyesi’nin kadın çalışanların kıyafetlerine yönelik yönet-
meliğine ilişkin, “Hayatıma, hakkıma, kararıma karışma” sloganıyla tepki gösterdi.1531 Bursa Ka-
dın Meclisi’nin belediye önünde yaptığı eylemde, “Osmangazi Belediyesi’nin getirdiği bu düzen-
lemeleri kabul etmiyoruz. 2022 yılında, bir belediyenin kadınların ‘dar kot’ giymesini yasakla-
ması söz konusu olamaz. Getirilen bu kıyafet yasakları iş düzeni ve disiplinden ziyade kadınları 
kısıtlamakla ilgilidir” denildi. Belediye 12 Eylül darbesi dönemi getirilen kılık kıyafet yönetme-
liğine dayanarak yaptığı düzenleme ile kadınların dizden yukarı etek, kolsuz ve açık yakalı göm-
lek, elbise, dar kot ve benzeri pantolon, sandalet giymesini yasaklamıştı.1532 

• Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler ve İletişim Fakültesi’nde ders veren Prof. Dr. Metin Kazancı, 
Ankara Üniversitesi tarafından derslerine son verilmesi kararına, “Üniversite Rektörü benim 
derslerimi sonlandırmış, üniversite ile ilişiğimi kesmiş. Oysa beni ne aradılar ne sordular, idam 
mahkumuna bile son sözleri sorulmaz mı yahu?” tepkisini gösterdi. Kazancı, gazeteci Nursun 
Erel’e verdiği röportajda, “Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Kamusal İlişkiler dersini veriyorum, 
kimsenin türbanına şusuna busuna karışmam. Niye türban taktın, takmadın diye sormam. Burası 
akademidir, özgürlükçü bir ortamdır.  Türbana karşıyım lafını kesinlikle kullanmadım. Yeni Şa-
fak’ta ‘siz kim oluyorsunuz da türbana karışıyorsunuz, nasıl türbanı sorgulayabilirsiniz?’ şeklinde 
yazılar yayınlandı, o yazıdan dört gün sonra da Ankara Üniversitesi Rektörlüğü kamuoyuna yap-
tığı duyuruyla görevime son verdi. Dünyanın nasıl döndüğünü bilmeyen, öğrenmemiş adamlar 
ahkam kesiyorlar. 80 yaşındayım, 55 yıldır ders veriyorum. Ahkam kesenler kesmeye devam et-
sin, onların bugün alfabeyi çözer gibi bilmeye çalıştıkları, öğrenmeye çalıştıkları şeyler benim 
unuttuklarımdır” dedi.1533 

• Alevi Vakıfları Federasyonu (AVF), Alevilere hakaret ettiği iddiasıyla İstanbul Büyükşehir Be-
lediye (İBB) Meclisi’nin AKP’li üyesi Muhammet Kaynar hakkında “halkı kin ve düşmanlığa 
tahrik veya aşağılama” ve “nefret” suçlarından dava açılması talebiyle İstanbul Anadolu Cumhu-
riyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda “Kaynar, 10 Ocak 2022’de 
Alevi-Bektaşi yurttaşlarımızı ayrımcılığa maruz bırakan bir konuşma yapmıştır. Bu konuşma, ül-
kenin yurttaşları olan Alevi-Bektaşi yurttaşları derinden yaralamıştır” denildi.1534 

• Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti (FHGC) Başkanı Semih Erdem, internet yasasının acilen çı-
karılması gerektiğini belirterek, “Sektörde yapılacak olan bu çalışmalar sonucu toplumun ihtiyacı 
olan tarafsız haberciliğin gerçekleşmesi sağlanırken, özel hayatın gizliliğinin ihlali, şantaj haber-
cilik, cevap ve düzeltme haklarının korunması gibi sorunlu alanlara çözüm bulunacaktır” dedi.1535 

• Anayurt muhabiri Demet Aran, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’ne (MLSA) verdiği röpor-
tajda, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) ses ve görüntü alınmasını yasaklayan genelgesinin 
Danıştay tarafından durdurulmasına rağmen haber takibinde polis engeliyle karşılaştığını öne 
sürdü. Aran, söz konusu genelge hakkında 11 Kasım’da yürütmeyi durdurma kararı verilmesine 
rağmen, 18 Kasım’da Ankara Kurtuluş Parkı’nın TED Üniversitesi’ne devredilmesi olayını takip 
ederken polis engeliyle karşılaştığını belirterek, “Kimi zaman eylemciler engellenmeden önce, 
biz gazeteciler polis engeliyle karşılaşıyoruz. O yüzden Danıştay’ın kararının ardından engelle-
melerin sona erdiğini söyleyemem. Eylem yapanlar TED Üniversitesi önünde beklediği için polis 
bize ‘Siz Kurtuluş Parkına gidin, siz gitmeyince onlar da gitmiyor’ dedi. ‘Haber burada, neden 
gidelim?’ dediğimizde de tartışma başladı. Polis, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) ta-
rafından verilen basın kartından bile haberdar değil. Bir arkadaşımız IFJ kartını gösterdiğinde 
polis, ‘O kurum kartı’ dedi. Polis, tepki çeken ‘Basın da söz dinlesin’ ifadesini de burada bizi 
engellerken sarf etmişti” dedi.  Jinnews muhabiri Öznur Değer’de Danıştay’ın kararının sahada 
polis tarafından dikkate alınmadığını söyleyerek Danıştay kararına rağmen, özellikle sokak ey-
lemlerini takip ederken polisler tarafından baskı, şiddet, engellenme ve gözaltı işlemlerine maruz 

 
1531 https://twitter.com/bkmucadelesi/status/1481666130313941000?s=24 
1532 http://esitlikcifeminizm.org/hareket/294/bursa-kiyafet-yasaklarina-sessiz-kalmiyor 
1533 https://www.muhalif.com.tr/haber/dunyanin-nasil-dondugunu-bilmeyen-adamlar-ahkam-keser-oldu-37116 
1534 https://haber.sol.org.tr/haber/alevi-vakiflari-federasyonundan-akpli-muhammet-kaynar-hakkinda-suc-duyurusu-323348 
1535 https://www.elazigsonhaber.com/gundem/baskan-erdem-basin-kaderine-terk-edildi-h96582.html 
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kalabiliyoruz” dedi. Emniyet’in genelgesinin ve bu fiili uygulamaların yasal bir dayanağının ol-
madığını dile getiren TGS Hukuk Biriminden Avukat Ülkü Şahin de “Maruz kalınan her bir mü-
dahalenin peşine düşülerek, gazeteciler tarafından yargı önüne ısrarcı bir şekilde taşınması gere-
kiyor” dedi.1536 

• Acun Ilıcalı, RTÜK’ün Hasan Can Kaya’nın Blu TV’deki “Konuşanlar” programına v erdiği ce-
zayı “Platformlar konusunda RTÜK’ün esnek olması lazım. Hasan Can olayına gelince bu karara 
katılmıyorum” sözleriyle eleştirdi. Ilıcalı, “Platform para verilip üye olunan bir yer. RTÜK’ün 
koruması gereken alan çocuklarımız. Onların zehirlenmesini engellemesi lazım. Ama platformda 
para verilen bir yerde RTÜK baskın olmamalı. Hasan Can kararını son derece yanlış buluyorum. 
Argo konuşulan bir program, arkadaşlar da ciddi derecede bipliyor. Ancak gündelik hayatta kul-
lanılan kelimeler nedeniyle ceza verilmemeli” dedi.1537 

15 Ocak 2022 
• KESK “2021 Yılı Sendikal Hak İhlalleri” raporunu açıklayan Eş Genel Başkanı Mehmet Bozge-

yik, “AKP örgütlenme özgürlüğünü hedef almakta, sendikal ayrımcılığı derinleştirerek üyeleri 
istifaya zorlamaktadır” dedi. Bozgeyik, “Ekonomik krizi, TBMM’de onaylanan 2022 bütçesinde 
kamu hizmetlerine ayrılan ve kamu emekçilerinin ücretlerine yapılan sefalet ücreti ‘artışından’ 
da net olarak görebilmekteyiz. Öte yandan AYM’nin Barış Akademisyenleriyle ilgili kararını ta-
nınmayan Komisyon, iktidarın suçuna ortak olmuştur. Dolayısıyla sadece iktidar değil Komisyon 
da er ya da geç bu suçun hesabını yargı önünde verecektir. Geçici 35’inci madde eliyle şu ana 
kadar 98 KESK’li bakanlıklar oluru ile ihraç edilmişlerdir. Son olarak Eğitim Sen Diyarbakır 
üyelerinden 21’i bu şekilde işlerinden edilmiş, okul ve öğrencilerinden uzaklaştırılmışlardır. Ar-
kadaşlarımızın dosyalarına baktığımızda suç olarak isnat edilen eylem ve etkinliklerin hemen 
hepsi konfederasyonumuz ya da Eğitim Sen’in kararıyla hayata geçirilen etkinliklerdir” dedi. Ra-
pora göre; 2021 yılında 29 kamu görevlisi sürgün edildi, isteği dışında görevi veya görev yeri 
değişti, 8 kamu görevlisine kademe ilerlemesinin durdurulması kararı verildi, 20 kamu görevlisi 
işten çıkarıldı veya görevden uzaklaştırıldı, 17 kamu görevlisine uyarı-kınama cezası verildi ya 
da soruşturma açıldı, 28 kamu görevlisinin sendikal faaliyetleri engellendi. 2021 yılında 15 kez 
sendikal eylemler engellemelere maruz bırakıldı, 15 kamu görevlisine ilişkin sosyal medya pay-
laşımları gerekçesiyle ifade özgürlüğü ihlalleri gerçekleşti.1538 

16 Ocak 2022 
• İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı’nın (SIDA) 2021 yılına ait yayınladığı verilere göre; 

Bianet’in sadece 2021 yılında 434 bin dolarlık ödeme aldığı görülürken, 2019-2021 arasındaki 
üç yılda kurumun SIDA’dan toplamda 1.8 milyon dolarlık destek gördüğü ortaya çıktı. Bianet’in 
sitesinde ise en alt kısımda küçük harflerle “Bu web sitesi IPS İletişim Vakfınca İsveç Uluslara-
rası Kalkınma Ajansı (SIDA) desteğiyle yürütülen, ‘Haklar İçin Habercilik, Haberciler İçin Öz-
gürlük’ -kısa adıyla BİA3-projesi kapsamında yayınlanmaktadır. Bu web sitesinin içeriği yalnızca 
IPS İletişim Vakfı’nın sorumluluğundadır ve hiçbir biçimde SIDA’nın tutumunu yansıtmamak-
tadır” ifadeleri kullanıldı. Onaylanmış hibelerini açıklayan Teksas merkezli ABD’li sivil toplum 
örgütü Chrest Foundation da Türkiye ile ilgili 2021 rakamlarını açıklarken, geçtiğimiz yıl bu ku-
ruluştan fon aldığı için tartışmaların odağında kalan Ruşen Çakır’ın yönettiği Medyascope bu yıl 
listede yer almadı. Chrest Foundation 2021’de “Sivil toplum reformu çabaları etrafında farkında-
lık yaratmak” amacıyla Sivil Toplum ve Medya Çalışmaları Derneği’ne 59 bin dolar verdi. “İnsan 
hakları eğitim modülleri aracılığı ile çoğulculuk, çok kültürlülük, birlikte yaşama ve çeşitliliğin 
öneminin teşvik edilmesi” amacıyla da Hrant Dink Vakfı’na 75 bin dolar aktarıldı. “Kürtçe dili 
öğretim materyalleri üretmek” için Mezopotamya Vakfı’na 44 bin dolar, “Partizan olmayan ha-
bercilik yapılması” için de Serbestiyet isimli medya kuruluşuna 49 bin 995 dolar aktardığını açık-
ladı.1539 

 
1536 https://www.mlsaturkey.com/tr/emniyetin-basin-ozgurlugunu-ihlal-eden-genelgesi-ankarada-halen-yururlukte/ 
1537 https://www.cumhuriyet.com.tr/yasam/acun-ilicalidan-rtuke-hasan-can-kaya-tepkisi-1899974 
1538 https://politikahaber.org/kesk-akp-2021de-orgutlenme-ozgurlugunu-hedef-aldi/ 
1539 https://odatv4.com/makale/yine-fondas-medya-tartismasi-cikacak-yurt-disindan-1-8-milyon-dolar-fonlanan-medya-hangisi-226807 
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17 Ocak 2022 
• Habertürk yazarı Sevilay Yılman, 13 Aralık’ta yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin 

Nebati ile ilgili kriz çıkartan röportajı sonrasında yazmadı. Yılman, herhangi bir engelleme ol-
madığını ve özel sebepleri olduğunu aktararak, “Yazmaya kafamı yazıya vermeye fırsatım ol-
madı” dedi. Bakan Nureddin Nebati’nin “Sen maaş alıyorsun. En fazla neyini kaybedersin? Enf-
lasyonun altında ezilirsin. Ama ben bütün varlığımı kaybederim bu iş düzelmezse” sözleri tepki 
toplamıştı. Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Yılman’ın Bakan ile söyleşi için “Aslında yazılmamak 
kaydıyla yapılmış, bu durum belirtildiği halde yayınlandıysa bence ayıp edilmiş” demesi tartış-
maları büyütmüştü.1540 

• Alman Dışişleri Bakanlığı, Yusuf Yerkel’in Frankfurt Başkonsolosluğu’na Ticaret Ataşesi olarak 
atanmasına ilişkin soruya, “Bu şahısla ilgili hiçbir şeyi teyit etmiyoruz” ifadesiyle bir yalanlama 
ya da bir doğrulama yapılmayacağını bildirdi.1541 

• Anayurt muhabiri Mert S. Kaplan, basın kartı başvurusunun üç yıldır sonuçlanmamasına “Bugün 
bir sarı basın kartı sahibi olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte turkuaz renge 
bürünen yeni basın kartı için yaptığım başvurunun üçüncü yıl dönümü. Basın kartım, üç yıldır 
başvurum değerlendirilme sürecinde olduğu bahanesi ile verilmiyor” dedi.1542 

18 Ocak 2022 
• AYM’nin internet sitesinde yayımladığı 2012 ile 2021 arasındaki bireysel başvuru ve norm de-

netimi istatistiklerine göre geçen yıl 66 bin 121 bireysel başvuru yapıldı. AYM’ye bireysel baş-
vuru hakkının getirildiği 23 Eylül 2012’den 31 Aralık 2021’e kadar 361 bin 159 bireysel başvuru 
yapıldı. Yüksek Mahkeme bu başvurulardan 302 bin 429’unu sonuçlandırdı. Başvuruların karşı-
lanma oranı yüzde 83,7 olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl AYM’ye yapılan bireysel başvuru sayısı 
66 bin 121 olurken, mahkemece 45 bin 321 başvuru sonuçlandırıldı. AYM’ye en fazla bireysel 
başvuru ise 80 bin 756 ile 2016 yılında yapıldı. Başvurulardan 261 bin 681’i “kabul edilemez” 
bulunurken, 25 bin 857 başvuruda ise en az bir hakkın ihlal edildiğine, 840 başvuruda ise “hakkın 
ihlal edilmediğine” hükmedildi. Başvurulardan 12 bin 627’sinde idari ret kararı verilirken, 1424 
başvuruda ise diğer kararlar çıktı.1543 

19 Ocak 2022 
• İnsan Hakları İzleme Örgütü Türkiye Direktörü Emma Sinclair Webb, AİHM’nin Türkiye’nin 

yükümlülüğünü ihlal ettiğine karar vereceğinin açık olduğunu söyleyerek, “Geldiğimiz nokta 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve hükümet yetkililerinin Türkiye’yi bir tür yaptırım sürecine sok-
maya hazır olduğunu gösteriyor. Ondan sonrası pek alışılmadık bir süreç. Daha önce benzer bir 
süreci yaşayan tek ülke Azerbaycan. Avrupa Konseyi’nin tarihi boyunca ikinci kez bir ülke yap-
tırım sürecini yaşayacak. Mahkeme bu kararla Avrupa Konseyi’ne meydan okumuş oluyor” dedi. 
Türkiye’nin insan hakları yasaları kapsamındaki uluslararası yükümlülüklerine ilişkin davranışı-
nın Avrupa Konseyi gibi kurumlarla “yıkıcı bir ilişkiye” işaret ettiğini söyleyen Webb, “Türkiye 
bir anlamda belki kendi iç gündemi için ve kendisini dışardan talimat almak istemeyen bir ülke 
gibi göstermek amacıyla kuralları bir kenara atmaya hazır gibi. Ancak Avrupa Konseyi gibi bir 
oluşumun içindeyseniz bunun belli yükümlülükleri var. Uluslararası aktörlerin Türkiye üzerinde 
etki gücünün olup olmadığı sorusunu tam olarak cevaplamak zor. Ancak Türkiye’nin Avrupa 
Konseyi’nde yaptırım sürecine maruz kalarak böyle bir konuma gelmesi halinde kaybedecek çok 
şeyi var” dedi.1544 

• TGC Yönetim Kurulu, RTÜK’ün Tele1 ve FOX TV’ye verdiği cezalara, “RTÜK’ün verdiği karar-
lar gazetecilik mesleğine doğrudan müdahaledir ve Anayasa’ya aykırıdır” tepkisini gösterdi.1545 
Açıklamada, Anayasa’ya, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne saygılı olma ve tarafsız 

 
1540 https://odatv4.com/medya/haberturk-yazari-34-gundur-kayip-226822 
1541 https://www.sozcu.com.tr/2022/dunya/yerkele-tepki-dinmiyor-almanya-disisleri-bakanligindan-aciklama-geldi-6892638/ 
1542 https://twitter.com/mertskaplan/status/1482967320993673216?t=EeqPzyIoEb6mpqElORSGNg&s=08 
1543 https://www.evrensel.net/haber/452925/aymye-yapilan-bireysel-basvuru-istatistikleri-yayimlandi-2021de-11-bin-830-hak-ihlali-karari-verildi 
1544 https://www.amerikaninsesi.com/a/turkiyenin-kaybedecek-cok-seyi-var/6403319.html 
1545 http://tgc.org.tr/18-slider/1874-tgc-rt%C3%BCk-verdi%C4%9Fi-cezalarla-sans%C3%BCr-g%C3%B6revi-yapmaktad%C4%B1r.html 
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davranma konusunda RTÜK’e çağrıda bulunularak, “RTÜK verdiği cezalarla yıllardır medya ku-
ruluşlarını kamusal meseleleri tartışmaktan vazgeçirmeye, eleştirel haber yapılmasını engelle-
meye çalışmaktadır. İktidarın kamu yararına olmayan faaliyetlerini haberleştiren medya kuruluş-
ları, yayın durdurma ve para cezalarıyla baskı altına alınmakta ve ekonomik olarak zayıflatılmak-
tadır. Bir kamu kurumu olan RTÜK’ün tarafsız olma sorumluluğu vardır. Kararları demokratik 
toplum düzeninin gerekleri ve ölçülülük ilkelerine uygun olmalıdır” denildi.1546 

• CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Tele1 ve FOX TV’ye ceza veren RTÜK’e “RTÜK’ün ipe 
sapa gelmez gerekçelerle verdiği cezaların tek amacı basına ayar vermek, sesini kısmak” tepkisini 
gösterdi. Özel, “Tek sesli bir medya düzenine alternatif olarak tüm siyasi partilere olabildiğince 
yer vererek işlerini yapan Tele1’e ve Fox Haber’e verilen cezaları kabul etmiyoruz” dedi.1547 

• Alman Federal Meclisi’nin Yeşiller partisinden Milletvekili Max Lucks, Katolik Haber Ajansı’na 
(KNA) yaptığı açıklamada Avrupa Konseyi’nin Türkiye’de tutukluluğu devam eden insan hakları 
aktivisti Osman Kavala için harekete geçmesini talep etti. Lucks, “Kavala cezaevinde kalıyorsa, 
Avrupa Konseyi de buna uygun bir yanıt vermeli. Bağımsız bir yargı olsaydı Kavala ve berabe-
rinde yargılanan kişilere yönelik iddialar çoktan düşmüş ve en geç AİHM kararıyla serbest bıra-
kılmış olurdu. Kavala’ya yönelik uzun zamandır devam eden bu dava, insan haklarının sistematik 
olarak nasıl ayaklar altına aldığını gösteriyor” dedi.1548 

20 Ocak 2022 
• TİHV tarafından Adana, Ankara, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Van ve çevre illerindeki insan hak-

ları savunucularına yönelik baskı ve zorlukları tespit etmek için hazırlanan “Türkiye’de İnsan 
Hakları Savunucularının Karşılaştığı Baskı, Engel ve Zorluklara İlişkin Bilgi Notu’na (1 Eylül-
31 Aralık 2021) göre, 2021’in son dört ayında en az 1220 insan hakları savunucusu baskı ve 
zorluklarla karşı karşıya kaldı. Bu süreçte 519 insan hakları savunucusuna ceza kovuşturması 
yapıldı. Bilgi notunda Türkiye’de insan hakları savunucuları ve sivil toplum aktörleri, insan hak-
ları ihlallerini görünür kıldıkları ve yetkililerin insan haklarına aykırı politika ve uygulamalarına 
karşı yürüttükleri faaliyetleri nedeniyle baskı, engel ve zorluklarla karşı karşıya kaldığı belirtildi. 
Bilgi notuna göre, 1 Eylül-31 Aralık 2021 tarihleri arasında 833 insan hakları savunucusuna yar-
gısal taciz uygulandı. 519 insan hakları savunucusuna karşı ceza kovuşturması yapılmıştır. 21 kişi 
hakkında mahkumiyet hükmü verilerek hapis cezasına veya adli para cezasına çarptırıldı. Bilgi 
notunda ele alınan dönemde, 353 insan hakları savunucusu idari denetim, soruşturma ve yaptı-
rımlar aracılığıyla baskı gördü.1549 

• TBB, Avukat Mürsel Ünder’in, İstanbul’da bekçiler tarafından darp edilmesi ve gözaltına alın-
masına “Bekçilerin yetkilerini aşarak hukuk dışı ve insan onuruna aykırı eylemlerde bulunmasına 
geçit vermeyeceğiz” sözleriyle tepki gösterdi. Açıklamada, “Yasada aranan şartların hiçbirisi ger-
çekleşmediği halde bekçiler tarafından durdurularak GBT sorgulaması yapılmak istenmiştir. Bir 
avukat olarak, yapılan işlemin yasaya aykırı olduğunu belirtmesine rağmen meslektaşımıza ters 
kelepçe uygulanmış ve darp edilerek karakola götürülmüştür. Götürüldüğü karakolda hukuka, 
kanuna ve insan onuruna aykırı muamele görmeye devam eden meslektaşımız, kendisine hiçbir 
bilgi verilmeden uzun süre bekletildikten sonra serbest bırakılmıştır” denildi.1550 

• İLKHA’ya demeç veren Şanlıurfa’daki yerel gazete sahipleri, destek verilmediği takdirde gazete-
cilerin maliyet girdileri nedeniyle kepenk kapattıklarını ve gazete basımı yapmakta zorlandıkla-
rını söyledi. Urfanatik gazetesi Sahibi Tahir Gülebak, “Yerel basının şu anki hali gerçekten içler 
acısıdır. Ülkemizde kağıt fabrikalarının kapanışı ile birlikte 40 lira olan kağıdın topu 300 liraya 
çıktı. Bir gazetenin ayakta durabilmesi için altı personel istihdam etmesi gerekiyor. Altı kişinin 
istihdam edilmesi demek en az 50 kişi demektir. Şu an ülkemizde özellikle yerel basın 

 
1546 https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/256695-rtuk-gazeteciligi-cezalandirmaya-devam-ediyor 
1547 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/sondakika-chpden-rtuk-tepkisi-tek-amaclari-basinin-sesini-kismak-6909282/?utm_source=dahafazla_ha-
ber&utm_medium=free&utm_campaign=dahafazlahaber 
1548 https://www.dw.com/tr/avrupa-konseyine-osman-kavala-%C3%A7a%C4%9Fr%C4%B1s%C4%B1-harekete-ge%C3%A7/a-60482216 
1549 https://www.gazeteduvar.com.tr/tihv-4-ayda-519-insan-haklari-savunucusuna-ceza-kovusturmasi-yapildi-haber-1549964#:~:text=Bilgi%20no-
tuna%20g%C3%B6re%2C%201%20Eyl%C3%BCl,veya%20adli%20para%20cezas%C4%B1na%20%C3%A7arpt%C4%B1r%C4%B1ld%C4%B1. 
1550 https://www.gazeteduvar.com.tr/tbbden-avukat-mursel-underin-darp-edilmesine-tepki-kesinlikle-gecit-vermeyecegiz-haber-1550055 
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kepenklerini kapatmaya başladı. 30-50 yıllık gazeteler, kepenk kapatıyorlar. Bunlardan dolayı 
basındaki arkadaşlarımız işyerlerini kapatmaya başladılar” dedi. Yeni Urfa gazetesi Haber Mü-
dürü Mehmet Er de “Yerel gazetelerin şu an için en büyük geliri resmi ilanlardır. Devletin verdiği 
ihale ilanları dışında yerel gazeteler olarak para kazanmıyoruz. Devletin verdiği resmi ilanlar dı-
şında hiçbir ciddi gelirimiz yok. Vatandaşlar bu konuda bize destek vermiyor. Bu durumun oluş-
masında sosyal medya ve internet medyasının büyük payı var. Onlar da bir şekilde haklıdır. Biz 
gazeteyi bugün hazırlıyoruz, yarın ellerine geçiyor. Gazetede büyük emek var, çaba var, uğraş 
var. Bunu da dikkate almaları gerekir” dedi.1551 

21 Ocak 2022 
• Bağımsız Gazetecilik Platformu (P24) bünyesinde çalışmalarını sürdüren Expression Interrup-

ted’ın hazırladığı İfade ve Basın Özgürlüğü Gündemi raporuna göre, 2021 sonu itibariyle cezae-
vindeki gazeteci sayısı 58 oldu. Yılın son üç ayında gazetecilerin sanık olarak yargılandığı 98 
dava görüldü. Bu davalarda yedisi yabancı ülke vatandaşı 203 gazeteci yargılandı. Bu, her ay 
ortalama 70 civarında gazetecinin 30’dan fazla davada yargılandığı anlamına geliyor. Sonuçlanan 
davalarda 18 gazeteciye hapis ve para cezası verildi. 36 gazeteci ise beraat etti. Yine Ekim, Ka-
sım, Aralık aylarında 17 gazeteci hakkında 10 yeni dava açılırken 16 gazeteci hakkında da soruş-
turma başlatıldı. 13 gazeteci ise haber takibi sırasında ya da haklarında açılan soruşturmalar kap-
samına gözaltına alındı. 2021’in son üç ayında ayrıca Türkiye’nin çeşitli illerinde gazetecilere 
yönelik 20 saldırı, engelleme ve/veya tehdit hadisesi yaşandı. Vakaların 13’ünde fail kayıtlara 
polis ya da asker olarak geçerken en az beş saldırı ya da tehdit ise siviller tarafından gerçekleşti-
rildi. RTÜK Üyesi İlhan Taşcı’nın açıkladığı rakamlara göre RTÜK 1 Ocak – 24 Aralık tarihleri 
arasında haber programlarına yönelik toplam 71 ceza kararı verdi. Bunların tamamı yayın çizgisi 
muhalif olarak nitelendirilen Halk TV, Tele1 ve FOX TV gibi kanallara kesilirken hükümet yanlısı 
kanallara hiç ceza verilmedi.1552 

• Expression Interrupted platformu tarafından hazırlanan İfade ve Basın Özgürlüğü Gündemi ra-
porunda, Danıştay ve AYM’nin bazı olumlu kararlarına rağmen süregiden yargılamalar, siyasi ve 
idari baskılar ile RTÜK ve BİK’in para ve ilan cezaları nedeniyle basın özgürlüğüne yönelik 
baskıların hız kesmeden devam ettiği kaydedildi. Raporda, Danıştay’ın gazetecilerin turkuaz ba-
sın kartı almalarını zorlaştıran değişiklikler nedeniyle Basın Kartı Yönetmeliği’nin yürütmesini 
durdurması ve gösterilerde görüntü ve ses kaydı alınmasını yasaklayan 27 Nisan 2021 tarihli Em-
niyet Genelgesi hakkında da benzer bir karar alması, AYM’nin ise erişim engelleri konusunda 
aldığı içtihat niteliğindeki “pilot kararı” basın özgürlüğüne yönelik yasal baskılara karşı bir ka-
zanım olarak nitelendirildi. Rapora göre, cezaevindeki gazeteci sayısındaki düşüş yavaşlayarak 
da olsa yılın son üç ayında da devam etti. Expression Interrupted verilerine göre; bu üç aylık 
dönemde bir gazeteci cezasının infazının tamamlanması üzerine tahliye olurken, 2021 sonu itiba-
rıyla cezaevindeki gazeteci sayısı 58 oldu.1553 

• 28 Şubat davasında aldıkları müebbet hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından 
tutuklanan 14 emekli generalin aileleri, milletvekillerine ve Meclis’te yer almayan bazı parti ge-
nel başkanlarına, generallerin yaş ve sağlık sorunlarına dikkat çektikleri bir mektup gönderdi. 
Emekli generallerin aileleri söz konusu mektupta1554 “Eşlerimiz şu anda 74 - 90 yaş aralığındadır 
ve her biri gerçekten ciddi sağlık sorunları yaşamaktadır. Asker olmaları hasebiyle belki her türlü 
güçlüğe yakınmadan göğüs gerebilirler, ama ileri derecedeki yaş ve sağlık sorunları hepimizi 
kaygılandırmaktadır. Yakın geçmişimizde yaşanan bazı elim olaylar, cezaevlerinde yaşamını yi-
tirip sonradan suçsuz oldukları anlaşılan kumpas mağdurlarının varlığı endişe ve kaygılarımızın 
haklılığını ortaya koymaktadır” ifadelerini kullanarak AYM’nin dava dosyasını ele almasını talep 
ettiler.1555 

 
1551 https://www.guneydoguguncel.com/yerel-gazete-sahipleri-kepenk-kapatmamak-icin-direniyor/29614/ 
1552 https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/256584-2021-in-son-ceyreginde-basin-ozgurlugu-bilancosu 
1553 https://www.gazeteduvar.com.tr/expression-interrupted-raporu-2021in-son-uc-ayinda-203-gazeteci-yargilandi-haber-1550153 
1554 https://odatv4.com/siyaset/milletvekillerine-28-subat-mektubu-227369 
1555 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/14-emekli-generalin-ailesinden-milletvekillerine-mektup-1901825 
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22 Ocak 2022 
• HaberTürk yazarı Fatih Altaylı köşe yazısında, FOX Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli’yi eleş-

tirerek kanala inceleme başlatan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’e, “İktidar lideri ya da sözcüsü 
gibi davrananlara da soruşturma açacak mıydınız?” sorusunu sordu. Altaylı, “Böyle haber sunulur 
mu sunulmaz mı tartışması her zaman yapılabilir.  İlkesel bir şeydir ve tartışmalıdır.  O konuya 
girme niyetim yok.  Ama RTÜK Başkanı’na şunu sormak isterim.  Selçuk Tepeli ve Fox Haber 
muhalefet partisi lideri değil de iktidar partisi lideri gibi davransaydı yine bu soruşturmayı açacak 
mıydınız!  Sorun taraf olmakta mı yoksa karşı tarafta olmakta mı? İktidar lideri ya da sözcüsü 
gibi davrananlara da soruşturma açacak mısınız!” dedi.1556  

• TBB, gazeteci Sedef Kabaş’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldığı iddia edilen sözleri nede-
niyle tutuklanmasına, “kamuoyunu bilgilendirmekle ve kamuoyunun bir görüş oluşturmasına im-
kan sağlamakla görevli gazetecilerin ifade özgürlüğü söz konusu olduğunda, özgürlük ve hak 
alanı çok daha geniş bir çerçevede ele alınmaktadır” tepkisini gösterdi. Açıklamada, “Herkes 
ifade özgürlüğü hakkına sahiptir. Gerek Anayasa'da gerekse Sözleşmede ifade özgürlüğünün sı-
nırlanabileceği haller düzenlenmiş ve ifade özgürlüğünün sınırları söz konusu düzenlemeler ve 
yargı içtihatlarıyla belirlenmiştir. Türk hukukunda özel bir ceza düzenlemesi konusu olan ve Türk 
Ceza Kanunu'nun 299. maddesinde düzenlenen 'Cumhurbaşkanına hakaret suçu', ülkemizde yo-
ğunlukla ifade özgürlüğünün kısıtlanması için bir araç olarak kullanılmakta, bu kapsamda yapılan 
soruşturmalar, gözaltı işlemleri ve tutuklamalar, evrensel hukuk prensipleriyle çelişmekte ve ka-
muoyu üzerinde bir baskı yaratma vazifesi görmekte, gözdağı niteliği taşımaktadır.” denildi.1557 

• Müzisyen Fazıl Say, gazeteci Sedef Kabaş’ın “Cumhurbaşkanı’na hakaret”ten gözaltına alınması 
ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sezen Aksu’ya yönelik, “O uzanan dilleri yeri geldiğinde kopar-
mak bizim görevimizdir” ifadelerine, “Bu kadınlarımızı korumazsak daha da yoksuluz” sözleriyle 
tepki gösterdi. Say, “Yoksulluk. Kabaş gözaltına alınmış, koca Genco Erkal aynı suçtan mahke-
melerdeydi, ha, yetmemiş, Aksu’nun cezası ‘dilinin koparılması’ olacakmış! Genç bir insan tüm 
bunlara ne düşünüyordur? Yoksulluk 100 çarpı ‘yoksulluk’ olmuş. Düşüncelere daldım. Siz? Kim 
ne düşünür ne hisseder, neyin hesabını yapar, bilemedim. Dostlar; Kabaş’ın gözaltına alındığıyla, 
Aksu’nun ‘dilinin kopartılmasıyla’ uyandığım bir Türkiye sabahı, kapkaranlık bir sabahtır benim 
için. Evet yoksuluz!” mesajını paylaştı.1558 

• İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gazeteci Sedef Kabaş’ın “Cumhurbaşkanı’na hakaret” 
iddiasıyla tutuklanması kararına, “Şiirden hapse giren dünün mağdurlarının atasözü söyleyenleri 
hapse atan mağrurlar haline geldiği günlerden geçiyoruz” sözleriyle tepki gösterdi. Akşener, 
Twitter hesabından “Nereden nereye. Ama az kaldı, hiç merak etmeyin. Bu zihniyet gidecek, 
Türkiye’ye yeniden adalet gelecek” dedi.1559   

• TGC, gazeteci Sedef Kabaş’ın “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla tutuklanması kararına, 
“Ülkede gazeteciler düzenli olarak tehdit ediliyor, gözaltına alınıyor ve tutuklanıyorsa toplumun 
geleceği de, demokrasisi de tehlike altındadır” tepkisini gösterdi. TGC’nin açıklamasında, “Ev-
rensel gazetecilik ilkelerine göre ifade özgürlüğü sadece olumlu karşılanan, zararsız haber ya da 
düşünceleri değil, aynı zamanda ‘devleti şoke eden, inciten, rahatsızlık veren' düşünceleri de kap-
samaktadır. İfade özgürlüğü demokratik toplumun en temel özgürlüklerinden biridir. Kamuoyunu 
korumanın yolu ifade özgürlüğünden geçer. Gazetecilik suç değildir, her şeyin çözümüdür. Bu 
vesileyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1 Eylül 2021’de adli yıl açılışındaki konuşmasında yeni 
yargı reformu paketiyle ‘Sırf ifade almak üzere gece yarısı gözaltına alma işlemlerine son ver-
diklerini’ söylediğini de hatırlatmak istiyoruz. Meslektaşlarımızın konuşma, haber yapma ve 
yazma özgürlüğünü sonuna kadar savunacağız. Kabaş’ın serbest bırakılmasını bekliyoruz. 

 
1556 https://t24.com.tr/haber/fatih-altayli-dan-rtuk-baskani-na-iktidar-lideri-ya-da-sozcusu-gibi-davrananlara-da-sorusturma-acacak-misiniz,1009843 
1557 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/tbbden-sedef-kabasa-destek-aciklamasi-ifade-ozgurlugunu-savunmaya-devam-edecegiz-1902123 
1558 https://t24.com.tr/haber/fazil-say-sedef-kabas-in-gozaltina-alinmasi-sezen-aksu-nun-dilinin-kopartilmasiyla-uyandigim-bir-turkiye-sabahi-kapkaranlik-bir-
sabahtir-benim-icin,1009879 
1559 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/iyi-parti-lideri-meral-aksenerden-sedef-kabas-paylasimi-erdogana-hakaretten-tutuklanmisti-502478h.htm 
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İktidarı basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü alanında Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarına 
saygı duymaya çağırıyoruz” denildi.1560 

• Gazetecilikte Kadın Koalisyonu (CFWIJ), gazeteci Sedef Kabaş’ın “Cumhurbaşkanı’na hakaret” 
iddiasıyla gözaltına alınmasına “İfade özgürlüğüne yapılan bu saldırıyı kınıyor, Kabaş’ın derhal 
serbest bırakılmasını talep ediyoruz” sözleriyle tepki gösterdi. Açıklamada “Söz konusu girişim 
gazeteciyi sindirmek amacıyla yapılmıştır. Demokratik bir ülke olduğunu iddia eden Türkiye’nin 
ifade özgürlüğüne yönelttiği bu saldırı kabul edilemez. Gazetecilikte Kadın Koalisyonu olarak 
kolluk güçlerinin gazetecilere uyguladığı şiddeti kınıyoruz. Gazetecilerin en temel hakkı olan ha-
ber yapma haklarının ihlal edilmesi kabul edilemez. Güvenlik güçlerinden el konulan basın kart-
larının derhal iade edilmesini talep ediyoruz. Gazetecileri sindirmek için uygulanan politikalardan 
derhal vazgeçilmeli, basın özgürlüğü kriterlerine uygun şekilde gazetecilik mesleği icra edilme-
lidir” denildi.1561 

• Diyarbakır Barosu, sanatçı Sezen Aksu’nun 2017 yılında çıkardığı albümündeki bir şarkısında 
geçen sözlerin “dini değerlere” hakaret ettiği iddiası ile hedef gösterilmesine ilişkin, “Sorumluluk 
makamında bulunanların da eleştiri sınırlarını aşan ve hedef gösterici söylemler ile dahil olmala-
rını büyük bir endişe ile karşılamaktayız” tepkisini gösterdi. Açıklamada, “Toplumsal hassasiyet-
lerin sorumluluk mevkiinde olan kişi ve kurumlarca görmezden gelinmesi ile bu ve benzeri ko-
nuların siyasi gündem içerisine çekilerek ‘milli ve manevi’ değerler üzerinden tartışılması, şüp-
hesiz toplumsal kutuplaşmayı derinleştirecektir. Eserleri ve sanatçı kimliğiyle toplumda saygın 
konuma sahip bir sanatçının, hukuk sınırlarının dışına çıkılarak ifade ve sanatsal ifade özgürlü-
ğüne saygı gösterilmeyerek hedef haline getirilmesi demokratik bir düzende kabul edilemez. Bu 
çerçevede herkesi, sanatsal ifade özgürlüğü hakkına saygı duymaya, hukuk içinde kalacak bir 
sorumluluk bilinciyle hareket etmeye ve söylemlerde bulunmaya davet ediyoruz” denildi.1562 

• Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, gazeteci Sedef Kabaş’ın “Cumhurbaşkanı’na 
hakaret” iddiasıyla yargılanması ve RTÜK’ün kanal hakkında inceleme başlatmasına, “Tele1’e 
karşı yeni bir saldırı hazırlığı yapılıyor. Bu basın özgürlüğüne karşı bir saldırıdır” dedi. Yanardağ, 
“Tele1, yayınlarında kimseye hakaret edilmesini savunmaz. Buna izin vermeyiz. Bu kişi ister 
devlet başkanı ister bakan, isterse sıradan bir yurttaş olsun. Beş yıllık yayın hayatımız boyunca 
da buna yüksek özen gösterdik. Canlı yayınlarda programlara katılan konukların, bazen maksa-
dını aşan sözlerine her zaman anında müdahale etme imkanı olmayabiliyor. Bu durum o sözlere 
katıldığımız anlamına gelmiyor. Uğur Dündar’ın hazırlayıp sunduğu Kabaş’ın konuk olarak ka-
tıldığı ‘Demokrasi Arenası’ programında da bu durum yaşandı. Ancak, Kabaş’ın bambaşka bir 
bağlamda ifade ettiği, bir atasözü nedeniyle gece yarısı 02.00’de gözaltına alınması asla kabul 
edilemez. Biz de, söylemese iyi olacağını düşündüğümüz sözler nedeniyle -çünkü yanlış anla-
maya açık ve bağlamından koparılarak kullanılabilecek sözlerdi, nitekim öyle oldu- arkadaşları 
uyardık. Ancak, ortada, ertesi gün emniyet ya da savcılığa çağrılarak ifadesi alınacak bir gazeteci 
var. Durum böyle olduğu halde, en fazla hükmün açıklanmasının erteleneceği ya da para cezası 
verilebilecek bir dava nedeniyle, gece yarısı evine gelip bir kadın gazeteciyi gözaltına almak, 
başka bir anlam taşıyor. Bu tutum, gazetecilere, medyaya ve topluma gözdağı vermeye çalışmak-
tır” dedi.1563 

• Müzisyenler ve işletmeciler, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetme-
liği’nde 7 Ocak’ta yapılan değişiklikle birlikte eğlence mekanlarında müziğin 24:00’te kesilme-
sinin kalıcılaştırılmasının, çözüm olmadığını ve eğlence sektöründe işlerin azalmasına neden ola-
cağını belirterek yönetmeliğe tepki gösterdi. Turizm, Eğlence ve Hizmet İşçileri Sendikası (TE-
HİS) Koordinasyon Kurulu üyesi Okan Kılınç, “Tam her şey normale döndü dediğimiz anda sa-
nata engel yasası resmileşti” dedi. Müzisyen Mertcan Titiz “Hayatını müzik üzerinden idame 
ettiren, popüler, ünlü olmayan müzisyenler iş bulamayacak ve sahne bulmakta zorlanacak. Ben 

 
1560 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/turkiye-gazeteciler-cemiyetinden-sedef-kabas-aciklamasi-6905832/ 
1561 https://sendika.org/2022/01/gazetecilikte-kadin-koalisyonu-sedef-kabas-derhal-serbest-birakilmalidir-644232/ 
1562 https://www.diyarbakirbarosu.org.tr/haberler/herkesi-sanatsal-ifade-ozgurlugune-saygi-duymaya-davet-ediyoruz 
1563 https://t24.com.tr/haber/merdan-yanardag-tele-1-e-karsi-yeni-bir-saldiri-hazirligi-yapiliyor,1009891 
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de bunlardan biriyim. İşletme sahipleri daha büyük ve marka isimlerle iş yapmayı tercih ediyor. 
Bunun da nedeni maddi kaygılar” dedi. Müzisyen Ceyhun Çelik de, “21 Haziran kararlarında, 
Cumhurbaşkanı’nın ‘kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok’ sözü bugünlerin habercisiydi. 
Fakat bunu düzenlemenin yöntemi yasak değil. Desibel sınırları var. Turizm ruhsatlı işletmelerin 
sabaha karşı 04.00’de kadar açık kalma hakkı var. Gece 12.00’den sonra müziği kapatan işletme-
lerin müşterisi kesilecek. Bu anlamda müzisyenlerin de para kazanmaları zorlaşacak. Biz nasıl 
para kazanacağız” dedi.1564 

23 Ocak 2022 
• Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, gazeteci Sedef Kabaş’ın tutuklanmasına “Kabaş’ın 

Tele1 televizyonu canlı yayınında kullandığı ifadeler nedeniyle Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği 
gerekçesiyle sabaha karşı gözaltına alınıp tutuklanması kabul edilemez” tepkisini gösterdi. Bil-
gin, “Toplumdaki kamplaşmayı körükleyip bundan siyasi çıkar elde etmeye çalışanlar Kabaş’ın 
sözleri üzerinden yeni bir ayrımcılık ve saldırganlık dalgası başlatmıştır. Yaşamı toplumun gözü 
önünde geçen, gittiği her yerde tanınan bir televizyoncunun ifadesini almak yerine sabaha karşı 
evinin basılması tüm gazetecilere açık bir gözdağıdır. Vazifeleri yasayla belirlenmiş devlet gö-
revlilerinin sabaha karşı bir gazetecinin kapısına dayanması hiçbir demokraside görmezden geli-
nemez. Gazetecinin hakaret ettiği iddia edilen kişi Cumhurbaşkanı olunca, Adalet Bakanı da yargı 
bağımsızlığının kağıt üzerinde kaldığını doğrularcasına yargılamayı etkileyebilecek şekilde görüş 
beyan etmekten çekinmemiştir. Türkiye’de basın ifade özgürlüğünün hiçbir güvencesi kalmamış-
tır” dedi.1565 

• CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek’in yayınladığı 2021 Türkiye Adaletsizlik En-
vanteri’nde “2021 yılında ülkemizde yaşatılan adaletsizliklerin envanterine dair hazırladığımız 
rapor, 2020’deki kötü tabloyu bile aratır olmuştur” denildi. Raporda “2021 yılında da RTÜK’ün, 
iktidarın sopası görüntüsü değişmeden devam etmiştir. RTÜK üyesi İlhan Taşcı’nın hazırladığı 
rapora göre, 2021’de politikaları nedeniyle iktidarı eleştiren kanallara tutarı 21 milyon 500 bin 
lira olan 71 ceza verilmiş, haklarında 100 bin şikayet bulunmasına rağmen yandaş kanallara hiç 
ceza kesilmemiştir. Salgının ve iktidarın ekonomik baskılarının da sonucu olarak 12 binden fazla 
basın emekçisi işsiz kalmışken yüzlerce kişinin basın kartı, İletişim Başkanlığı’nın keyfi kararıyla 
iptal edilmiştir. 2020 yılında Partimizin ‘21 Soruda FETÖ’nün Siyasi Ayağı’, ‘Arpalık Aile Şir-
keti’ ve ‘10 Maddede Kıdem Tazminatında Fon Aldatmacası’ yayınlarına basım, dağıtım ve satış 
yasağı getirilmişti. Merkez Bankası rezervlerinden eksilen 128 milyar dolarla ilgili sorumlunun 
kim olduğuna dönük CHP tarafından atılan tweetler hakkında da erişimin engellenmesine karar 
verilmiştir” denildi.1566 

• TGS Eskişehir Temsilcisi Şenay Bilik Yıldırım yayınladığı açıklama ile son günlerde Eskişehir 
yerel gazetelerinde, haber sitelerinde ve ajanslarda görevini yapan gazetecilere yönelik sosyal 
medya hesapları ve WhatsApp üzerinden tehdit niteliğinde yazılar, hakaret ve küçümseyici ifade-
lerin kullanıldığını öne sürdü. Yıldırım “Haddini aşan ithamlar, tehdit niteliğindeki yazılar, haka-
ret ve küçümseyici ifadeler kabul edilemez. Bu yaşananlar aslında gazeteciliğin artık hangi ko-
şullarda yapılmaya ve mesleğimizin nasıl itibarsızlaştırılmaya çalışıldığının canlı örneğidir. Ye-
relde ve ülke genelinde iktidarda olmanın getirdiği körlük, artık sosyal medyadan ‘had bildirme’ 
yarışına dönmüştür. Biz ise hangi siyasi görüşten gelirse gelsin, bu tür yaklaşımlara aynı şekilde 
yüksek sesle ve birlikte karşı durmalıyız. Gazeteci bir konuya eleştiri getirdiği için “bir tarafın 
adamı olmak”la, itham edilemez. Gazetecinin görevi eleştirmektir ve bu nedenle suçlanamaz” 
dedi.1567 ÇGD Eskişehir Şubesi de kentte görev yapan gazeteciler Nevin Bulut Atak ve Sedat 
Aydoğan’ın AKP’li yöneticiler tarafından tehdit edildiğini iddia ederek, “Üzülerek izliyoruz ki 
Eskişehir’de görev yapan gazetecilere yönelik baskı, tehdit ve yakışıksız ifadeler son günlerde 

 
1564 https://www.gazeteduvar.com.tr/sanatcilar-tepkili-yasak-olmadan-da-duzenleme-yapilabilir-haber-1550057 
1565 https://gc-tr.org/bilgin-sedef-kabas-serbest-birakilmalidir-ifade-ozgurlugu-guvence-altina-alinmalidir/ 
1566 https://t24.com.tr/haber/muharrem-erkek-2021-turkiye-adaletsizlik-envanteri-ni-yayimladi-2020-deki-kotu-tabloyu-bile-aratir-olmustur,1010097 
1567 https://www.eskisehir.net/eskisehir/gazeteciler-tehdit-ve-baski-ile-susturulamaz-h49592.html 



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

  174 

daha belirgin hale gelmiştir. Atak ve Aydoğan bunun en güzel örneğidir.1568 AKP’li yöneticiler 
tarafından meslektaşlarımız gazetecilik yaptıkları için baskıya uğramış̧, sindirilmeye çalışılmıştır. 
Açık tehditle gazetecileri hedef haline getiren il yöneticileri mesleğimizi itibarsız göstermeye ça-
lışmış, gazeteciler kamuoyu önünde küçük düşürmüştür. Gazetecilik yapmak her geçen gün zor-
laşmaktadır” açıklamasında bulundu.1569 

24 Ocak 2022 
• Google Türkiye Temsilciliği’nin, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’na gönderdiği Google 

Şeffaflık Raporu’na göre, Türkiye’de üç ay içinde kurallara uymadığı için 6.2 milyon içerik kal-
dırıldı, çocukların güvenlik politikalarını ihlal ettiği için kaldırılan video sayısı iki milyonu buldu.  
Türkiye, içerik kaldırma talebi yönünde dünyada dördüncü sırada yer aldı. Raporda, YouTube 
tarafından, yüklendiği ülke bazında, Temmuz-Eylül 2021 döneminde ülkeye göre kaldırılan vi-
deolar sıralamasında Hindistan birinciyken, Türkiye 12’nci sırada yer aldı. Bununla birlikte talep 
yoğunluğu bakımından Ocak-Haziran 2021 arasında Rusya birinci sıradayken Türkiye dördüncü 
sırada yer aldı.  Raporda, “Google şeffaflık raporu, yıllar içinde Google hizmetlerinin kullanımı 
arttıkça içerik kaldırılmasına yönelik idari taleplerin sayısında bir artış olduğunu göstermektedir. 
Ocak-Haziran 2021 dönemini kapsayan en güncel şeffaflık raporu, her iki unsur bakımından bu-
güne kadar görülen en yüksek yoğunlukları göstermektedir. Türkçe, Google için öncelik arz eden 
bir dil olmuştur. Bu bağlamda, son 15 yıl içinde yaklaşık 230 milyon kelimeyi Türkçeye çevirdik, 
bu da Evliya Çelebi’nin 828 sayfalık Seyahatname eserinden 2.140 adet cilde tekabül etmektedir. 
Türkçeye bugüne kadar olan yatırımımız sayesinde 220’yi aşkın ürün ve hizmeti Türkiye’de ve 
dünyadaki Türkçe konuşan insanlara sunabildik” denildi.1570 

• Aralarında Basın Konseyi, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazete-
ciler Sendikası’nın yer aldığı “Medya Dayanışma Grubu” gazeteci Sedef Kabaş’ın tutuklanması 
ve RTÜK’ün Tele1 ile ilgili yaptırım kararına, “Yaratılan bu bezdirme örtüsüyle, eleştirel nitelik 
taşıyan her türlü ifade düşmanlaştırılmaktadır” tepkisini gösterdi. Ortak açıklamada, “Kimse sı-
nırsız özgürlüğe sahip ve layüsel değildir, herkesin üstlendiği görevin, yaptığı işin sınırları vardır. 
Bu ilke, ülke yönetimini üstlenenleri de gazetecileri de yargı organlarını da bağlar. Temel hakla-
rımıza yönelik atılacak her adım, demokratik hukuk devlet düzenimiz başta olmak üzere toplum-
sal barışımıza zarar vermektedir. Gazeteci konuşamadığı ve yazamadığı zaman meydan halkla 
ilişkileri yürütenlere kalır. Gazetecilik halkla ilişkiler faaliyeti değildir. Gazeteciler, iktidar veya 
güç sahiplerinin beğenisine yönelik haber yapmazlar. Son günlerde iktidarın hoşuna gitmeyen her 
açıklama, yorum, atasözü, hatta şarkı sözlerine bile son derece ağır tehditlerle ve hatta sosyal linç 
kampanyalarıyla karşılık verilmektedir. Bunun son örneği Tele 1 televizyonunun başına gelenler-
dir. Bu konuda dayanışma içinde olmamız şarttır. Gazetecilik ve yayıncılıkla ilgili düzenleyici ve 
denetleyici kuruluşlar ceza kuruluşları veya mahkeme değildir. RTÜK Başkanının bir tartışma 
programındaki konuğun sözleri üzerine sosyal medyada görüş belirtmesi ve hemen ardından Üst 
Kurul’un planlı toplantısını iki gün erkene alması açıkça ihsas-ı reydir” denildi.1571 

• Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Özgürlük için Basın (ÖiB) programı kapsamında 
yayınlanan Aralık ayı raporu ile 2021 yılı yıllık raporunun yayınlanmasına ilişkin açıklamasında, 
“Basın özgürlüğü açısından geçtiğimiz yıl içerisinde pek fazla olumlu gelişme olmadı. Cezaevin-
deki gazeteci sayısında yıl sonunda düşüş sağlanmasına karşın meslektaşlarımız aleyhine yargı-
lamalarda ısrarcı olunduğunu görüyoruz. 2021 yılı boyunca erişim engellemeleriyle ‘Cumhurbaş-
kanı’na hakaret’ suçlaması basın ve ifade özgürlüğüne karşı en önemli tehdit araçları olarak not 
edildi” dedi.  Bilgin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yönetime gelmesinden bu yana 160 binden fazla 
“cumhurbaşkanına hakaret” soruşturmasının başlatılmasını “ciddi bir anormallik göstergesi” 

 
1568 https://www.2eylul.com.tr/gundem/cgdden-kinama/58391 
1569 https://www.eskisehirekspres.net/gundem/cgd-den-eskisehir-de-gazetecilere-baski-ve-tehditlere-kinama-h8868361.html 
1570 https://t24.com.tr/haber/google-dan-tbmm-ye-rapor-3-ayda-turkiye-den-6-2-milyon-icerik-kaldirildi,1010233 
1571 https://www.birgun.net/haber/medya-dayanisma-grubu-yilmayacagiz-yildiramayacaksiniz-374503 
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olarak nitelendirip, sosyal medya platformlarında paylaşılan sokak röportajlarının da engellendi-
ğini anımsattı.1572  

• PEN Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından eleştirilen sanatçı Sezen Aksu ile “Cumhur-
başkanı’na hakaret” iddiasıyla tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş hakkında “Dilimizi kimse kopa-
ramaz, kalemimizi kimse kıramaz! Koparamaz, kıramaz, kesemezsiniz, dilimizden kurtulamaz-
sınız” açıklamasını yaptı. Açıklamada, “Aksu’nun yanındayız. Bir atasözünden yaptığı alıntıyla 
konuşan Kabaş’ın gece yarısı gözaltına alınıp tutuklanmasını kabul edilemez buluyor, kınıyor, 
derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz” denildi.1573 

25 Ocak 2022 
• Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Türkiyeli yetkililere gazeteci Sedef Kabaş’ı serbest bırak-

maları konusunda çağrıda bulundukları açıklamada, ayrıca “cumhurbaşkanına hakaret” suçlama-
sının geri çekilmesi, Tele1 televizyonuna uygulanan ceza ve yaptırımların iptal edilmesi yönünde 
de talepte bulundu. CPJ Avrupa ve Orta Asya Program Direktörü Gulnoza Said, “Kabaş’ın canlı 
yayındaki sözleri nedeniyle tutuklanması da Tele1 televizyonuna verilen cezalar da kabul edile-
mez. Türkiyeli yetkililer ifade özgürlüğüne daha çok saygı göstermeli ve eleştiriye daha açık ol-
mayı denemeliler. Kabaş derhal serbest bırakılmalı, yetkililer ona yöneltilen suçlamayı geri çek-
meli ve bunun yanı sıra Tele1 televizyonuna verilen ceza ve yaptırımlar da iptal edilmeli” dedi.1574 

• Twitter’ın Şeffaflık Raporu’na göre 2021 yılının Ocak-Haziran dönemine ilişkin verilerde, hükü-
metler 196 bin 878 hesaptan içerik kaldırılması için 43 bin 387 talepte bulundu. Taleplerin yüzde 
95’inin beş ülkeden geldiğini duyuran Twitter, ilk sırada Japonya’nın bulunduğunu bildirdi. Ja-
ponya’yı Rusya, Türkiye, Hindistan ve Güney Kore izledi. Twitter’a Çin ve Kuzey Kore dahil 
bazı ülkelerde erişim bulunmuyor. Twitter’ın küresel kamu politikasından sorumlu başkan yar-
dımcısı Sinead McSweeney, “Dünya genelinde hükümetlerin içeriklere müdahale etme ve kal-
dırma girişimlerinin giderek arttığı şu dönemde, daha önce görmediğimiz sayıda taleple karşılı-
yoruz” dedi.1575 

• İHD İstanbul Şubesi, cezaevlerindeki hak ihlallerini ele aldığı 2021 son çeyrek raporunda, 20 
cezaevinde sekiz ölümü de içeren toplam üç bin 118 hak ihlali bildirildi. Raporda en çok ihlal 
başvurusunun olduğu cezaevleri arasında ilk sırada Silivri Cezaevi Kampüsü’ndeki cezaevleri ve 
Tekirdağ Cezaevleri yer alıyor. Toplam 89 başvurunun yer aldığı raporda, şikayetlerin 76’sı si-
yasi tutuklulardan geldi. Raporda verilen sayılara göre en az 85 kişi zorla sevk ettirildi. 50 kişiye 
işkence uygulandı ve 126 kişiye ya kınama cezası aldı ya da hakkında soruşturma başlatıldı. Bü-
tün ihlaller arasında, üç aylık dönemde en yoğun yaşanan ihlalin çıplak arama uygulaması oldu-
ğunu ifade eden İHD Komisyonu üyeleri, “Arama sırasında mahpusun ağzının içine bakılmak 
istenmiş, çıplak aramayı kabul etmeyen mahpuslara işkence edilerek, giysileri parçalanarak zorla 
çıkarılmış, mahpuslardan diz çökmesi istenmiş bunu kabul etmeyen mahpuslar fiziki saldırıyı da 
aşan işkencelere uğramışlardır” dediler.1576 

• Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) Türkiye Ulusal Komitesi Başkanı Emre Kızılkaya, gazeteci 
Sedef Kabaş’ın “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla tutuklanması kararına “Susturarak de-
mokrasi olmaz” tepkisini gösterdi. Kızılkaya, “Suya sabuna dokunmayan haberler veya rahatsız 
edici olmayan yorumlar her ülkede yapılabilir. Gelişmiş demokrasilerin ayırt edici özelliği şudur: 
Bu ülkelerde basın ve ifade özgürlüğü, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin deyişiyle ‘şoke 
edici ve huzur kaçırıcı’ haber ve yorumları kapsar. Bu demokrasilerde özellikle kamu yöneticile-
rinin eleştiriye tahammül sınırlarının daha da geniş olması beklenir” dedi. IPI Direktör Yardımcısı 
Scott Griffen da, Kabaş’ın tutuklanmasını kınayarak, “Gazeteciler ve de tüm vatandaşlar eleştiri-
nin içeriği rahatsız veya şoke edici olsa dahi, seçilmiş siyasileri eleştirme hakkına sahiptir. 

 
1572 https://www.a24.com.tr/gazeteciler-cemiyeti-2021-yili-oib-raporu-aciklandi-haberi-40222965h.html?h=6 
1573 https://t24.com.tr/haber/pen-turkiye-den-aksu-ve-kabas-a-destek-dilimizi-kimse-koparamaz-kalemimizi-kimse-kiramaz,1010265 
1574 https://cpj.org/tr/2022/01/turkiyeli-gazeteci-sedef-kabas-cumhurbaskani-erdogana-hakaretten-tutuklandi/ 
1575 https://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiye-i%C3%A7erik-kald%C4%B1rtma-taleplerinde-%C3%BC%C3%A7%C3%BCnc%C3%BC-s%C4%B1rada/a-
60551901#:~:text=Twitter%2C%20ge%C3%A7en%20y%C4%B1l%C4%B1n%20ilk%20yar%C4%B1s%C4%B1nda,h%C3%BCk%C3%BCmet-
ler%20s%C4%B1ralamas%C4%B1nda%20T%C3%BCrkiye%20%C3%BC%C3%A7%C3%BCnc%C3%BC%20oldu. 
1576 https://bianet.org/bianet/siyaset/256829-20-cezaevinde-3-ayda-3-bin-118-hak-ihlali 
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Demokrasinin çalışma şekli budur” dedi. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi imzacısı olarak Tür-
kiye’nin bu gibi yerleşik prensiplere saygı duymakla yükümlü olduğunu hatırlatan Griffen, “Ka-
baş’ın derhal serbest bırakılmasını ve kendisine yönelik tüm suçlamaların düşürülmesini talep 
ediyoruz. Ayrıca, Türkiye’yi uluslararası insan haklarına standartlarına uygun biçimde cumhur-
başkanına hakaret suçunu kaldırmaya çağırıyoruz” dedi.1577 

• AİHM’in yıllık verileri değerlendirmek için yapılan basın toplantısında açıklanan verilere göre; 
2021 yılında karar için bekleyen davalar sıralamasında Rusya 17 bin 13 başvuruyla ilk sırada yer 
alırken, Türkiye 15 bin 251, Ukrayna 11 bin 372 ikinci ve üçüncü sıraları aldı.1578 Romanya beş 
bin 690 ve İtalya üç bin 646 ile daha sonra dördüncü ve beşinci sıralarda yer aldı. Türkiye’den 
gelen ve karar için bekleyen davaların önemli bir kısmını OHAL ilanıyla birlikte yapılan insan 
hakları şikayetleri oluşturuyor. OHAL ile birlikte Türkiye’den gelen şikayetlerin sayısı 11 bin 
civarında. Bu şikayetlerin önemli bir kısmını, makul kanıt olmadan gözaltı, uzun tutuklama süre-
siyle, adil yargılanma hakkından yapılan şikayetler oluşturuyor. AİHM’de 2021’de açıklanan 
mahkeme kararlarında daha önceki yıllarda olduğu gibi Türkiye, ifade özgürlüğü alanında en 
fazla mahkumiyeti alan ülke oldu. AİHM, geçen yıl 31 davada Türkiye’yi ifade özgürlüğü şika-
yetinde insan hakları ihlalinden mahkum etti. 2021 yılında Türkiye ile ilgili 78 karar açıklayan 
AİHM, bunlar içinde 76 davada en az bir maddeden Türkiye aleyhine insan halkları ihlal kararı 
verdi.1579 

• Almanya Federal Hükümeti İnsan Hakları Politikaları ve İnsani Yardım Sorumlusu Luise Amts-
berg, AİHM’nin gazeteci Deniz Yücel hakkındaki kararının demokratik toplumlar için basın öz-
gürlüğünün önemini bir kez daha vurguladığını belirtti. 1580  Almanya Adalet Bakanı Marco 
Buschmann, AİHM’in Yücel kararı ile Türkiye’ye çok net bir mesaj gönderdiğini söyledi. Busch-
mann, “Makbul kabul edilmeyen gazetecilerin susturulmak için hapsedilmeleri Avrupa’nın de-
ğerleri ile uyuşmazlık içerisindedir” dedi.1581 Federal Meclis Başkanvekili, Kültür ve Medyadan 
Sorumlu Devlet Bakanı Claudia Roth, AİHM’in bu karar ile devletlerin baskılarına karşı gazete-
cilere bir kez daha güvence verdiğini ve Avrupa Konseyi üyesi devletlerin gazetecileri hapsede-
meyeceğinin bir kez daha altını çizdiğini söyledi.1582Almanya Gazeteciler Federasyonu Başkanı 
Frank Überall, Türkiye’de halen cezaevinde bulunan ve yargılanan gazeteciler ile dayanışma çağ-
rısı yaptı. Überall, “Karar, basın özgürlüğü için önemli bir zafer olsa da Türkiye’de gazetecilerin 
halen yargılandığını ve cezaevlerinde olduğunu unutmamalıyız. Meslektaşlarımızla dayanışmayı 
sürdürmeliyiz”1583 dedi.1584 

• Aralarında sanatçı, siyasetçi, avukat, yazarlar ve bilim insanının bulunduğu 1032 aydın, yaptıkları 
ortak açıklamada, hukukun esastan önce usul olduğunu hatırlatarak, “yöneticilerin ne hukukla, ne 
etikle, ne Anayasa ne de vicdanla bağdaşan bu tutumlarına ivedilikle son vermelerini istiyoruz” 
talebinde bulundu. Açıklamada, “Aysel Tuğluk’ta simgelenen ceza infaz koşullarından başka, 
yurttaşa tehdit, yargıya müdahale ve haksız gözaltılarla tutuklamalar, Osman Kavala, Sezen Aksu 
ve Sedef Kabaş olaylarıyla bardağı taşıran son damlalardır. Bizler her kesimden düşünce, sanat, 
edebiyat, hukuk ve bilim insanları ve yurttaşlar olarak, son dönemlerde ülkemiz yönetiminin de-
mokratik ilkelerden hızla uzaklaştığını büyük bir endişeyle görüyoruz.  Yetki aşımı ve adalette 
evrensel hukuka aykırılık, Adalet Bakanı’nı da içine alan bir alışkanlık haline gelmiş durumda” 
denildi.1585 

• ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, gazeteci Sedef Kabaş’ın “Cumhurbaşkanı’na haka-
ret” iddiasıyla tutuklanmasına “Kabaş’ın gözaltına alındığından haberdarız ve bu konuda hayal 

 
1577 https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/256730-ipi-dan-turkiye-ye-sedef-kabas-i-serbest-birakin 
1578 https://vodmanager.coe.int/cedh/webcast/cedh/2022-01-25-1/en/1 
1579 https://tr.euronews.com/2022/01/25/turkiye-2021-de-aihm-de-ifade-ozgurlugu-ihlallerinde-yine-ilk-s-rada-ohal-basvurular-cogun 
1580 https://twitter.com/AlmanyaBE/status/1486224347505340417 
1581 https://twitter.com/MarcoBuschmann/status/1485976519331749891 
1582 https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/staatsministerin-fuer-kultur-und-medien-claudia-roth-zur-heutigen-entscheidung-des-europaeischen-ge-
richtshofs-fuer-menschenrechte-2001112 
1583 https://twitter.com/DJVde/status/1485935905844219913?s=20 
1584 https://www.mlsaturkey.com/tr/alman-siyasetcilerden-aihmin-deniz-yucel-kararina-ortak-yorum-gazetecilik-suc-degildir/ 
1585 https://t24.com.tr/haber/1032-isimden-ortak-aciklama-yetki-asimi-ve-adalette-evrensel-hukuka-aykirilik-adalet-bakani-ni-da-icine-alan-bir-aliskanlik-haline-
gelmis-durumda,1010424 
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kırıklığı yaşıyoruz. Bu Türkiye’de olduğu kadar dünyanın diğer yerlerinde de aynı şekilde ge-
çerli” tepkisini gösterdi. Price, “İfade özgürlüğü evrenseldir ve bazıları tarafından tartışmalı ya 
da rahatsız edici olduğu düşünülen sözleri içerse de ifade özgürlüğünün korunması demokrasileri 
güçlendirir” dedi.1586 

• Gazeteci Sedef Kabaş’ın avukatı Uğur Poyraz, “Sezen Aksu’nun dilini kopartan, Kabaş’ı cezae-
vine koyan, bu sayede topluma ‘susun, konuşmayın, fikrinizi beyan etmeyin’ imajını aşırı bir 
şekilde empoze eden iktidar karşısında insanların artık özgürce davranma imkanı ortadan kalk-
mıştır” dedi. Poyraz, “Tutuklama gerekçesi son derece afaki. Kabaş’ın veya herhangi bir kişinin 
cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklanması, AİHM’in Vedat Şorli kararından sonra müm-
kün değil. Ancak mahkemeler ne AİHM’i ne AYM’nin kararlarını tanımamakta ısrar ettikleri için 
bugün aynı şekilde tutuklama kararı verdiler. Ne kaçma şüphesi var ne delilleri karartma şüphesi 
var ne de çağrıldığında gelmemek gibi bir durum söz konusuyken kendisinin tutuklanması hukuk 
adına çok ciddi bir ayıptır. Çok ciddi büyük bir hatadır. Umarım en kısa zamanda adalet bu hata-
dan dönüp, Kabaş’a özgürlüğünü iade etmek durumunda olsun. Aksi takdirde Türkiye’de kimse-
nin ifade hürriyeti, fikir beyan etme hürriyetinin önü çok kapatılmıştı” dedi.1587 Poyraz ayrıca, 
Kabaş’ın tutukluluğuna yapılan itirazın reddedildiğini açıkladı.1588 

• BİA Medya Gözlem 2021 raporuna göre, 2021 yılında 35 gazeteci hapse mahkum edildi, en az 
41 gazeteci gözaltına alındı. 2021’de yayımlanan dört ayrı BİA Medya Gözlem Raporuna göre, 
35 gazetecinin Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) “hakaret”, “Cumhurbaşkanı’na hakaret”, “örgüt 
üyeliği”, “örgüte bilerek yardım”, “gizli belge temin ve açıklama” veya “casusluk” gibi suçlama-
ları temelinde, Terörle Mücadele Kanunu’nun (TMK) “terör örgütü propagandası” vb. düzenle-
meleri uyarınca hapis cezasına mahkum edildiğine işaret edildi.1589 

26 Ocak 2022 
• Basın sektörünün sorunlarına dikkat çeken, Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu Anadolu 

Gazete Sahipleri Temsilcisi Mustafa Arslan, BİK Genel Kurulu hükümet kanadının temsilcileri-
nin atanmaması nedeniyle resmi ilan fiyat tarifesinin belirlenmemesinin gazeteler için “kırmızı 
alarma” neden olduğunu belirterek, gazete kapanmalarının yaşanacağını söyledi. Arslan, “Kağıt 
fiyatlarında dolar bazında dört kata yakın artış meydana gelmiştir. Asgari ücrete de yüzde 50 zam 
yapılmıştır. Çalışma ve kader arkadaşlarımızın insanca yaşaması açısından gelirlerinin artması 
bizim arzumuzdur. Ne var ki BİK marifeti ile dağıtımı yapılan resmi ilanlar konusunda yaşanan 
daralma ile birlikte sütun santim ücretlerinde artış yapılamamış olması zaten güçlükle ayakta dur-
maya, hayatiyetini sürdürmeye çalışan gazetelerimiz için bir kırmızı alarm durumunu ortaya çı-
karmıştır” dedi.1590 

27 Ocak 2022 
• Medya Araştırmaları Derneği’nin (MEDAR), “Sosyal Medya Yasası’nın Basın Özgürlüğü Üze-

rine Etkileri İzleme Araştırması” raporunda, Ekim 2020-2021 dönemlerindeki 36 web sitesi için 
alınan 1197 erişim engeli kararının içeriğini inceleyerek, erişim engeli kararı getirilen haberlerin 
büyük çoğunluğunun yolsuzluk içerikli olduğunu kaydetti. Erişim engeli kararının 1080’inin “ki-
şilik hakkı ihlali” gerekçesiyle alındığı 100’ünün “unutulma hakkı” 91’inin ise “ticari itibarın 
zedelenmesi” iddiasıyla verildiği belirtildi. Araştırmaya göre erişim engeli kararı getirilen haber-
lerin 675’inin “yolsuzluk ve usulsüzlük” içerdiği, 466 haberin “görevin kötüye kullanılması” 79 
haberin ise “siyasal çatışma” ile ilgili olduğu bildirildi. Yolsuzluk ve usulsüzlük içerikli haber-
lerde 169 iş adamının adı yer alırken, 102’sinde üst düzey bürokratların anlatıldığı belirtildi. 100 
haberde ise ticari şirketlerin adının geçtiği kaydedildi.1591 

 
1586 https://www.amerikaninsesi.com/a/abd-den-sedef-kabas-in-tutuklanmasina-tepki-/6410789.html 
1587 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/cumhurbaskanina-hakaretten-gozaltina-alinan-sedef-kabas-tutuklandi-6905568/ 
1588 https://odatv4.com/guncel/mahkemeden-sedef-kabas-karari-227794 
1589 https://www.evrensel.net/haber/453431/bia-medya-gozlem-2021-raporunu-yayimladi 
1590 https://www.urfanatik.com/haber/9237284/basin-ilan-kurumu-acikladi-gazete-kapanmalari-yasanacak 
1591 https://www.diken.com.tr/sansur-raporu-engellenen-haberlerin-yaridan-fazlasi-yolsuzluk-icerikli/ 
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• Ankara Barosu, İnsan Hakları Merkezi’nin, Ankara TEM Şube Müdürlüğü’nde gözaltında bulu-
nan bir kısım şüphelinin yaklaşık yedi gündür işkence gördüklerine ilişkin iddiaların araştırılması 
için avukatların görevlendirildiğini duyurdu. Açıklamada, “Ayrıca bu konuda bir şüpheli yakını 
da başvuruda bulunmuştur. Olaydan haberdar olunması üzerine işkence gördüğü iddia edilen şüp-
helilerin isimleri tespit edilmiş ve Ankara Barosu Başkanı ve yönetim kurulu üyeleriyle saat 08.30 
sularında yapılan görüşme neticesinde, işkence iddialarını araştırmak üzere bir kısım merkez 
üyesi meslektaşımızın görevlendirilmesi yönünde ivedilikle karar alınmıştır” denildi. HDP Ko-
caeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, İnsan Hakları Merkezi’nin konuya dair rapor hazır-
ladığını, Ankara Barosu’nun ise bu raporu açıklamadığını belirterek, “Hayret bir şey yaa! Ankara 
Barosu İnsan Hakları Merkezi’nin gözaltındakilere yönelik işkence raporu hazırladığını biliyo-
rum. Peki bunu açıklayamayan Baro, meslek etiğini ayaklar altına aldığının farkında değil mi? 
Böyle mi öğretti hukuk hocalarınız?” dedi.1592 

28 Ocak 2022 
• TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili ve CHP İstanbul Sezgin Tanrı-

kulu’nun açıkladığı 2021 Yılı Hak İhlalleri Raporu’na göre, yıl içinde 2 bin 964 kişinin yaşam 
hakkı ihlal edildi, 3 bin 145 kişi işkence ve kötü muameleye maruz kaldı. Geçen yıl 2 bin 170 
yaşam hakkı ihlali gerçekleşti, bunlardan 324’ü kadın cinayeti oldu. 14 kişi nefret suçları kapsa-
mında yaşamını yitirdi, 2 bin 175 iş cinayeti yaşandı. 2 bin 220 işkence vakası ile cezaevlerinde 
925 kötü muamele saptandı. Örgütlenme özgürlüğü bakımından 200 kişi tutuklanırken, düşünceyi 
ifade özgürlüğü bağlamında toplam 386 ihlal gerçekleşti. 62 gazeteci gözaltına alındı, 41 gaze-
teci-yazar mahkum edildi, bin 660 erişim engeli kararı kaydedildi. Toplantı ve gösteri yürüyüşü 
bakımından ise 3 bin 723 kişi gözaltına alındı, 26 ilde ve altı ilçede geniş anlamlı toplantı ve 
gösteri yürüyüşü yasağı getirildi, 334 basın açıklamasına doğrudan müdahale edildi.1593 

30 Ocak 2022 
• İzmir Barosu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan ve medyaya “milli manevi de-

ğerler” gerekçesiyle sunulan genelgeye, “sansür, düşünce ve ifade özgürlüğüne müdahaleyi ba-
rındırdığı” iddialarıyla tepki gösterdi. Açıklamada, “Sansürün, düşünce ve ifade özgürlüğüne yö-
nelik hukuka aykırı müdahalenin, yasakçı ve muhafazakar yaşam biçiminin tüm topluma dayatıl-
masının sihirli sözcükleri olan ‘toplumun temel değerleri’, ‘milli ve manevi değerler’ karşımıza 
bu kez Cumhurbaşkanlığı Genelgesi olarak çıktı. Anayasa ve uluslararası sözleşmeler ile korunan 
düşünce ve ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, halkın haber alma hakkı gibi temel hak ve özgür-
lükler genelgelerle sınırlandırılamaz. Bu anlamda normlar hiyerarşisine aykırı olan söz konusu 
genelge yok hükmündedir. Öte yandan hukuki belirlilik ve hukuki güvenlik ilkesine de aykırı 
olan genelge; uygulayıcıların keyfi davranışlarını mümkün kılabilecek, muğlak ve çok tehlikeli 
bir metindir” denildi. Toplumun, bu genelge ile genel seçimler öncesinde basının tümüyle sustu-
rulması tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Baro, “İktidara sesleniyoruz: Ülkenin 
kalan bir avuç neşesine düşmanlığı artık bir an önce sonlandırın. Halka huzur verin. Yıprattığınız 
kurumlar, ortadan kaldırdığınız hukuk devleti, bugün yurttaşlarımızın yaşadığı ağır yoksulluğun 
baş sebebidir. Hukukun evrensel normlarına eksiksizce riayet edin” ifadelerini kullandı.1594 CHP 
Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise “Hem cumhurbaşkanı hem de AKP iktidarı medyayı sustur-
mak istiyor. Siyasetçileri, gazetecileri, akademisyenleri, öğrencileri susturmak istiyorlar.  Tür-
kiye’de doğalgaz sorununu hallettiniz, elektrik sorununu çözdünüz, yoksulluğu bitirdiniz, dövizin 
artmasını engellediniz de iş buna mı kaldı?” sorularını yöneltti. İktidarın sadece kendine yakın 
yayınların yapılmasını istediğini belirten Özkoç, “Ne desin insanlar ‘Yaşasın Saray’ mı desinler? 
Sadece böyle şeyler mi yayımlansın? Türkiye’de sadece yandaş medya mı izlensin? Türkiye’de 
farklı fikirlerin izlenmesinde, konuşulmasında en büyük engel AKP iktidarı ve Recep Tayyip 
Erdoğan’dır” ifadelerini kullandı.1595 DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ise 

 
1592 https://www.gazeteduvar.com.tr/ankara-barosundan-ankara-emniyetinde-iskence-iddialarina-dair-aciklama-haber-1550855 
1593 https://www.gazeteduvar.com.tr/chpli-tanrikulu-2021-yilinda-2-bin-964-kisinin-yasam-hakki-ihlal-edildi-haber-1551046 
1594 https://www.birgun.net/haber/izmir-barosundan-sansur-genelgesine-tepki-hukukun-evrensel-normlarina-riayet-edin-375298 
1595 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/cumhurbaskani-erdogandan-basin-ve-yayim-faaliyetleri-genelgesi-1903773 
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“Özgürlükler ancak anayasada sayılan sebeplerle ve kanunla sınırlanabilir. Cumhurbaşkanı’nın 
böyle bir yetkisi yoktur. Temel haklarla ilgili Cumhurbaşkanı ne kararname ne de genelge çı-
karma yetkisine sahiptir. Aksine sansür yasaktır. Ayrıca, genelge ile ifade ve basın hürriyetine 
müdahale edilmesi için RTÜK’e açıkça talimat verilmiştir” tepkisini gösterdi.1596 

31 Ocak 2022 
• Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulu Üyesi avukat Mehdi Özdemir, 2016 yılında KHK ile ihraç 

edilen Hamit Pişkin ile ilgili AİHM adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine hükmederek, Tür-
kiye’yi tazminata mahkum etmesi kararı üzerinden OHAL Komisyonu’nun hukuksuz ve temel 
hak ve hürriyetleri ihlal edici kararlar aldığını söyledi.1597 

• TBB, “Basın ve Yayım Faaliyetleri” konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nin yürütmesinin dur-
durulması ve iptali için Danıştay’da dava açtı. Dava dilekçesinde, söz konusu genelgenin otosan-
süre yol açacağı, temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanması sonucunu doğuracağı öne sürüldü. TBB, 
genelgedeki “Medya aracılığıyla milli ve manevi değerlerimizi yıpratmaya, aile ve toplum yapı-
mızı temelinden sarsmaya yönelik açık veya örtülü faaliyetlere karşı Anayasa, kanun ve ilgili 
diğer mevzuatla düzenlenen müeyyidelerin gereği yerine getirilecek” ifadesi nedeniyle konuyu 
Danıştay’a taşıdığını bildirdi.1598 

1 Şubat 2022 
• Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Ga-

zete’de yayımlanan “Basın ve Yayım Faaliyetleri” konulu genelgenin iptali için Danıştay’a baş-
vurdu. MLSA Eş Direktörü Avukat Veysel Ok, “Anayasa ve uluslararası sözleşmeler ile garanti 
altına alınmış hak ve özgürlükler bir genelge kısıtlanamaz. Genelge ile bağımsız ve eleştirel med-
yayı hedef alan baskı, denetimler ve kapatmaya kadar varan cezalar artacaktır. Danıştay’ın bu 
sefer de ivedilikle doğru kararı vermesini bekliyoruz” dedi.1599 

• Diyarbakır Barosu, 29 Ocak’ta Resmi Gazete’de yayımlanan “Basın ve Yayım Faaliyetleri” ge-
nelgenin “temel hak ve özgürlüklerin özüne dokunma riski taşıması, kanunilik ve belirlilik ilke-
sine aykırılık taşıması” gerekçesiyle iptali için Danıştay’da dava açtı. Dilekçede, “genelge ile 
medya ve basın özgürlüğü üzerinde sansür ve otosansürün amaçlandığı temel hak ve hürriyetleri 
engelleyici mahiyetin bulunduğu” öne sürüldü.1600 Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren,“ Di-
yarbakır Barosu olarak, kamu yararı amacı gütmeyen ve özgürlükler alanına müdahale niteliği 
taşıyan idari tasarruflara karşı hukuki mücadeleyi yürütmeye kararlıyız. Genelge icrai işlem de-
ğildir. Genelgelerle hak ve özgürlükleri etkileyen düzenlemeler yapılamaz” dedi.1601 

• Aralarında Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Freedom House ve Gazetecileri Koruma Komi-
tesi’nin bulunduğu 26 insan hakları ve gazetecilik örgütü, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla 
tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş’ın serbest bırakılması için Türkiye’ye çağrıda bulundu. Açıkla-
mada, “Kabaş’ın ve tüm tutuklu gazetecilerin serbest bırakılmasını, DW Türkçe muhabiri Alican 
Uludağ’ın aldığı ölüm tehditleri hakkında tam kapsamlı bir soruşturma yürütülmesini ve gazete-
cinin güvenliğinin ve korunmasının yetkililerce sağlanmasını, RTÜK’ün TELE1’e verdiği yayın 
yasağı ve para cezalarının geri çekilmesini ve kurumun bağımsız yayın kuruluşlarına yönelik ta-
raflı ve ayrımcı tutumuna bir son vermesini talep ediyoruz” denildi.1602 

2 Şubat 2022 
• Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in 

Sözcüsü Peter Stano, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Osman Kavala halen tutuklu olması 
nedeniyle Türkiye’nin AİHM’e havale edilmesi kararını oy çokluğuyla kabul etmesiyle An-
kara’nın AB normlarına aykırı davrandığını söyledi. Stano, “AİHM tarafından ihlal davasının 
başlatılması nadir görülen bir durumdur. Bu, Türkiye’de yıllardır tutuklu Kavala’nın davasıyla 

 
1596 https://twitter.com/myeneroglu/status/1487357979708039169 
1597 https://www.evrensel.net/haber/453906/khk-ile-ihrac-edilenlere-ise-iadede-hak-gasbi 
1598 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/erdoganin-genelgesi-davalik-oldu-1904200 
1599 https://bianet.org/bianet/hukuk/257087-sansur-genelgesine-bir-dava-da-mlsa-dan 
1600 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/160397 
1601 https://www.basnews.com/tr/babat/737794 
1602 https://www.gazeteduvar.com.tr/27-uluslararasi-orgutten-sedef-kabas-icin-ortak-aciklama-haber-1551473 
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ilgili endişeleri açıkça göstermektedir. Bu tutum endişe verici bir örnek oluşturmakta ve AB’nin 
Türk yargısının uluslararası standartlar ile Avrupa standartlarına bağlılığı konusundaki endişele-
rini artırmaktadır. Bu tutum aynı zamanda Türkiye’nin Avrupa Konseyi üyesi ve AB üye adayı 
olarak üstlendiği yükümlülüklere de aykırıdır” dedi.1603 

• Dicle Fırat Gazeteciler Derneği’nin (DFG) “2022 Ocak ayı gazetecilere yönelik hak ihlalleri ra-
poru”na göre, Ocak ayında bir gazeteci saldırıya uğradı, iki gazeteci tutuklandı. RTÜK, üç yayın-
cıya ceza ve beş televizyon programına ceza verdi. 13 internet sitesi kapatıldı, 50 habere erişim 
engeli getirildi.1604 

4 Şubat 2022 
• Haber-Sen, Resmi Gazete’de yayımlanan “Basım ve Yayım Faaliyetleri Genelgesi” ile yasama 

organı olan TBMM’nin görevlerinin gasp edildiğini ve idari özerkliği olan RTÜK gibi kurumlara, 
“kanuna ve hukuka aykırı biçimde emir ve talimat verildiğini” öne sürdü. Sendika açıklamasında, 
“İçeriğine bakıldığında muğlak, belirsiz kavram ve ilkelere yer verildiği, kamusal sorumluluk ve 
ciddiyetle de hiç bağdaşmayan özensiz bir dil kullanıldığı görülmektedir. Demokratik bir top-
lumda ifade özgürlüğü çerçevesinde haber alma hakkının güvencesi olan medya doğrudan tehdit 
olarak tanımlanmaktadır. Daha vahimi, amaçlandığı iddia edilen çocuk ve gençlerin korunması 
gibi ilkeler hiç dikkate alınmadan yerli-yabancı içerik konusunda ayrımcılık içeren ve taraflı bir 
yaklaşım izlenmektedir. Buradan iktidarın, kendi çıkarına göre keyfi biçimde belirlediği milli ve 
manevi değerler, çocuk ve gençlerin korunması bahanesiyle basın özgürlüğüne bir darbe daha 
vurmaya hazırladığı gözden kaçmamaktadır” denildi.1605 

• TİP Milletvekili Ahmet Şık, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal’ın ken-
disine yönelik kazandığı tazminat davasına ilişkin açıklamasına “Aynı dosya içeriğiyle açılan üç 
ayrı davanın UYAP’tan belirlenen bir dijital sistem olmasına rağmen aynı mahkemeye düşmesi, 
hukuk varmış gibi göstermek için davalardan birinin reddedilmesi, diğer iki davada yüklüce taz-
minata hükmedilmesi, mahkemeye bakan hakimlerin evli ve adliyedeki odalarının dahi ortak ol-
masını tesadüfle mi açıklayacağız?” tepkisini gösterdi. Şık,“ Söz konusu davalara konu olan ses 
kayıtlarıyla ilgili olarak Mustafa Doğan İnal, dönemin Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Zey-
bekçi’nin talimatlarıyla konuya dahil olduğunu ve yargı sürecini hızlandırmak için girişimlerde 
bulunduğunu açıkladı. Her şeyden önce Türkiye yargısı şu soruların yanıtını aramak zorunda. 
Fransa elçisi bir Fransız şirketi olan TEFAL’in süren davası için neden bir bakana gider? Nasıl 
bir yardım ister? Bir bakan neden ve ne karşılığında buna uyar? Cumhurbaşkanının avukatını ne 
ile görevlendirir? Velev ki açıklamalar doğru olsun, Cumhurbaşkanının avukatı sıfatını taşıyan 
bir kişi davalara yön verecek üst düzey yargı mensuplarıyla neden konuşur? Bunlar yargı bağım-
sızlığını zedelemez mi? Türkiye’de bağımsız, tarafsız, siyasal iktidarın ve suç ortaklarının tali-
matlarının dışına çıkarak hukuk saikiyle kararlar veren bir yargı olsaydı bu soruların yanıtını öğ-
renirdik. Hakkımda açılan davada ortaya çıkan sonucu da sürpriz olarak değerlendirebilirdik. Ez-
cümle hukuk saikiyle bir açıklama yapmak manasız” İfadelerini kullandı.1606 

6 Şubat 2022 
• Aralarında sanatçı ve yazarların yer aldığı bir grup tutuklu Osman Kavala ile dayanışmak için 

Silivri Cezaevi’nde bir araya geldi. “Kavala’ya Özgürlük” hesabından yapılan paylaşımda, “Sa-
natçı, yazar ve kültür sanat çalışanları, 1559 gündür tutuklu olan #OsmanKavala’yla dayanışmak 
için Silivri Cezaevi önünde buluştu” denildi.1607 

7 Şubat 2022 

 
1603 https://www.sozcu.com.tr/2022/dunya/abden-cok-sert-kavala-aciklamasi-endiseliyiz-6929745/ 
1604 https://www.evrensel.net/haber/454156/dgf-ocak-ayinda-1-gazeteci-saldiriya-ugradi-13-site-kapatildi-5-televizyona-ceza-verildi 
1605 https://www.evrensel.net/haber/454256/basim-ve-yayim-faaliyetleri-genelgesi-iktidarin-sopasi-olarak-kullanilacagi-acik 
1606 https://t24.com.tr/haber/tip-milletvekili-ahmet-sik-tazminatla-sonuclanan-davalarla-ilgili-konustu-uc-ayri-davanin-ayni-mahkemeye-dusmesini-hakimlerin-
evli-olmasini-tesadufle-mi-aciklayacagiz,1012759 
1607 https://t24.com.tr/haber/1559-gundur-tutuklu-olan-osman-kavala-yla-dayanisma-sanatci-ve-yazarlar-silivri-cezaevi-nde-bulustu,1013085 
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• Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, Basın İlan Kurumu’nda (BİK), 2021 yılı 
Şubat ayından itibaren görev yapacak yeni dönem hükümet kanadı temsilcilerinin halen atanma-
masına tepki göstererek, Cumhurbaşkanlığı’na çağrıda bulundu.1608 

8 Şubat 2022 
• Türk Tabipleri Birliği (TTB), Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılacak açıklama 

sırasında 10 sağlıkçının gözaltına alınmasına “Van’daki yasakçı anlayış emeğimize, sağlığımıza 
sahip çıkmamıza, anayasal haklara yine tahammül edememiştir. Gözaltına alınanlar serbest bıra-
kılmalıdır” tepkisini gösterdi. Açıklamada, “Hukuka aykırı olan bu müdahale sağlık emekçileri-
nin haklı taleplerini bastırmaya yöneliktir. Müdahale gerekçesi olarak gösterilen Van Valiliği’nin 
yasaklamaları beş yılı aşkın süredir kesintisiz olarak devam etmektedir. Van Valiliği aldığı ya-
saklama kararlarıyla anayasal bir hak olan toplanma ve gösteri hakkını kullanılmaz hale getirmek 
istemektedir. Toplanma ve gösteri yapma özgürlüğü hem ifade özgürlüğüyle hem de sendika ve 
örgütlenme özgürlüğüyle doğrudan ilişkilidir. Sağlık emekçilerinin taleplerini demokratik bi-
çimde ifade etmesi nitelikli sağlık hizmeti sunulmasının, sağlık emekçilerinin insanca çalışma 
koşullarına sahip olmasının koşuludur” denildi.1609 

9 Şubat 2022 
• Diyarbakır Sulh Ceza Hakimliği’nce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan gazeteci Nurcan Yal-

çın, “yaşadığımız ülkede ifade özgürlüğü yok, basın özgürlüğü yok. Çalışma alanlarımız çok kı-
sıtlı. Bu işe başladığımdan beri bu zorlukların farkındaydım. Haber alma hakkı için elimizden 
geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi. Yalçın, JİNHA muhabiri olduğu dönemde yaptığı röpor-
tajın suçlama konusu edildiğini belirterek, “Sur ilçesinde hendeklerin arkasında kadınlarla röpor-
taj yapmıştık. Yüzüm açık, elimde mikrofon var, kadınların yüzü kapalı. Bu röportajım önüme 
çıkarıldı. İllegal bir şey yapmışım gibi sunuldu” dedi.1610 

• Aralarında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Düşünce Suçuna Karşı Girişim, Nazım Hikmet 
Kültür ve Sanat Vakfı, PEN Türkiye Yazarlar Derneği’nin bulunduğu 27 kuruluş change.org’da 
başlattıkları imza kampanya ile “Hukuk ve adalet neyi emrediyorsa onu yerine getirin” diyerek, 
çağrıda bulundular. Çağrıda, “Bu ülkenin yurttaşları ve kurumları olarak kendimizi hukuksal gü-
venlikten yoksun hissediyoruz. İfade özgürlüğünü kullanan gazeteciler, sanatçılar, bireyler saldırı 
altındadır. Bu saldırılar özgürlük ve güvenlik, söz söyleme, yasalar önünde eşitlik, adalete erişim, 
bilgilenme gibi Anayasada öngörülen neredeyse tüm hak ve özgürlüklerimize yöneliktir. Bu ih-
lalin son mağduru gazeteci Sedef Kabaş’tır. Kabaş, henüz hakkında bir yargı kararı olmadan, 
bizzat Cumhurbaşkanı, ardından sabık Adalet Bakanı ve AKP sözcüsü tarafından suçlu ilan edil-
miş, hedef gösterilmiş ve tutuklanmıştır. Ve sürekli hedef gösterilmeye devam edilmektedir. 
Daha fazla utanca ve yok sayılmaya muhatap olmadan, Kabaş için, haksız yere hapsedilen tüm 
yazar ve gazeteciler için hak, hukuk ve adalet neyi emrediyorsa onu yerine getirin” denildi.1611 

• Gazeteciler Cemiyeti, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), Avrupa Basın ve Medya 
Özgürlüğü Merkezi, Avrupa Gazeteciler Federasyonu, Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), DİSK 
Basın-İş’in de aralarında bulunduğu 37 ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşu “Cumhurbaş-
kanı’na hakaret” suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş’ın serbest bırakılması konusunda 
ortak basın açıklaması yayınladılar. Açıklamada “TELE1’de katıldığı televizyon programında 
kullandığı Çerkez atasözünün hakaret sayılarak apar topar evinden gözaltına alınan ve ‘Cumhur-
başkanına hakaret ’suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Kabaş’ın serbest bırakılmasını talep ediyo-
ruz. Türkiye’de gazeteciler sistematik olarak hedef gösteriliyor ve sindirilmeye çalışılıyor. Ülke-
nin basın özgürlüğünde geldiği noktayı değerlendirdiğimizde uygulanan bu politikaları son de-
rece endişe verici buluyoruz. Kabaş’ın tutuklanması ifade özgürlüğüne yapılmış ağır bir 

 
1608 https://www.birgun.net/haber/bik-genel-kurulu-1-yildir-toplanmiyor-tgc-den-cumhurbaskanligi-na-cagri-376281 
1609 https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=285e1538-88ec-11ec-bfc3-c3e948a9785f 
1610 https://www.gazeteduvar.com.tr/gazeteci-nurcan-yalcin-surda-yaptigim-haber-illegal-bir-sey-gibi-sunuldu-haber-1552524 
1611 https://m.bianet.org/bianet/insan-haklari/257470-27-kurumdan-hukukculara-cagri-hukuk-ve-adalet-neyi-emrediyorsa-onu-yerine-getirin 
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saldırıdır. Ülkede farklı seslere tahammül kalmadığının, özgür basının susturulmak istendiğinin 
kanıtı niteliğindedir” denildi.1612 

10 Şubat 2022 
• VOA, RTÜK’ün lisans başvurucu için verdiği 72 saatlik süre kararına ilişkin “Türk hükümeti in-

ternet sitelerini bloke ederse, VOA’nın ücretsiz ve açık internete erişimin sürdürülmesi için her 
türlü çabayı gösterecektir” açıklamasında bulundu. VOA Sözcüsü Bridget Serchak, VOA’nın hü-
kümetin haber kuruluşlarını susturma çabalarının, tüm demokratik toplumların temel değeri olan 
basın özgürlüğünü ihlal ettiğine inandığını belirtti.1613 Serchak, kendilerine henüz resmi bir bildi-
rim yapılmadığını belirtti. “RTÜK’ün olası kararının DW’yi de etkileyebileceğini medyadan öğ-
rendik” diyen Sözcü, “Ancak RTÜK’ten resmi bir bildirim geldiğinde bağlayıcı bir değerlendirme 
yapabilir ve nasıl hareket edeceğimizi öngörebiliriz” ifadelerini kullandı.1614 

11 Şubat 2022 
• AB Büyükelçisi Meyer-Landrut, DW Türkçe’ye verdiği demeçte Osman Kavala’nın tutuklu yar-

gılanmasına ilişkin, “Kavala ile ilgili süreci yakından izliyoruz. Avrupa Konseyi üyelerinin hep-
sinden Konsey’in organlarının kararlarına uymasını bekleriz ve tabii ki AİHM kararları da buna 
dahil” dedi. İhlal sürecinin başlatılmasının Avrupa Konseyi için “nadir durumlardan” biri oldu-
ğuna ve endişeleri artırdığına dikkat çeken Meyer-Landrut, ayrıca RTÜK’ün Türkçe yayın yapan 
DW Türkçe, VOA Türkçe ve Euronews sitelerine lisans alma şartı getirmiş ve lisans başvurusu 
yapmamaları halinde bu sitelere erişim sağlanamayacağı kararını da “Konuyu ve başlatılan bu 
süreci daha iyi anlamaya çalışıyoruz. Bizim amacımız tabi ki medyanın işini gerektirdiği şekilde 
özgürce yapabilmesine yardımcı olmak. Basın özgürlüğü ile ilgili endişeler bir gerçek ve bu ko-
nuyu da gerektiği şekilde ele alıyoruz” dedi.1615 

• DİSK Basın İş Sendikası Genel Başkanı Faruk Eren ile RSF Türkiye Temsilcisi ve Bianet Medya 
Özgürlüğü Raportörü Erol Önderoğlu, RTÜK’ün VOA Türkçe, Deutsche Welle Türkçe (DW) ile 
Euronews’e lisans başvurusu yapma şartı getirmesine tepki gösterdi. Eren, “RTÜK, sadece bu 
kuruluşları değil, Türkiye’deki diğer internet sitelerini de denetimi altına almak isteyecektir. Geç-
tiğimiz haftalarda yayınlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesinde yer alan ‘milli ve manevi değerlere 
uygun yayıncılık ’talimatının hemen ardından bu kararın gelmesi gazeteciler arasında endişe de 
yarattı. Genelgeyle ne olduğu tartışmalı, muğlak ‘milli ve manevi değerlere uygun yayıncılık ’
için kurumlar göreve çağırılmıştı. Gazeteciliği ‘denetleyecek ’kurumların isimlerinin de yer al-
madığı genelgeyi gerekçe göstererek herhangi bir mülki amir bile istemediği yayınlara müdahale 
edebilir. Tüm bu gelişmeler zaten büyük kıskaç altındaki basın ve ifade özgürlüğünün alanını 
daha da daraltacak. Özellikle seçimlerin konuşulduğu bu süreçte, iktidara biat etmeyen yayın or-
ganlarına baskının artması endişesi içindeyiz” dedi. Önderoğlu da, uluslararası medya kuruluşla-
rının isteğe bağlı dijital hizmet sağlayıcıları gibi değerlendirilmesinin “vahim sakatlık” olarak 
değerlendirdi. “RTÜK’ün siyasete hizmet eden taraflı kararları olmasaydı lisans başvurusu talep 
etmesi sıradan bir işlem olarak karşılanabilirdi. 2023 seçimleri öncesine de denk gelen bu girişim 
bizim için endişe konusu. RTÜK’ün son beş yıldır, daha bir göze batan eleştirel kanallara dönük 
politik müdahalelerinin bu kez, bağımsız gazetecilik açısından son yıllarda etkisini artırmış ulus-
lararası haber mecralarını hedef alma ihtimali temel kaygımızdır. Bu arada Exxen, Blutv, Gain, 
Puhu TV gibi abone bazlı veya paralı dijital platformlar olarak ele alınamayacak bu medya kuru-
luşlarının ‘isteğe bağlı dijital hizmet sağlayıcıları’ olarak işleme davet edilmesini vahim bir sa-
katlık olarak değerlendiriyoruz. Bu bakış açısı sorunlu olduğu kadar sürecin ne denli telaşla ve 
özensiz idare edildiğinin de göstergesidir” dedi.1616 

12 Şubat 2022 

 
1612 https://www.mlsaturkey.com/tr/38-stk-ve-17-gazeteciden-ortak-cagri-sedef-kabas-derhal-serbest-birakilsin/ 
1613 https://gazetekarinca.com/voadan-rtuke-lisans-yaniti-basin-ozgurlugu-ihlal-ediliyor/ 
1614 https://www.amerikaninsesi.com/a/voa-dan-rtuk-e-lisans-yaniti/6434781.html 
1615 https://www.dw.com/tr/ab-b%C3%BCy%C3%BCkel%C3%A7isi-bas%C4%B1n-%C3%B6zg%C3%BCrl%C3%BC%C4%9F%C3%BC-demokrasilerin-
ayr%C4%B1lmaz-par%C3%A7as%C4%B1/a-60748934 
1616 https://www.amerikaninsesi.com/a/rsf-ve-disk-basin-is-ten-rt%C3%BCk-e-lisans-mecburiyeti-tepkisi/6437717.html 
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• KESK Mersin Şubeler Platformu, KHK ile ihraç edilen 4.239 KESK’linin ihraç kararı iptali için 
OHAL Komisyonu’na başvurduğunu ancak beş yıl geçmesine rağmen dosyaların karara bağlan-
madığını belirterek, “KHK’lar gidecek biz kazanacağız” sloganıyla basın açıklaması yaptı. Açık-
lamada, “Ne acıdır ki, aralarında şube yöneticilerimizin de bulunduğu en az 17 arkadaşımız ha-
yatlarını kaybettikten sonra ‘gidemeyecekleri ’görevlerine komisyon kararıyla iade edilmişlerdir. 
100’den fazla insanımız ise ihraç sonrası yaşadıkları ağır sorunlar nedeniyle içine girdikleri çık-
mazdan kurtulamayarak intihar etmişlerdir. Reddedilen başvurulardan 344’ü Barış Akademis-
yenlerine ait olup, 50 dosya ise karara bağlanmayı beklemektedir” denildi.1617 

14 Şubat 2022 
• MLSA’nın “Ocak 2022 Dava Gözlem Raporu”na1618 göre 36 davada 332 kişi yargılandı. Yargı-

lanan 332 kişiden 111’i öğrenci, 91’i aktivist, 44’ü gazeteci, 25’i siyasetçi, yedisi yazar, dördü 
sanatçı, üçü avukat ve ikisi akademisyen. Bu kişilere 36 farklı kategoride toplam 62 suçlama 
yöneltildi. Ocak ayında sanıklara yöneltilen suçlamaların yüzde 44’ü terörizm suçlamaları oldu. 
Terörizm suçlamalarının yüzde 93’ü, gazeteci, aktivist ve siyasetçilere yöneltilen “terör örgütü 
üyeliği” ve “örgüt propagandası” suçlamalarıydı. Terörizm suçlamalarına gösterilen delillerin 
yüzde 24’ünü gazeteci ve yazarların haberleri, yazıları ve çektikleri fotoğraflar oluştururken sos-
yal medya paylaşımları gösterilen delillerin yüzde 21’ini oluşturdu. Ocak ayında yargılanan kişi-
lere yöneltilen suçlamaların yüzde dokuzunu “cumhurbaşkanına hakaret” suçlaması oluşturdu. 
Bu suçlamaya gösterilen delillerin yüzde 60’ı ise sosyal medya paylaşımlarıydı. Karar duruşması 
görülen davalarda iki gazeteci, dört siyasetçi, üç aktivist hapis cezalarına çarptırıldı. Gazeteci 
Rojhat Doğru, ise “devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmaktan” müebbet hapis cezasına çarptı-
rıldı.1619 

• AYM Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan, AYM gündeminde 66 bine yakın bireysel başvuru bulun-
duğuna vurgu yaparak, “Bu rakamın ne kadar korkutucu olduğunu ifade edebilmek için bizim 
gibi bireysel başvuru sistemini benimseyen ülkelerdeki başvuru sayısına bakmak lazım” dedi. 
Alman ve İspanya’nın Anayasa mahkemelerinde çok daha önce bireysel başvuru sistemine geç-
miş olmalarına rağmen önlerinde daha az başvuru olduğunu belirten Arslan, “Ocak 2022’de bize 
gelen başvuru sayısı 12 bine yakın. Yani yılın ilk ayı bize 12 bin bireysel başvuru geldi. Bu sayı 
Almanya ve İspanya AYM'lerine yılda gelen başvuru sayısından daha fazla. O yüzden biz söylü-
yoruz bireysel başvuruda AYM’nin tek rakibi AİHM” diye konuştu. AİHM’in önünde şu anda 
70 bine yakın derdest başvuru bulunduğunu söyleyen Arslan, “Bu başvurular 47 ülkeden alınan 
başvurular. AYM neredeyse tek başına AİHM’in 47 ülkeden aldığı kadar başvuru alıyor. Dolayı-
sıyla bu mesele çözülmesi gereken acil meselelerden biri. AYM’nin işini yapmasını engelleyen 
bir diğer tehdit de objektif etkisinin hayata geçirilememesi. Bununla şunu kastediyoruz. Bireysel 
başvurunun amacı tek tek sivrisinekleri yok etmek değildir, sivrisinekleri üreten bataklığı kurut-
maktır” dedi.1620 

• Migros tarafından iş akdi feshedilen 257 işçi, Tuncay Özilhan’ın Yüksek İstişare Konseyi Baş-
kanı olduğu Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) genel merkezi önünde yaptıkları 
basın açıklamasında, taleplerini sıraladılar. İşçiler, “4 TL saat ücreti zam yapılacak. İşimize geri 
döneceğiz. Primler güvence altına alınacak. İş güvenliğimiz ve sağlığımız istismar edilmeyecek. 
Ya kabul edersiniz ya da sonuna kadar direnmeye hazırız. Basın bilsin, medya bilsin, Migros 
bilsin, Tuncay Özilhan bilsin, Saray bilsin. Halkımız biliyor. Biz buradayız, her yerdeyiz. Hakkı-
mızı alacağız” açıklamasında bulundular.1621 

• TGC ve DİSK Basın-İş Sendikası, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma 
kapsamında MA muhabiri Zeynep Durgut’un gözaltına alınmasına tepki göstererek, gazetecilere 

 
1617 https://www.habereguven.com/mersin-kesk-khklar-gidecek-biz-kazanacagiz/ 
1618 https://www.mlsaturkey.com/wp-content/uploads/2022/02/MLSA-Ocak-2022-Dava-Gozlem-Raporu.pdf 
1619 https://www.diken.com.tr/rapor-ocak-ayindaki-ifade-ozgurlugu-davalarinda-en-cok-ogrenciler-yargi-
landi/#:~:text=Buna%20g%C3%B6re%20derne%C4%9Fin%20ocak%20ay%C4%B1nda,kategoride%20toplam%2062%20su%C3%A7lama%20y%C3%B6nel-
tildi. 
1620 https://www.gazeteduvar.com.tr/aym-baskani-arslan-aym-tek-basina-aihmin-47-ulkeden-aldigi-kadar-basvuru-aliyor-haber-1553133 
1621 https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/isten-atilan-migros-iscileri-tusiadin-kapisina-dayandi-bu-sefalete-artik-tahammulumuz-yoktur-1907883 
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yönelik baskılara karşı mücadele çağrısında bulundu. DİSK Basın-İş Genel Başkanı Faruk Eren, 
“İfade özgürlüğü kapsamında ele alınacak en ufak bir konuşma tutuklanmaya sebep oluyor. Yine 
televizyonlara RTÜK, gazetelere Basın İlan Kurumu aracılığıyla baskılar devam ediyor. İktidarın 
basın ifade özgürlüğü alanlarını daraltıcı adımlar attığını görüyoruz. Özellikle son yayınlanan 
Cumhurbaşkanlığı genelgesi, bu genelgenin ne sonuçlar doğuracağını henüz göremedik ama çok 
tehlikeli sonuçlar doğuracağını biliyoruz. Şu an cezaevlerinde çok sayıda gazeteci var. Belli ki 
iktidar seçim öncesi gazetecilere baskı kurarak, ifade özgürlüğünü daraltmak istiyor. Biz basın 
örgütleri olarak, bundan endişe duyuyoruz” dedi. TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş de Gazeteci-
lerin gazetecilik faaliyeti nedeniyle gözaltına alınması, tutuklanması, demokrasiyle, anayasa ile 
bağdaşmıyor. Gazetecilerin dosyalarına gizlilik kararı getirilmesi, davaların kamuoyunun bilgi-
sinden kaçırılması kabul edilemez. Gazeteciliğin suç olmadığını, haberin serbest dolaşımının sağ-
lanması gerektiğini savunmaya devam edeceğiz” dedi.1622 

15 Şubat 2022 
• CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Basın İlan Kurumu’nda Genel Kurul yapısına dev-

let/hükümet tarafından atanması gerekli 12 sandalyeye halen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın atama 
yapmamasını eleştirerek, “Medya bizim sesimizdir ama medya sesini çıkarmasın, yalnızca ikti-
dara yaranıyorsa her türlü kaynak sağlansın durumunda. Enflasyon ve kurla beraber kağıt, mü-
rekkep fahiş zamlandı. 119 gazete kapandı son dönemde, yani 119 gazetenin çalışanları işsiz 
kaldı. Basın İlan Kurumu var. Devletin resmi ilanları var. ‘Bu resmi ilanlarda tarife çok düşük ’
diyorlar. ‘Bu tarifenin artması lazım. En azından 50 bin altında tirajı olan gazetelere santim-sütun 
olarak 30 liralık bir fiyatın belirlenmesi gerekir. Bu ancak bizi kurtarabilir, ancak ayakta durabi-
liriz ’diyorlar. Basın İlan Kurumu bir yıldır toplanmıyor. Genel Kurulu toplanmıyor oysa kendi 
kanununda üç ayda bir toplanması gerekir. 2018’den beri Cumhurbaşkanı’nca atanması gereken 
12 üye atanmadığı için Genel Kurul toplanamıyor. Toplanamadığı için fiyatlar belirlenemiyor” 
diye konuştu.1623 Kılıçdaroğlu, “İktidar gazeteler üzerinde baskı kuruyor. Yeni Asya gazetesine 
750 gündür ilan vermiyorlar. Evrensel gazetesine 2019’dan bu yana BİK tek bir ilan vermedi. O 
da cezalandırılıyor. Onlara bizim minnet borcumuz vardır. Kamu bankalarının ilanları başta ol-
mak üzere kamu ilanlarının ise havuz medyasına akıtıldığını hepimiz biliyoruz” diye ekledi. Kı-
lıçdaroğlu, “Doğru haberlere erişim engeli geliyor. Doğru haberler görülmesin isteniyor” sözle-
riyle BTK tarafından internet haberlerine getirilen erişim engeli kararlarına da tepki göstedi. Kı-
lıçdaroğlu, “Gerçek gazeteciler basın kartı almakta zorlanıyorlar. Cumhurbaşkanlığı İletişim Baş-
kanlığı kalemini satmayan gazetecilere basın kartı vermiyor” dedi.1624 

• TBB, avukat Tarık Güneş’in tutuklanmasına tepki göstermek için Muş adliyesi önünde basın 
açıklaması yapmak isteyen Muş Barosu Başkanı Kadir Karaçelik’in polis müdahalesiyle engel-
lenmesine “Savunma haktır, barolar insan haklarını korumakla görevlidir” açıklamasıyla tepki 
gösterdi. TBB, Muş Valiliği’nin yasaklama kararı gerekçe gösterilerek, açıklamanın hukuka ve 
usule aykırı olarak engellenmesinin kabul edilemez olduğuna dikkati çekerek, aynı zamanda te-
mel hak ve özgürlüklerin ihlali niteliğinde olduğunu bildirdi. TBB’nin ardından 71 baro tarafın-
dan yapılan “Barışçıl toplantı hakkı engellenemez” isimli ortak açıklamayla da Muş Barosu’na 
destek verildi.1625 

18 Şubat 2022 
• MA muhabiri Zeynep Durgut, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı süreç için “Özgürlüğüm 

kısıtlandı. Bunun yanı sıra bölgede halkın haber hakkını bizler sağladığımız için bu da engellen-
miş oldu. Bunun yanı sıra gözaltı sürecinde bana bir gazeteci olarak yaklaşılmadı. Bir örgüt men-
subu gibi yaklaşıldı. Ters kelepçe ile evden götürüldüm. 20 dakika boyunca zırhlı araçta ters 

 
1622 https://politikahaber.org/durgutun-gozaltina-alinmasina-tepki-dayanismaya-ihtiyac-var/ 
1623 https://www.dunya.com/gundem/kilicdaroglu-ekonomiyi-ayaga-kaldiracagiz-haberi-648975 
1624 https://www.evrensel.net/haber/455093/kilicdaroglu-evrensel-ve-yeni-asyaya-resmi-ilan-verilmiyor-cezalandiriyorlar 
1625 https://t24.com.tr/haber/turkiye-barolar-birligi-mus-barosu-na-saldiri-kabul-edilemez,1015089 
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kelepçeli bir şekilde bekletildim. Nasıl haberler yapmam gerektiğini söylüyorlar, hür irademle 
yaptığım haberler ‘örgütten talimat alarak ’yapılan haberler şeklinde değerlendiriliyor” dedi.1626 

• İzmir’de yayımlanan yerel gazete İlkses Sorumlu Yazı işleri Müdürü Erdal Erek, döviz kuruna 
endeksli kağıt girdilerindeki artış nedeniyle ekonomik zorluklar yaşadıklarını belirterek, BİK ge-
lirlerinin bu anlamda gelirlerini en az yüzde 50 artırması gerektiğini söyledi. Erek, “Gazete kağı-
dında neredeyse yüzde 300 oranında bir artış var. Baskı maliyetleri de çok pahalı. Maaşlardaki, 
giderlerdeki artış, hepsini bir araya getirdiğinizde gazete sahiplerine bir yük olarak geliyor. Bu-
nunla beraber resmi ilanlara zam yapılmıyor. Zam yapılmadığı için de gazete sahipleri çok zor-
lanıyor. Geçen yıl 16 sayfa olan ve 22’den fazla kadro çalıştıran bir gazetenin gideri 180-200 bin 
TL civarıydı. Bu yıl zamlarla beraber 300-320 bin civarında bir gideri var. İlanların sütun/santim 
fiyatı şu anda yerel medya için 20 TL, ulusal yayınlar için 55 TL. Eğer biz bu işi kamu yararına 
yapıyorsak, devletin de bu kurumların zarar etmeyeceği bir biçimde desteklemesi gerekiyor” 
dedi.1627 

• TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzaladığı kararnameyle bugün 
BİK’e 12 üye ataması yapılması üzerine, zaten gecikme olduğunu ve BİK’in acil toplantı düzen-
leyerek basının ekonomik sorunlarına çözüm üretmesi gerektiğini söyledi. Güneş, “Basında çok 
ağır bir işsizlik ve mali kriz yaşanıyor. Basın sektöründe zaten yüzde 30’a ulaşan bir işsizlik söz 
konusu. 12 bine yakın gazeteci son 10 yılda işsiz kaldı. TÜİK verilerine göre 2018-2021 yılları 
arasında 119 gazete kapandı, bin 174 gazeteci işsiz kaldı. Kağıt fiyatları beş kat, kalıp maliyetleri 
üç kat arttı. BİK son genel kurulunu 17 Şubat 2021’de yaptı. Cumhurbaşkanı’nca hükümet kanadı 
temsilcileri atanamadığı için başta resmi ilan fiyatları olmak üzere birçok konuda sorunlar yaşa-
nıyor. Resmi ilan tarifesi güncellenmediği, mevzuatla ilgili yenilikler yapılmadığı için gazeteler 
ekonomik olarak etkilendi. Gazetelerde yayınlanan resmi ilanlara da en son bir yıl önce zam ve-
rilmişti. Doların, Euro’nun artmasının ardından kağıt, kalıp, boya gibi tüm girdilere gelen zamlar 
yüzde 100’ü çoktan aştı” dedi.1628 

20 Şubat 2022 
• Gazeteciler Cemiyeti, Ses Kocaeli haber sitesi sahibi Güngör Arslan’ın Kocaeli’nde silahlı saldırı 

sonucu yaşamını kaybetmesine ilişkin “Arslan bugün toprağa verildi. Meslektaşlarımızın başı sağ 
olsun. Gazetecilere artan şiddete karşı hiçbir önlem alınmıyor. Her yıl yüzlerce gazeteci şiddete 
uğruyor ve failler cezasız kalıyor. Failler bulunup cezalandırılmalı, takipçisi olacağız” açıklaması 
yaptı.1629 Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Ankara Şubesi de, “Aslan, silahlı saldırı sonu-
cunda katledildi. Saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Failler ve emri verenler en ağır şekilde cezalandı-
rılmalı” mesajını paylaştı.1630 

• Diyarbakır Barosu, tutuklu siyasetçi Aysel Tuğluk hakkındaki Adli Tıp Kurumu raporuna tepki 
için açıklama yapan Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) üy  elerine yönelik polis müda-
halesini kınadı.1631 

22 Şubat 2022 
• Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF), “Türkiye: Cumhurbaşkanına hakaret kanunu yüzün-

den parmaklıklar arkasında bir ay” raporunda “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla tutuklanan 
gazeteci Sedef Kabaş özelinde Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 299. maddesindeki Cumhurbaş-
kanı’na hakaret suçunun kaldırılması gerektiğini bildirdi. Raporda, Erdoğan’ın cumhurbaşkanı 
seçildiği Ağustos 2014’ten bu yana medya profesyonellerinin en az 200 davasına katılan RSF 
Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu’nun bildirimlerine göre, geçen sekiz yılda 70 medya çalışanı 
299. madde uyarınca bazıları ertelenmek üzere hapis cezasına veya para cezasına çarptırıldı. Öte 
yandan Adalet Bakanlığı’ndan elde edilen son verilere göre 2014-2020 yılları arasında 299. 

 
1626 https://www.mlsaturkey.com/tr/polisten-gozaltina-aldigi-gazeteci-zeynep-durguta-neden-trafik-kazalari-haberi-yapmiyorsun/ 
1627 https://www.amerikaninsesi.com/a/6447778.html 
1628 https://www.amerikaninsesi.com/a/6447778.html 
1629 https://twitter.com/cemiyet1946/status/1495418645090033678?s=24 
1630 https://twitter.com/TGSAnkaraSubesi/status/1495038237026496516?t=pLRYmUg0ueqY_62sj671IQ&s=08 
1631 https://www.gazeteduvar.com.tr/diyarbakir-barosu-avukatlara-yonelik-polis-mudahalesini-kinadi-haber-1553908 
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madde kapsamında 160 bin 169 soruşturma açıldığı ve bunlardan 35 bin 507’sinin davaya dönüş-
tüğü kaydedildi.1632 

• Basın Konseyi, Gazeteciler Cemiyeti, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Ekonomi Muhabirleri Der-
neği, Haber-Sen, İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Parlamento Muhabirleri Derneği, Türkiye Haber 
Kameramanları Derneği, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği ve TGS, Kocaeli Ses’in sahibi ve 
yazı işleri müdürü Güngör Arslan’ın öldürülmesiyle ilgili ortak açıklamada, gazetecilere yönelik 
saldırıların cezasızlıkla sonuçlanmasının yeni saldırıları ve cinayetleri beraberinde getirdiğini be-
lirtti.1633 Açıklamada, “Gazetecilik, olayları, gerçekleri objektif bir şekilde okuyucuya ulaştırır-
ken, kamusal çıkarları ön planda tutar. Halkın haber alma hakkını ve kamu çıkarını kendi hayatı-
nın dahi önüne koyan gazetecilik mesleği korunmalı, buna karşı yapılan saldırılar en ağır biçimde 
cezalandırılmalıdır. Biz basın meslek örgütleri olarak başta Ses Kocaeli internet haber sitesinin 
sahibi ve yazı işleri müdürü olan Güngör Arslan’ın öldürenlerin ve azmettirenlerin açığa çıkarıl-
masını, gazetecilere yönelik saldırılar karşısında cezasızlığa son verilmesini ve gazetecilerin can 
güvenliğinin sağlanmasını istiyoruz. Toplumun nefes borularının kesilmesine biz basın meslek 
örgütleri olarak izin vermeyeceğiz. Gazeteci susarsa toplum susar” denildi.1634 

23 Şubat 2022 
• ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Twitter hesabında RTÜK’ün yabancı haber kuru-

luşlarına ilişkin lisans kararına “ABD, RTÜK’ün, VOATurkish ve diğer çevrimiçi kanallara yayın 
gereklilikleri uygulayarak özgür basın kuruluşları üzerindeki hükümet kontrolünü genişletme ka-
rarından endişe duymaktadır. Güçlü bir demokrasi için özgür bir medya şarttır” sözleriyle tepki 
gösterdi.1635 

• Alman haber kuruluşu Deutsche Welle (DW) ve ABD merkezli Voice of America (VOA) 
RTÜK’ün 72 saat içinde lisans başvurusu yapmalarına ilişkin kararının ardından başvuru yapma-
yacaklarını açıkladı. DW Genel Müdürü Peter Limbourg söz konusu uygulamanın uluslararası 
basını kısıtlamak için yapıldığını ve konuyu Türk mahkemelerine taşıyacaklarını dile getirdi. 
Limbourg, “(Bu adım) Türk yetkililere silinmesini talep ettikleri haberin silinmemesi durumunda 
tek bir haber nedeniyle tüm hizmetleri durdurma yetkisini tanıyor. Bu da sansür ihtimalini doğu-
ruyor. Türkiye’de yerel medya halihazırda kapsamlı bir düzenlemeye tabi tutuluyorken, şimdi 
uluslararası medyanın da haberleri kısıtlanmaya çalışılıyor. Bu önlem, programların yayın şekil-
leriyle değil, doğrudan gazetecilik içerikleriyle ilgilidir. Bu, münferit, eleştirel haberlerde, bu ha-
berlerin silinmemesi halinde Türk yetkililere tüm içerikleri engelleme fırsatı verir. Bu da sansür 
olasılığını açık hale getirir. Buna karşı çıkacağız ve Türk mahkemeleri nezdinde dava açacağız” 
dedi. VOA’dan yapılan açıklamada “VOA, düzenleyici kurumların sansür ve haber kaldırma ta-
leplerine göre hareket edemez ve böyle bir sansüre tabi tutulmayı kabul edemez. İnternet, sınırlı 
bir kaynak değildir ve internet dağıtımı için bir lisans gereksiniminin olası tek amacı sansür uy-
gulamaktır. VOA, bir denetçinin içerik sansürleme veya kaldırma yönündeki talimatlarına uya-
maz” denildi.1636 

• TBMM Başkanlık Divanı üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili avukat Abdurrahman Tutdere, 
yayın kuruluşlarına lisans iptali öngören ceza maddesinde değişiklik yapılması için Radyo ve 
Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun teklifi verdi. Basın özgürlüğüne yapılan açık müdahaleler ve kısıtlamaların yurttaşların 
haber alma hakkı ile doğrudan bağlantılı olduğunun altını çizen Tutdere, “Bu hakka yapılan mü-
dahaleler Anayasa’nın ihlali anlamına gelmektedir. Anayasamızda yer alan haber alma hakkının 
kısıtlamalar olmaksızın sağlanması ve yine temel bir hak olan bilgi edinme hakkının şeffaf, de-
mokratik ve eşitlik esaslarıyla yerine getirilmesi gerekmektedir” dedi. Kanunda yer alan idari 
yaptırımların orantısız ve ölçüsüz olduğunu belirten Tutdere, “Bu yaptırımlar hem haber alma 

 
1632 https://www.gercekgundem.com/guncel/327807/rsfsedef-kabas-lesemajeste-yasasi-nedeniyle-bir-aydir-parmakliklar-ardinda 
1633 https://cgd.org.tr/basin-aciklamalari/2022/02/22/medya-dayanisma-grubu-karanlik-gucler-aciga-cikartilsin/ 
1634 http://www.agos.com.tr/tr/yazi/26776/basin-meslek-orgutlerinden-gungor-arslan-in-oldurulmesine-tepki 
1635 https://twitter.com/StateDeptSpox/status/1496308633692430339? 
1636 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/rtuk-72-saat-vermisti-dw-ve-voa-rtuke-meydan-okudu-1910483 
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hakkının gasp edilmesine neden olmakta hem de basın özgürlüğünü ihlal etmektedir. Dolayısıyla 
da kanunda hüküm altına alınan yaptırımlar temel haklarımızın kullanımına doğrudan müdahale 
niteliğindedir” diye ekledi.1637 

24 Şubat 2022 
• TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, Haberci Gazetesi’ne yapılan saldırıyı kınayarak, “Gazete-

ciler baskı ve saldırı altında çünkü hep cezasızlıkla saldırganlar kurtuluyorlar” tepkisini paylaştı. 
Durmuş, “Türkiye’de gazetecilere yönelik artan bir baskı var. Son aylarda ise bu baskının fiziki 
saldırılara dönüştüğünü görüyoruz. Geçtiğimiz haftalarda iki gün art arda Mersin Haberci Gaze-
tesi’ne yapılan saldırılar, arkasından Kocaeli’nde Güngör Aslan’ın öldürülmesi özellikle yerel 
medyada beğenilmeyen haberlerin bir tepkiye dönüştürülmesi, bunun örgütlendirilmesi gibi bir 
tablo görüyoruz.1638 Bu ülkede gazetecilere saldırmanın bir cezası yok” dedi.1639  

25 Şubat 2021 
• Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sánchez Amor, ay sonunda AP 

Dışişleri Komisyonu’na sunacağı Türkiye’ye ilişkin rapordaki detaylar konusunda bilgi vererek, 
Türkiye’nin AİHM’in Osman Kavala ve HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş kararlarını 
uygulamadaki isteksizliğinin imajını olumsuz etkilediğini ifade etti.1640 Amor, AB’nin bu dava-
lara ilişkin yaptığı yorumlar nedeniyle “Türkiye yargısına müdahale” yorumunun doğru olmadı-
ğını ifade ederek, “Ocak 2020 yılında bilgi toplamak amacıyla gerçekleştirdiğim son ziyaretten 
bu yana AB-Türkiye arasında bazı zorluklar aşıldı ve şu anda daha pozitif bir ortam mevcut. Öte 
yandan katılım sürecinin merkezinde yer alan hukukun üstünlüğü ve insan hakları meselelerinde 
ne yazık ki herhangi bir iyileşme görülmedi. AP için Türkiye ile bir pozitif gündem oluşturulması 
önündeki en büyük engel budur. Kavala davası devam etmekte olan bu sorunun güzel bir örneği-
dir. Türkiye’deki resmi makamların AİHM kararlarını uygulamayarak kendi hukuk sistemlerine 
saygı göstermemelerini bir kez daha eleştirdim”1641 dedi.1642 

27 Şubat 2021 
• G9 Gazetecilik Örgütleri Platformu, Kıbrıslı gazeteci Ali Kişmir’e açılan davaya ilişkin ortak 

açıklamada “Kıbrıslı meslektaşlarımız ile basın ve ifade özgürlüğüne aykırı her türlü girişime 
karşı dayanışma içerisindeyiz” ifadelerini kullandı. Açıklamada, “Türkiye’ye giriş yasağı uygu-
lanan Kişmir’in, AKP’nin Kıbrıs adasındaki politikalarını eleştirdiği için hedef seçildiği ve ceza-
landırılmak istendiği görülmektedir. Her türlü toplumsal muhalefeti bastırmaya, yıldırmaya ve 
seslerini kısmaya dönük hamleler zincirine, Kıbrıs’taki basın mensuplarına gözdağı vermeye dö-
nük yeni bir hamle eklenmiştir. Savunmasını Kıbrıs Türk Barolar Birliğinin (KTBB) üstlendiği 
meslektaşımız Kişmir’e yönelik, Askeri Suç ve Cezalar Yasası’nın 26. Maddesi kapsamındaki 
suçlamayla; Kıbrıs’taki tüm gazetecilere, Türkiye’deki iktidarı hiçbir şekilde eleştiremezsiniz 
mesajı verilmek istenmektedir” denildi.1643 

• Karaburun Kaymakamı Serap Özmen Çetin hakkındaki iddiaları içeren soru önergesine ilişkin 
haberlere erişim engeli getirilmesi üzerine CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, “Bu erişim en-
geli kararına itiraz edeceğiz. Bu kararı veren hakimi de HSK’ya şikayet edeceğiz” dedi. Kararın 
basın özgürlüğünün, halkın haber alma hakkının ve ifade özgürlüğünün ihlaline yol açtığını be-
lirten Bakan, “Aynı zamanda seçilmiş milletvekilinin kürsü dokunulmazlığına müdahaledir, ya-
sama faaliyetlerinin ve denetim yetkisinin yargı yoluyla engellenmesidir. Bu, milletvekiline san-
sürdür” dedi. Bakan, Çetin’in, göreve başladıktan sonra Mordoğan Çatalkaya mevkiinde satın 
aldığı, Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde (ÖÇK) kalan bin 347 metrekarelik araziyi ‘zeytin sala-
mura tesisi  ’kuracağını beyan ederek yapılaşmaya açtırdığı, değerlendikten sonra da sattığı 

 
1637 https://www.habereguven.com/chpli-tutdere-rtukun-lisans-iptal-cezasinin-ortadan-kaldirilmasi-icin-kanun-teklifi-verdi/ 
1638 https://www.mersinhaberci.com/haber/34753/gazeteciye-siddet-cezalandirilmali.html 
1639 https://www.evrensel.net/haber/455184/mersinde-haberci-gazetesini-tehdit-edip-boya-ve-yumurta-attilar 
1640 https://tr.euronews.com/2022/02/25/ap-raportoru-amor-turkiye-de-insan-haklar-ve-hukukun-ustunlugu-yerinde-say-yor 
1641 https://bianet.org/bianet/insan-haklari/258312-ap-raportoru-nden-demirtas-ve-kavala-vurgusu 
1642 https://t24.com.tr/haber/ap-turkiye-raportoru-turkiye-ab-iliskilerinde-olumlu-bir-hava-var-ancak-insan-haklari-ve-hukukun-ustunlugu-konusunda-ilerleme-
yok,1017344 
1643 https://bizhaberiz.com/g9-ali-kismire-acilan-dava-basin-ozgurlugune-saldiri/ 
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iddialarıyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru öner-
gesi vermişti.1644 

28 Şubat 2022 
• ÇGD’nin, Twitter’ın Sputnik’te çalışan bazı gazetecilerin hesaplarını “Rusya devletine bağlı 

medya” diyerek etiketlenmesine ilişkin açıklamasında,1645“ Olağanüstü zor şartlarda gazeteciliğin 
yapıldığı savaş günlerinde, bu tür kararlar ‘barış’ taraftarlığı değil zaten kirli olan savaşın daha 
da kirli yollarla sürdürülmesinden başka bir şey değildir. Twitter’ı kınıyor, uygulamaya derhal 
son verme çağrısı yapıyoruz” denildi.1646 DİSK Basın-İş de Twitter’dan “Twitter’ın Sputnik’te 
çalışan gazetecilerin profillerine ‘Rusya devletine bağlı medya ’etiketi eklemesi tam anlamıyla 
fişleme ve gazetecilerin ifade özgürlüğünün ihlalidir. Twitter’ı gazetecileri fişleme ve hedef gös-
termekten vazgeçmeye çağırıyoruz” 1647  paylaşımını yaptı. 1648  Vaarjagi Kaarti isimli gazeteci 
Twitter’dan yaptığı paylaşımda yapılan uygulamaya ilişkin “Ben hayatımda Rusya’yla bağlantılı 
hiçbir medya kurumunda çalışmadım, ne iş bu” dedi.1649 

1 Mart 2022 
• CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, yerel ve bölgesel radyoların elektrik giderlerin-

deki artış nedeniyle yayın hayatını sürdüremeyecek duruma geldiklerini gündeme taşıdı. Kılınç, 
RTÜK’te karasal yayın lisansı bulunan toplam radyo sayısının 2018’de bin 126 iken 2022’nin 
şubat ayı itibariyle 858’e düştüğünü söyledi.1650 

2 Mart 2022 
• TELE1, Halk TV ve Sözcü, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bazı medya kuruluşlarına yönelik 

“kasıtlı vergi incelemeleri yaptığını” bu kapsamda “haksız ve hukuksuz cezalar” verdiğini du-
yurdu. Sözcü’nün avukatı İsmail Yılmaz, “Muhalif medyaya yönelik birçok alanda baskı ve ay-
rıştırma uygulanmaktadır. Bunlardan en önemlisi de mali alanda yapılan baskılardır. Maliye ta-
rafından kasıtlı vergi incelemeleri yapılmakta ve adeta ‘Gözünün üstünde kaşın var’ mantığıyla 
cezalar kesilmektedir. Türkiye’nin en çok satan gazetesi Sözcü de haksız ve hukuksuz vergi ce-
zalarıyla karşı karşıya kalmaktadır” dedi. TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, 
“Daha çok RTÜK cezaları, tazminat davalarıyla bağımsız medya üzerinde baskı oluşturmaya ça-
lışıyorlar. Maliye’nin yaptığı incelemelerin hepsi bağımsız medyayı sıkıştırmak, etkisizleştirmek 
ve sesini kesmek için kullanılan yöntemler. İktidara yakın medyaya böyle bir inceleme yapılmı-
yor. Ne mali yapıları şeffaf ne de nasıl fonlandıkları belli. Biz okuyucu ve izleyicilerin desteği ile 
ayakta kalan kuruluşlarız. Bu bakımdan çok başarılı olduğumuz açıktır. Tablo budur. İktidar elin-
deki bütün araçlarla bu baskıyı sürdürmeye çalışıyor” ifadesini kullandı. Halk TV imtiyaz sahibi 
Cafer Mahiroğlu da “Halk TV’ye RTÜK cezaları yetmemiş gibi 2020’de yazılan mali cezaların 
üstüne şimdi de 2021 defterlerimizi inceliyorlar. Israrla ‘nefes aldırmayacağız’ diyorlar. Her ne 
olursa olsun, korku ikliminde boyun eğmeyeceğiz. Yanımızda Halk TV izleyicileri olduğu sürece 
kale gibi duracağız” dedi.1651 

• Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesi sonrası yaşanan sivil 
ölümleri tüm dünyanın kaygıyla izlediğini belirterek, Twitter’ın Sputnik çalışanlarına yönelik he-
sapları etiketleme müdahalesini de eleştirdi.1652 

3 Mart 2022 
• TGS Başkanı Gökhan Durmuş ve Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Türkiye Temsilcisi Erol 

Önderoğlu, İstinaf Mahkemesi’nin Evrensel eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Cem Şimşek’e ve-
rilen hapis cezasına itirazı reddetmesine tepki gösterdi. Durmuş, “Uzun yargılamalar, tutukluluk 
hallerinin uzun sürmesi, gazetecilerin yargı sonucunu beklemeden cezalandırılması anlamına 

 
1644 https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/chpli-murat-bakandan-erisim-engeli-tepkisi-bu-milletvekiline-sansurdur-1911442 
1645 https://twitter.com/cgdgenelmerkez/status/1498610466465226755?t=PpxyOhxEB9FCG_sb0BBjbQ&s=08 
1646 https://twitter.com/cgdgenelmerkez/status/1498610468059033602 
1647 https://twitter.com/Disk_Basin_is/status/1498627196700839946?t=VnkJX63m6OUIzca7Ps8q9Q&s=08 
1648 https://www.birgun.net/haber/twitter-gazetecileri-rusya-devletine-bagli-medya-diyerek-etiketledi-378909 
1649 https://twitter.com/Varjagikaarti/status/1498663733077364736?t=A_icWS-PWql7a4rfCon66g&s=08 
1650 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/chpli-kilinc-acikladi-elektrik-zamlari-radyolari-vurdu-1912071 
1651 https://www.medyakoridoru.com/gundem/sozcu-tele1-ve-halk-tvden-maliyeye-bu-cok-sinsi-bir-yontem-26603/ 
1652 https://www.evrensel.net/haber/456206/tgs-savaslarda-once-gercekler-olur 
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gelmektedir. Ne yazık ki ülkemizde hukuk sistemi iktidarın kararlarını onaylama merciine dö-
nüşmüştür. Başkaca yayın organlarında çıkan karikatürlerin haberini yapmanın dahi cezayı ge-
rektirdiği bir hukuk düzeni olamaz. Şimşek hem davanın yedi yıldır devam etmesi nedeniyle ce-
zalandırılmış hem de bu haber nedeniyle cezalandırılmıştır” dedi. Önderoğlu da, “8 Temmuz 
2021’de ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ten verilen 11 ay 20 günlük hapis cezasına yönelik itirazın, 
İstinaf ’ta reddedilmesi antidemokratik bir düzenlemeye itibar kattı.  Şimşek’in TCK 299 teme-
linde yedi yıldır yargılanıyor olması da medyaya yönelik bariz bir otosansür ve yıldırma girişi-
midir. RSF olarak bu düzenlemenin antidemokratik özünün Yargıtay’da görülmesini diliyoruz” 
dedi.1653 

4 Mart 2022 
• İfade Özgürlüğü Derneği, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla tutuklu yargılanan gazeteci Se-

def Kabaş’ın tahliyesi için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurdu. Prof. Dr. Ya-
man Akdeniz, “Kabaş’ın AİHM başvurusunda, keyfi olarak tutuklandığı, bunun tüm muhalif ga-
zetecilere verilmiş bir mesaj olma niteliği ile caydırıcı nitelik taşıdığı ve tutuklama ve yargılama-
nın Sözleşme’nin koruduğu ortak değerlere saldırı niteliği taşıdığı belirtilmiştir” dedi.1654 

5 Mart 2022 
• Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, 19 Ocak’ta görevden alınan Eğitim Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Yasemin Bayyurt, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özlem Berk Albachten ve 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Ercan’ın yerine üniversite dışından üç 
yeni dekan atanmasına tepki gösterdi.1655 

7 Mart 2022 
• CFWIJ (Coalition For Women In Journalism) Araştırma Koordinatörü Ceren İskit, gazetecilerin 

yaşadıkları sorunların başında yazdıkları haberler ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargı-
lanmaların geldiğini söyledi. İskit, söz konusu davaların yanı sıra bölge illerinde kadın gazeteci-
lerin “terör suçlamaları”, “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” gibi suçlamalarla yargılandı-
ğını kaydetti. 1 Ocak’tan 5 Mart’a kadar 29 ayrı dava dosyası takip ettiklerini belirten İskit, “Tür-
kiye’de kadın gazeteciler herhangi kitlesel eylemi takip ettiğinde polis şiddetine maruz kalıyor. 
Gözaltına alınıyor ve bu gözaltılar sadece sahada olmuyor, gazetecilerin evine sabaha karşı polis 
baskınları düzenleniyor. Bunun örneğini gazeteci Zeynep Durgut ve Nurcan Yalçın’da gördük. 
Haber takip eden kadın gazeteciye polis ismiyle hitap ediyor, onu rahatsız ediyor. Basın açıkla-
masına giden bir kadın gazeteci elinde kamerayla geldiğinde erkek meslektaşları onun önüne ge-
çip haber yapmasını engelleyebiliyor” dedi.1656 

8 Mart 2022 
• Gezi Parkı davası kapsamında hakkında ağırlaştırılmış müebbet talep edilen Osman Kavala’nın 

avukatları1657, TCK 312. madde ile ilgili tutukluluğu değerlendiren Avrupa İnsan Hakları Mah-
kemesi’nin (AİHM) “somut ve meşru delillere dayanmadığı” yolundaki kararının “hiçe sayıldı-
ğını” bildirdi.1658 

11 Mart 2022 
• Gazeteciler Cemiyeti, “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla yargılanan gazeteci Sedef Kabaş’ın 

serbest bırakılmasına ilişkin, “Kabaş serbest! 49 günlük tutukluluğun ardından ilk kez hakim kar-
şısına çıktı, hakaret suçundan iki yıl dört ay hapis cezası verildi ve tahliye edildi. Gazeteciler tek 
bir gün bile cezaevinde kalmamalı, tutukluluk cezaya dönüşmemeli” açıklamasını yaptı.1659  

12 Mart 2022 

 
1653 https://www.evrensel.net/haber/456286/evrensel-haber-muduru-simseke-verilen-cezaya-istinaf-onayina-tepki-yargitay-hukuka-aykiri-karari-reddedecek 
1654 https://tele1.com.tr/avrupa-insan-haklari-mahkemesine-sedef-kabas-basvurusu-576406/ 
1655 https://t24.com.tr/haber/bogazici-universitesi-ne-disaridan-3-dekan-atandi-akademisyenler-tepki-gosterdi-hukuka-aykiri-ve-kadrolasma-amacli,1019051 
1656 https://politikahaber.org/kadin-gazeteciler-haberlerimizle-erk-zihniyete-cevap-verecegiz/ 
1657 https://www.gazeteduvar.com.tr/osman-kavalanin-avukatlari-aihm-karari-hice-sayildi-haber-1555774 
1658 https://www.karar.com/guncel-haberler/kavalanin-avukatlarindan-tepki-aihm-karari-hice-sayildi-1655045 
1659 https://twitter.com/Cemiyet1946/status/1502225230772809728 
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• Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eş Başkanı Dicle Müftüoğlu ve TGS Ankara Şubesi Baş-
kanı Esra Koçak, muhalif basına yönelik iktidar müdahalesine, “Örgütlenirsek tutuklu gazeteci-
lerin sesini daha çabuk duyurabiliriz” sözleriyle tepki gösterdi.1660 

• PİRHA (Pir Haber Ajansı) muhabiri Cihan Berk, PİRHA’ya yönelik erişim engeli kararına ilişkin 
gerekçe sunulmadığını ve dosyada gizlilik kararının olduğunu söyleyerek, “Özgür basın, devletin 
duyulmasını istemediği hukuksuzlukları ve ihlalleri halka ulaştırdığı için bu tür baskılara maruz 
kalıyor. Geçmişten bugüne kadar birçok Kürt ve muhalif televizyonu, ajansı ve gazetesi kapatıldı. 
Ama biz bu baskılara karşı haber yapmaktan vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. PİRHA olarak öz-
gür basın geleneğinin bir parçasıyız. Bugün site kapatılır, erişim engeli getirilir, gözaltı veya tu-
tuklamada olabilir. Ama bizler yaptığımız haberlerin arkasındayız ve bütün baskı ve engelleme-
lere karşı haber yapma hakkımızı kullanmaya devam edeceğiz. Diz çökmeyeceğiz” dedi.1661 

• Cumartesi Anneleri, Şanlıurfa’da haber takibine gittikten sonra bir daha kendisinden haber alına-
mayan Özgür Gündem muhabiri Nazım Babaoğlu’nun akıbetini sordu.1662 

14 Mart 2022 
• Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Dokümantasyon Merkezi’nin, “11 Mart 2020 ile 28 Şubat 

2022 tarihleri arasında yayınladığı Covid-19 salgını ile ilişkili hak ihlalleri raporuna göre; ceza-
evlerinde en az 17 mahpus öldü ve 536 sağlık çalışanı yaşamını yitirdi. İşçi Sağlığı ve İş Güven-
liği Meclisi’nin raporlarına göre ise, en az 1.398 işçi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Covid-
19 salgını kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasaklarına uymadıkları ya da alınan tedbirleri 
ihlal ettikleri gerekçesiyle kolluk güçlerinin açtığı ateş sonucu iki kişi hayatını kaybetti. Tedbir-
lere uymadıkları gerekçesiyle 25 ayrı olayda dördü çocuk 49 kişi işkence ve diğer kötü muame-
leye maruz kaldı, en az beş kişi yaralandı. Yaptıkları haberler ve sosyal medya paylaşımları ne-
deniyle 11 gazeteci ve bir fotoğraf sanatçısı gözaltına alındı, bir gazeteci tutuklandı. Programlar-
daki ifade ve yorumlar gerekçe gösterilerek RTÜK tarafından bir televizyon kanalına üç kez prog-
ram durdurma cezası, bir televizyon kanalına ise idari para cezası verildi. Üçü tabip odası ikisi 
baro olmak üzere beş kurum hakkında soruşturmalar açıldı, tabip odalarından iki yönetici gözal-
tına alındı. 26 etkinlik Covid-19 salgını gerekçe gösterilerek mülki idare amirleri tarafından ya-
saklandı. Covid-19 salgınına yönelik önlemlere dair eleştirel eylemler, salgın ile ilgili bilgilendi-
rici etkinlikler ve yaşamını yitiren sağlık çalışanlarını anmak için etkinlikler de dahil olmak üzere 
16 etkinliğe kolluk güçleri müdahale etti, 85 kişi gözaltına alındı, 33 kişiye para cezası verildi.1663 

15 Mart 2022 
• RSF, Kocaeli’nde silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren gazeteci Güngör Arslan’ın son 12 ay 

içinde öldürülen ikinci gazeteci olduğunu belirterek yetkilileri acil önlem almaya çağırdı.1664 RSF 
Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, “Bu cinayet göz göre göre yaşanmıştır, çünkü Arslan sürekli 
tehdit mesajları aldığı halde yetkililer harekete geçmemiş ve Arslan'ı koruma görevi yerine geti-
rilmemiştir. Azmettiriciler dahil olmak üzere on zanlının hızlı bir şekilde tutuklanması, etkili bir 
yargılama yapılabileceğini göstermektedir. Bu kabul edilemez suçun hem faillerinin hem de az-
mettiricilerinin en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz ve davayı yakından takip etmeye 
devam edeceğiz. Açık tehditler alan gazetecilerin gerekli korumaya sahip olması ve güvenli bir 
şekilde çalışabilmesi için hükümet hızla harekete geçmelidir” dedi.1665 

• Dicle Amed Kadın Platformu ve Diyarbakır Şiddetle Mücadele Ağı bileşenleri, Diyarbakır Adli-
yesi önünde düzenlediği basın açıklamasıyla Diyarbakır’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü eylem-
leri nedeniyle gözaltına alınan kadınların serbest bırakılmasını istedi.1666 Özgür Hukukçular Der-
neği Diyarbakır Şube Eş Başkanı Özüm Vurgun, “Güne 24 kadının gözaltına alınması ile 

 
1660 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/164509 
1661 https://politikahaber.org/pirha-muhabiri-berk-diz-cokmeyecegiz/ 
1662 https://www.gazeteduvar.com.tr/cumartesi-anneleri-gazeteci-nazim-babaoglunun-akibetini-sordu-haber-1556305 
1663 https://www.gazeteduvar.com.tr/tihvin-covid-19-raporu-cezaevlerinde-en-az-17-mahpus-oldu-haber-1556536 
1664 https://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiye-gazetecileri-korumak-i%C3%A7in-h%C4%B1zla-harekete-ge%C3%A7meli/a-61146343#:~:text=Gaze-
teci%20G%C3%BCng%C3%B6r%20Arslan%20cinayetinin%20yarg%C4%B1,%C4%B0zmit'teki%20ofisinde%20vurula-
rak%20%C3%B6ld%C3%BCr%C3%BClm%C3%BC%C5%9Ft%C3%BC. 
1665 https://www.evrensel.net/haber/457185/rsf-turkiye-gazetecileri-korumak-icin-hizla-harekete-gecmeli 
1666 https://www.gazeteduvar.com.tr/diyarbakirda-24-kadinin-gozaltina-alinmasi-protesto-edildi-sistematik-devlet-siddetidir-haber-1556899 
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uyandık. Bugün gerçekleştirilen hukuka aykırı ev aramaları esnasında kadınların yakınlarına ha-
ber verme ve avukata erişim hakkı ihlal edilmiştir. Gözaltı esnasında kadınların işkence ve kötü 
muameleye maruz bırakıldığı bilgisi tarafımıza iletilmiştir. Hemen akabinde 24 saatlik getirilen 
avukat görüş yasağı, özgürlük ve güvenlik hakkı ihlalidir” dedi.1667 

16 Mart 2022 
• Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, ÖİB Şubat ayı raporuna ilişkin açıklamasında, ga-

zetecilerle ilgili adli süreçlerin, toplumsal etkinliklere müdahalelerin, hükümet kontrolündeki 
kamu kuruluşları eliyle medya kurumlarının “cezalandırılması” ve internet ortamındaki içeriklere 
erişim engellemeleri ve bunlara ilişkin habere de erişim engeli uygulamalarında artış yaşandığını 
belirtti. Bilgin, “Geçtiğimiz son iki ay itibariyle gelecek seçimler yaklaştıkça olası sosyal medya 
düzenlemesi gibi hamleler ile ülkemizdeki demokrasi daha da gölgeleyecek adımlar atılmasından 
endişe duyuyoruz. Umuyoruz ki Türkiye geçmiş dönemlerdeki demokrasi eksikliklerinden kay-
naklı siyasi tarih derslerini acılar ile öğrenmiş bir ülke olarak yeniden antidemokratik çıkmaz 
yoluna girmez” dedi.1668   

17 Mart 2022 
• Avukat Esra Kılıç ve Musa Anter’in oğlu Dicle Anter, Diyarbakır’da 20 Eylül 1992’de suikasta 

uğrayarak yaşamını yitiren Kürt aydın, yazar ve gazeteci Musa Anter’e ilişkin davanın zamana-
şımına uğratılmasına tepki gösterdi. Kılıç, “Anter cinayetinin faillerinin ortaya çıkarılması, yar-
gılama makamlarının öncelikleri arasında yer almadı” dedi. Dava sürecinde kritik bir aşamaya 
gelindiğine dikkati çeken Musa Anter’in oğlu Dicle Anter, “Sıfırdan başladık. O günkü şartlar 
altında hiçbir şeye kovuşturma ve soruşturmaya yer yoktu. Davayı AİHM’e kadar getirdik ve 
Türkiye’nin cezalandırılmasıyla birlikte dosya raftan indirildi. Dosyanın raftan indirilmesiyle za-
man kazandık ve bu süre içinde çok farklı tanıklar ortaya çıktı. Her tanık yeni bir isim verdi. Çok 
sayıda kişi mahkemeye geldi ama o dönemin en önemli isimleri gelmedi” dedi.1669 

• Mersin Kadın Platformu, Diyarbakır’da 25 Kasım’da aralarında Roza Kadın Derneği, HDP ve 
KESK Amed Kadın Meclisi aktivistlerinin yer aldığı 24 kadının gözaltına alınmasına “Kadın 
mücadelesi engellenemez” sözleriyle tepki gösterdi. Platform açıklamasında, “Türkiye’de her sa-
bah bir kadın katliamı, istismar, bir hak ihlali ve gözaltı baskınıyla güne başlıyoruz. Diyarbakır’da 
Roza Kadın Derneği, TJA, HDP ve KESK Amed Kadın Meclisi aktivistlerinin de aralarında bu-
lunduğu en az 24 kadın gözaltına alındı. Dosyada kısıtlılık kararı olduğu söylenerek bilgi veril-
memişse de başta 25 Kasım ve 8 Mart olmak üzere kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesine 
yönelik eylem ve etkinliklerin gerekçe yapıldığı tahmin edilmektedir” denildi.1670 

• Taksim Dayanışması, KESK İstanbul Şubeler Platformu ve Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
(TMMOB), Gezi Davası öncesi yaptığı açıklamada, “Lekelenmek istenen Gezi’nin gerçek tari-
hine sahip çıkmaya çağırıyoruz” sözleriyle kamuoyuna seslendi. Açıklamada, “Gezi ülkemizin 
toplumsal tarihinin en parlak ve onurlu sayfasıdır. Gezi direnişi Anayasal bir zeminde gerçekleş-
tiği yargı kararlarıyla iki kez tescil edilmesine rağmen hukuka ve gerçeğe aykırı, tümüyle mes-
netsiz iddialarla üçüncü kez yargılanmak isteniyor. Toplumsal muhalefetin en temel hak ve ta-
lepleri suç unsuru gibi gösterilmek, barışçıl direnişin tarihsel ve meşru gerçekliği ısrarla çarpıtıl-
mak, karalanmak isteniyor. Dokuz yıl geçti, ancak Gezi direnişi tüm berraklığıyla, tüm haklılı-
ğıyla var olmaya devam ediyor. Ama bugün tüm dünyada kabul gören bu haklılığa rağmen, Tak-
sim Dayanışması’ndan kent, demokrasi ve hukuk emekçisi arkadaşlarımız Mücella Yapıcı, Tay-
fun Kahraman ve Can Atalay’ın da aralarında yer aldığı itham edilenler şahsında, ülkemizin 80 
kentinde Gezi’ye katılarak, Anayasal haklarını kullanan, demokrasiye güç vermiş milyonlarca 
yurttaşımız bir kez daha haksızca yargılanmak isteniyor” denildi.1671 

18 Mart 2022 

 
1667 https://www.evrensel.net/haber/457221/diyarbakirdaki-kadinlara-yonelik-gozaltilar-bircok-kentte-protesto-edildi 
1668 https://haberton.com/bilgin-umariz-ulkemiz-cikmaza-girmez/ 
1669 https://www.evrensel.net/haber/457284/musa-anter-davasinin-zaman-asimina-6-ay-kaldi-ulkede-katil-ordusu-geziyor 
1670 https://www.mersinhaberci.com/haber/35290/kadin-mucadelesi-engellenemez.html 
1671 https://m.bianet.org/bianet/yasam/259203-gezi-davasina-cagri-anayasal-bir-zeminde-gerceklesti 



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

  192 

• Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Ankara Şubesi, “barınamıyoruz” ve “geçinemiyoruz” eyle-
mine katılan ve gözaltına alınan Ankara Üniversitesi öğrencilerin Kredi ve Yurtlar Kurumu’nca 
(KYK) burs ve kredilerinin kesilmesine, “Siyasi iktidarın işkencelerle, gözaltılarla, disiplin so-
ruşturmalarıyla yıldıramadığı öğrencileri burs ve kredilerini keserek açlık ile terbiye etme çaba-
sına karşı öğrencilerin yanındayız” tepkisini gösterdi.1672 

19 Mart 2022 
• Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da on sekizden fazla ülkede onlarca aktif ve etkili kadınlar ve kadın 

örgütlerinden oluşan Ortadoğu ve Kuzey Afrika Kadın İttifakı (NADA), son günlerde gözaltına 
alınan ve yedisi tutuklanan Kürt kadınlar hakkında yayımladığı açıklamada, “Faşizme ve erkek 
diktatörlüğüne karşı dayanışma içindeyiz” tepkisini gösterdi.1673 

20 Mart 2022 
• TMMOB Mimarlar Odası ÇED Danışma Kurulu Sekreteri Mücella Yapıcı, Gezi davası kapsa-

mında “cebir ve şiddet kullanarak hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs” iddiasıyla ağırlaştırıl-
mış müebbetle yargılanmasına “Aynı suçlamadan üçüncü yargılanışım. Bu kadar absürt bir se-
naryo yazılsa filmi çekilmez, çekilse izlenmez” sözleriyle tepki gösterdi. Yapıcı, “Hukukla düşü-
nerek bir yere ulaşmak ne acı. Gezi davası öyle bir gölgelendi ki… Evet, Osman Kavala zaten 
dört buçuk yıldır hapiste, bu çok can yakıcı bir şey. Ama kendimizi de unuttuk, unutuyoruz. Yahu 
bana da yazık Can’a da Tayfun’a da yazık… Orada herkesin hayatını perişan ettiler. Ben ilaç 
raporlarını topluyorum mesela ne olur ne olmaz, tutuklanırsak diye. Çocuklar arkamdan ilaç ara-
masınlar, onlara zorluk olmasın diye. Bizi bu hale getirdiler” dedi.1674 

• Dicle Fırat Gazeteciler Derneği, Diyarbakır’da gözaltına alınan Dicle Haber Ajansı eski muhabiri 
Ertuş Bozkurt ve gazeteci Mikail Barut’un serbest bırakılması için ulusal ve uluslararası basın 
örgütlerine çağrıda bulundu. Açıklamada, “Tüm Mezopotamya’da Nevruz coşkusu yaşanırken, 
maalesef basın camiası olarak bugün yine gözaltı operasyonuyla güne başladık. Sabah saatlerinde 
gazeteciler Ertuş Bozkurt ile Mikail Barut, evlerine yapılan baskınlar sonucu gözaltına alındı. 
Coğrafyamızda olup bitenleri tüm dünyaya aktaran, özellikle de bölgemizde yaşanan Nevruz coş-
kusunu kamuoyuna yansıtma çabası içerisinde olan gazetecilerin bir kez daha hedef alınarak gö-
zaltına alınması, kabul edilebilir bir durum değildir” denildi.1675 

21 Mart 2022 
• Türkiye Barolar Birliği (TBB), Adana’da Furkan Vakfı’nın yürüyüşünde eylemcilere yönelik po-

lis müdahalesinin “ölçülülük kriterinin gereklerine uymadığı gibi işkence ve kötü muamele yasa-
ğını da ihlal edecek düzeye ulaştığını” belirtti. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının Anayasa ile 
korunan temel hak ve özgürlükler arasında yer aldığının hatırlatıldığı açıklamada, “Bu hakkın 
sınırlandırılması, idarenin keyfiliğine bırakılamaz. Aksi düşünce, tanık olduğumuz kamu vicda-
nını yaralar nitelikte kolluk muamelesi ile birleştiğinde otoriter devlete işaret etmektedir” denildi. 
Ankara Barosu da, Furkan Vakfı üyelerinin eylemine müdahale eden polisler hakkında Adana 
Cumhuriyet Başsavcılığı’na ihbarda bulundu. Açıklamada, eyleme müdahale için emir ve talimatı 
veren kamu görevlileri hakkında da disiplin yönünden gerekli idari işlemlerin yapılması ve 682 
sayılı KHK uyarınca haklarında disiplin cezası verilmesi için idari başvuruda bulunulduğu ifade 
edildi.1676 

23 Mart 2022 
• Mersin Çevre ve Doğa Derneği (MERÇED), Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde makine mühen-

disi olarak görev yapan Dernek Başkanı Sabahat Aslan'a yönelik mobbing ve cezalarla ilgili As-
lan’ın mesleğini yapma hakkının elinden alındığını belirtti. Aslan’ın kadın kimliğine hakaret ve 
küfredenleri ilgili makamlara bildirmesine rağmen bu şahıslar hakkında hiçbir işlem 

 
1672 https://ankahaber.net/haber/detay/chdden_eylem_yaptiklari_gerekcesiyle_burs_ve_kredileri_kesilen_ogrencilere_destek_ogrencilerin_yanindayiz_78661 
1673 https://sendika.org/2022/03/ortadogu-ve-kuzey-afrika-kadin-ittifakindan-tutuklanan-kurt-kadinlar-icin-aciklama-fasizme-ve-erkek-diktatorlugune-karsi-daya-
nisma-icindeyiz-650300/ 
1674 https://t24.com.tr/haber/gezi-davasinda-agirlastirilmis-muebbet-hapsi-istenen-mucella-yapici-bu-absurt-senaryoda-bir-tek-uzaylilar-eksik,1022151 
1675 https://www.evrensel.net/haber/457465/diyarbakirda-gazeteciler-ertus-bozkurt-ve-mikail-barut-gozaltina-alindi 
1676 https://www.gazeteduvar.com.tr/tbbden-furkan-vakfi-uyelerine-mudahale-aciklamasi-iskence-ve-kotu-muamele-yasagini-ihlal-edecek-duzeye-ulasti-haber-
1557463 
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yapılmadığına tepki gösterilerek, “Bu kişilerin hakkında yasal işlem yapması için Mersin Büyük-
şehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i göreve davet ediyoruz” denildi.1677 

26 Mart 2022 
• Gazeteciler Cemiyeti’nin Demokrasi için Medya/ Medya için Demokrasi Projesi kapsamında ha-

zırladığı “2021 Yılı Mesleki Memnuniyet Araştırması Raporu”na göre, 2021 yılında Türkiye’de 
temel hak ve özgürlüklerdeki gerileme sürdü. 2021’de 241 gazeteci yargılandı, 73 gazeteci gö-
zaltına alındı, bir radyo yayıncısı öldürüldü, 115 gazeteci fiziksel saldırıya maruz kaldı. Gazete-
ciler Cemiyeti’nin Özgürlük için Basın (ÖiB) raporunda, 2021 yılı Aralık ayı sonunda 23’ü hü-
kümlü, 21’i tutuklu olmak üzere toplam 44 gazetecinin cezaevinde olduğu kayıtlara geçti. 
2016’daki darbe girişiminin ardından 158’e çıkan cezaevindeki gazeteci sayısı 2020’nin sonunda 
72 olarak raporlandırılmıştı.1678 

• Diyarbakır Barosu, 19 Mart’ta Diyarbakır Bismil’de beş yaşındaki ikiz kız kardeş A.B. ve 
E.B.’nin anneleri ile birlikte Nevruz kutlamaları için alana gittikleri sırada, kıyafetlerinin üzerin-
deki semboller ve renkler nedeniyle gözaltına alınmalarına konusunda Diyarbakır Cumhuriyet 
Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Açıklamada, “Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade 
Alma Yönetmeliği”nin 19. maddesinde, 12 yaşından küçük çocukların suç nedeniyle yakalana-
mayacağının ve suç tespitinde kullanılamayacağının açıkça belirtildiğine dikkat çekildi. Açıkla-
mada, Nevruz’da beş yaşındaki iki çocuğun gözaltına alınmasına ilişkin “Nevruz kutlamasına 
katılan çocukların keyfi ve hukuk dışı yöntemlerle alıkonulmasını ve yargı tehdidine maruz bıra-
kılmasını kabul etmiyoruz. İki çocuğun renkli motiflerin yer aldığı geleneksel kıyafet giymesi 
nedeniyle haklarında işlem yapılması üzerine eziyet suçu kapsamında kolluk görevlileri ve soruş-
turma savcısı hakkında suç duyurusu ve şikayet başvuruları yapılmıştır” denildi.1679 

28 Mart 2022 
• Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), Türkiye’de gazetecilere yönelik ihlalleri konu alan 

“Korku Tünelinde Gazetecilik” belgeseli ve “Dört Duvar Arasında Gazetecilik” raporunu kamu-
oyu ile paylaştı.1680 Raporda, 2021 yılında 55 gazeteci ve iki yayın organı saldırıya uğradı. İki 
gazeteci bu saldırılarda öldürülürken, gözaltına alınan 61 gazeteciden altısı tutuklandı. İşkence 
ve kötü muameleye maruz kalan gazetecilerin sayısı 23 oldu. Yine 11 gazeteci tehdit ve ajanlık 
dayatmasına maruz kalırken, 103’ü haber takibi sırasında engellendi, hapishanelerdeki gazeteci-
lere yönelik 17 ihlal olayı yaşandı. 54 gazeteci hakkında soruşturma açıldı, 51’i davaya dönüştü. 
Yargılaması devam eden gazeteci sayısı 336, Şubat 2022 itibariyle halen 65 gazeteci ise tu-
tuklu.1681 

• TGC, “Anayasal bir hak olan basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünü engellemek için iktidar tara-
fından sistematik olarak girişimde bulunulmaktadır” diyerek, TBMM’ye AKP’nin sunduğu yasa 
teklifindeki şirketleri korumaya yönelik düzenlemeyi eleştirdi. TGC’nin açıklamasında, “Teklife 
göre şirketlerin şöhretine zarar verecek haberlere üç yıl hapis cezası getirilmesi söz konusudur. 
Torba yasaya eklenen maddeye göre isimleri belirtilmese bile şirketlerin güvenirliği konusunda 
kamuoyunda tereddüde yol açacak, güveni sarsacak haberlerin yapılması sansürlenmektedir. Ya-
şanan sosyal ve ekonomik sorunlarla ilgili haberlerin serbest dolaşımı bir kez daha engellenmek 
istenmektedir. Seçime gidilen bir süreçte gazetecilere, ekonomi habercilerine aba altından sopa 
gösterilmektedir. Bu madde kabul edilirse yurttaşların habere erişiminin önüne yeni bir engel 
konulacaktır. Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne yeni bir darbe olan bu teklifin çekilmesi için 
iktidar ve muhalefet partilerine çağrı yapıyoruz” denildi.1682 

• Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, “Haberin Ağır Bedeli” başlıklı üçüncü uluslararası 
yıllık konferansı kapsamında yaptığı açıklamada, “Türkiye zor ve sıkıntılı bir dönemden geçiyor. 

 
1677 https://www.gazeteduvar.com.tr/mersin-cevre-ve-doga-dernegi-ranta-gecit-vermeyen-makine-muhendisi-gorevden-alindi-haber-1557760 
1678 https://m.bianet.org/bianet/medya/259663-2021-de-241-gazeteci-yargilandi-115-i-saldiriya-ugradi 
1679 https://www.basnews.com/tr/babat/746957 
1680 https://gazetekarinca.com/dfgden-korku-tunelinde-gazetecilik-belgeseli-ve-dort-duvar-arasinda-gazetecilik-raporu/ 
1681 https://www.gazeteduvar.com.tr/dort-duvar-gazetecilik-raporu-2021de-61-gazeteci-gozaltina-alindi-6si-tutuklandi-haber-1558354 
1682 https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/259732-tgc-yurttaslarin-habere-erisimine-bir-engel-daha-getiriliyor 
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Tam olarak özgür bir ülkede yaşadığımızı söylemek mümkün değil” dedi. Bilgin devamla, “Bir 
ülkede eğer insanlar düşündüklerini yazamıyor veya söyleyemiyorsa yahut konuşup yazdıkları 
için hapsediliyorlarsa o ülkede gerçek anlamda demokrasi yerleşmemiş demektir. Biz şimdi o 
iklimi yaşıyoruz. Ancak ben hiçbir zaman umutsuz olmadım, nitekim bu projede umutsuz ol-
mama konusunda haklı olduğumu gösterdi” dedi.1683 

30 Mart 2022 
• Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), eski Eş Genel Başkanları Gönül Erden ve 

Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri hakkında açılan ve 6 Nisan’da 22. Ağır Ceza Mahke-
mesi’nde görülecek davaya ilişkin “Sağlık hakkı, sendikal haklar ve kadın mücadelesi yargılana-
maz!” tepkisini gösterdi. SES Genel Sekreteri Pınar İçel, “Dava esasında kadın eşitlik ve özgürlük 
mücadelemize, halkın sağlık hakkına ve örgütlü yapımıza açılmış bir davadır. KESK ve KESK’e 
bağlı sendikalar kurulduğu günden beri emekçilerin haklarını ısrarlı bir şekilde savunmuş ve hal-
kın nitelikli kamu hizmeti alması mücadelesi vermiştir” dedi.1684 

31 Mart 2022 
• DİSK Basın-İş Sendikası, gazeteci Çiğdem Toker’in 30 bin lira tazminata mahkum edilmesine, 

“T3 Vakfı’nın ‘İBB’den Vakıflara Hizmet Raporu’ haberi nedeniyle açtığı davada meslektaşımız 
Toker’e 30 bin TL tazminat cezası verildi. Çiğdem Toker’in yanındayız. Unutmayın kamunun 
yararına olan her türlü olay ve bilgi haberin konusu olmaya devam edecek” tepkisini gösterdi.1685 

• Dicle Fırat Gazeteciler Derneği Eş Başkanı Dicle Müftüoğlu, gazeteci Beritan Canözer’in “zin-
cirleme şekilde örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla yargılanmasına, “Bu topraklarda ga-
zetecilik yapan birçok kadın meslektaşımız bütün siyasi operasyonların her birine dahil edildiler” 
tepkisini gösterdi. Müftüoğlu, “Beritan gözaltına alındı, son birkaç yılda 10’dan fazla kez yakın 
gözaltına alındı, evine baskın yapıldı, evi tarumar edildi. Açılan dava da kendisine ait olmayan 
bir sosyal medya hesabı üzerinden. Devlet yetkililerinin bütün hesaplara erişim imkanı var. O 
adresin hangi yerde olduğu, nereden internete girdiğine, nereden açıldığını kadar birçok bilgiye 
hakimdirler. Ama bir algı yaratmak gazetecilere başka bir kimlik atfetmek üzerine bir dava açıldı. 
İlginç ama hukuksuzluğun ne boyuta ulaştığını gösteren bir tablo bu açıdan. Böylesi bir davayı 
kabul etmek mümkün değil” dedi.1686 Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mücahit Ceylan 
da, “Yasalarımızda neyin suç olduğu ya da olmadığı çok net ifadelerle belirlenmiştir. Bir eylemin 
suç olabilmesi için yasaların bunu suç olarak tanımlamış olması ve söz konusu suçun delillendi-
rilmiş olması gerekir. Bir sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar, suç unsuru olarak kabul 
ediliyor ise, o sosyal medya hesabının gerçekte kime ait olduğu da tespit edilmelidir” dedi.1687 

1 Nisan 2022 
• Gazetecilikte Kadın Koalisyonu’nun (CFWIJ) Mart ayı Basın Özgürlüğü Raporu’na göre; Tür-

kiye, Ukrayna ve Rusya, kadın gazetecilere yönelik hak ihlallerinin en çok yaşandığı ülkeler oldu. 
Mart ayında 32 kadın gazeteci şiddet, tehdit ve tacize maruz kaldı. Ukrayna-Rusya savaşını takip 
eden iki kadın gazeteci öldürüldü. Dünya genelinde sekiz kadın gazeteci sahada haber takibi ya-
parken gözaltına alındı, dört kadın gazeteci ise sahada haber takibi yaparken saldırıya uğradı. 
Türkiye’de en az 10 gazeteci kadın şiddete, tehdide veya tacize maruz kaldı. Türkiye’de dokuz 
kadın gazeteci, gazetecilik faaliyetleri gerekçe gösterilerek kendilerine yöneltilen suçlamalar ne-
deniyle hâkim karşısına çıktı. Bir kadın gazeteci sahada haber takibi yaparken meslektaşları tara-
fından toplumsal cinsiyet ayrımına maruz kaldı. Gazeteci İzel Sezer'in basın kartı olmadığı ge-
rekçesiyle haber yapması meslektaşları ve polis tarafından engellenirken, Sedef Kabaş, Sultan 
Eylem Keleş, Çiğdem Toker ve Beritan Canözer yargılandı.1688 

 
1683 https://www.24saatgazetesi.com/bilgin-turkiye-zor-ve-sikintili-bir-donemden-geciyor/ 
1684 https://www.evrensel.net/haber/458223/ses-saglik-hakki-sendikal-haklar-ve-kadin-mucadelesi-yargilanamaz 
1685 https://twitter.com/Disk_Basin_is/status/1509512712803471362?t=wFe-lnBcTuONvptj5AdpkQ&s=08 
1686 https://www.amerikaninsesi.com/a/heyecanli-gazeteciye-bu-kez-sosyal-medya-davasi/6509265.html 
1687 https://www.amerikaninsesi.com/a/heyecanli-gazeteciye-bu-kez-sosyal-medya-davasi/6509265.html 
1688 https://t24.com.tr/haber/gazetecilikte-kadin-koalisyonu-mart-ayi-raporu-aciklandi-en-cok-ihlal-turkiye-ukrayna-ve-rusya-da,1025043 
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• Selçuk Bayraktar’ın, gazeteci Çiğdem Toker’i hakarete varan ifadelerle hedef almasına TGC’den 
yapılan açıklamada, “Dayanağınız ne olursa olsun, kime ne satarsanız satın, kimin damadı olur-
sanız olun; gazetecilere hakaret edemez, hedef gösteremezsiniz” denildi. Açıklamada, “Sayın 
Bayraktar, İktidarın gölgesinde, siyaset odaklı yargı kararlarında, teşvik belgelerinde, ticaret si-
cillerinde, pazarlık usulü ihale duyurularında yazmaz. O yüzden biz hatırlatalım. Dayanağınız ne 
olursa olsun, kime ne satarsanız satın, kimin damadı olursanız olun; gazetecilere hakaret edemez, 
hedef gösteremezsiniz! Meslek hayatı boyunca kaleminin onurunu korumuş, tek derdi halkın ha-
ber alma hakkını savunmak ve gerçeklerin peşinden koşmak olan meslektaşımız Çiğdem Toker’in 
yanındayız! Kendisini dev aynasında görüp, halk adına emek veren gazetecileri küçümseyenlere 
karşı dayanışmayı her gün büyüteceğiz” ifadeleri kullanıldı.1689 

• Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda 2 Ekim 
2018’de öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde savcının yargılamanın durdurulup 
Suudi Arabistan’a devredilmesine ilişkin talebine ilişkin “Fiyatı bilmek hepimizin hakkıdır” 
dedi.1690 Altaylı, yazısında, “Herhalde, Türkiye gibi bir ülkede, bir savcının bu talebinin kendi 
kafasından çıktığını düşünecek kadar saf değilsiniz. Dünün koşullarında böyle bir talepte bulun-
mak, kafadan çok daha başka bir organ isterdi. Bugünün koşullarında böyle bir talep geliyorsa, 
biliniz ki, Türkiye makas değiştirmiştir. Elbette böyle şeyler olabilir. Belli ki, Türkiye de 
ABD’nin izinden gitmektedir. Onlar bu meseleyi 180 milyar dolarlık bir anlaşma ile unuttular. 
Şimdi benim merak ettiğim, Türkiye’nin bu ‘onur meselesinden’ kaç para karşılığında vazgeçti-
ğidir. Fiyatı bilmek hepimizin hakkıdır” ifadelerini kullandı.1691 

2 Nisan 2022 
• Dicle Fırat Gazeteciler Derneği’nin Mart ayı Gazetecilere Yönelik Hak İhlalleri Raporu’na göre; 

altı gazeteci gözaltına alındı, dördü saldırıya uğradı. Raporda, 13 gazeteciye hapis cezası verildiği 
belirtilirken altı internet haber sitesi de “Milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gibi ge-
rekçelerle erişime engellendiği kaydedildi.1692 Gazetecilerin haber takibinin 15 kez engellendiği 
vurgulanan raporda 60 gazetecinin de hakim karşına çıktığı ifade edildi.1693 

4 Nisan 2022 
• Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnès Callamard, Adalet Bakanlığı’nın Cemal Kaşıkçı 

davasını Suudi Arabistan’a devretme görüşünü eleştirerek “Cezasızlık ve haksızlık yolu seçilme-
meli” dedi. Callamard, “Türkiye, topraklarında işlenen bir cinayete ilişkin davayı devretmekle bu 
davayı bilerek ve isteyerek cinayetin sorumluluğunu taşıyanlara iade etmiş olacak. Halbuki Suudi 
Arabistan sistemi Türkiye savcısıyla işbirliği yapmakta defalarca başarısız oldu ve adaletin bir 
Suudi mahkemesi eliyle gelmeyeceği çok açık. Türkiye’nin bu tüyler ürpertici cinayette adaletin 
sağlanması gerektiği ve bu davanın asla siyasi hesaplara ve çıkarlara alet edilemeyeceği taahhüt-
lerine ne oldu” diye konuştu. 1694 

6 Nisan 2022 
• MLSA Hukuk Birimi, Van’da Osman Şiban ve Servet Turgut’un helikopterden atılması iddiasını 

haberleştirerek “örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklu Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri Cemil 
Uğur’un “ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini” Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) baş-
vurdu. Başvuruda, AYM’nin Uğur’un ifade özgürlüğünün de ihlal edildiğine yönelik şikayetinin 
incelemediği, mağduriyetinin devam ettiği, AİHM’in Uğur’un tutukluluğunu Avrupa İnsan Hak-
ları Sözleşmesi’nin (AİHS) 5 ve 10’uncu maddeleri ile birlikte 18’inci maddesi bağlamında de-
ğerlendirilmesi gerektiği belirtildi.1695 

 
1689 https://www.birgun.net/haber/toker-i-hedef-alan-bayraktar-a-tepki-kimin-damadi-olursaniz-olun-gazetecilere-hakaret-edemezsiniz-382569 
1690 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/haberturk-yazarindan-bekir-bozdagi-cildirtacak-agir-suclama-kasikci-davasinin-kapatilmasina-boyle-isyan-etti-kac-para-
aldiniz-526748h.htm 
1691 http://www.fatihaltayli.com.tr/kose-yazilari/2022/03/31/beka-sorunu-oldugunu-bir-gun-herkes-anlayacak-ama-cok-gec-olacak 
723 https://www.evrensel.net/haber/458482/dicle-firat-gazeteciler-dernegi-mart-ayinda-13-gazeteciye-32-yil-hapis-cezasi-verildi 
1693 https://diclefiratgazeteciler.org/public/uploads/document/03_dfg_2022_yili_mart_ayi_gazeteciler_hak_ihlalleri_raporu-1648893241.pdf 
1694 https://www.gazeteduvar.com.tr/af-orgutunden-kasikci-aciklamasi-cezasizlik-ve-haksizlik-yolu-secilmemeli-haber-1559168 
1695 https://www.evrensel.net/haber/458765/gazeteci-cemil-ugurun-tutuklulugu-aihmye-tasindi 
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• Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun 
soru önergesine verdiği yanıtta, 15 Temmuz şehitlerinin yakınları için toplanan para yardımla-
rıyla ilgili Türkiye Şehit Yakınları ve Gazileri Dayanışma Vakfı’ndan şimdiye kadar hak sahip-
lerine 104 milyon 145 bin lira para verildiğini açıkladı. Ancak toplanan paranın miktarını açıkla-
mayan Yanık, ayrıca hak sahiplerinin 1.500 lira olan aylığını 2,600 liraya ve 1,100 lira olan bay-
ram ikramiyelerinin ise 2.000 liraya yükseltildiğini söyledi.1696 

• Kocaeli’de yaptığı haberler nedeniyle öldürülen gazeteci Güngör Arslan’ın fotoğrafı, 67. gazeteci 
olarak TGC Basın Müzesi’nde Öldürülen Gazeteciler Galerisi’ne asıldı. 1697  TGC Başkanı Tur-
gay Olcayto, “Türkiye Gazeteciler Cemiyeti sonraki dönemlerde de siyasi cinayetlerin artması 
üzerine Hasan Fehmi'nin öldürüldüğü 6 Nisan'ları öldürülen gazetecilere adadı. Günümüzde Ba-
sın Müzemizde Abdi İpekçi, Ahmet Taner Kışlalı, Uğur Mumcu, Turan Dursun, Hrant Dink, 
Metin Göktepe, Çetin Emeç gibi isimlerin de aralarında olduğu tam 67 gazeteci öldürüldü. Bu 
cinayetlerin bir kısmının tetikçileri yakalansa da cinayetleri azmettirenler hiçbir zaman ortaya 
çıkarılamadı. Bugün TGC Yönetim Kurulu adına bir kez daha faili meçhul cinayetler konusunu 
Meclis’e ele alması için çağrıda buluyorum” dedi. Güngör Arslan’ın kızı Nazlıcan Arslan ise, 
“Ne acı ki ülkemizde yılların geçmesiyle öldürülen gazetecilerin sayısı arttı ve 67. sırada babam, 
Güngör Arslan yer aldı. Basının, düşünceyi ifade etme özgürlüğü olduğundan bahsederken as-
lında ülkemizde yüzlerce hatta binlerce gazetecinin, tehdit edildiğini, darp edildiğini, hakkı ve 
hukuku bir rafa kaldırıp yargılandığını, tutuklandığını ve öldürüldüğünü unutuyoruz” diye ko-
nuştu.1698 

7 Nisan 2022 
• Gazeteciler Cemiyeti, RTÜK’ün Diyanet İşleri Başkanlığı talebiyle Erzurum’daki Kur’an kursun-

daki çocukların istismara uğradığı yönündeki haberleri nedeniyle Halk TV, KRT ve TELE 1’e 
verdiği cezalara ilişkin, “Kamu yararı yerine suçu örtbas etmek isteyen idareciler yararına karar 
veren RTÜK’ün cezaları gazetecileri yıldırmayacaktır” tepkisini gösterdi. Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Nazmi Bilgin, “Şikayetinde yayınları ‘fazlasıyla incitici’ olarak niteleyen Diyanet İşleri 
Başkanlığı, işlenen suçtan incinmemiş olacak ki bu yayınların saygınlığı zedelediğini ve şiddeti 
kışkırttığını savundu. RTÜK ise bildiğimiz gibi yine iktidar oylarıyla seçilen üyelerin kararıyla 
Halk TV, KRT ve TELE 1’i cezalandırdı” dedi. TGC Yönetim Kurulu ise “RTÜK kararları de-
mokratik toplum düzeninin gereklerine ve ölçülülük ilkelerine aykırı olamaz. Demokratik toplum 
ölçütü, çağdaş ve özgürlükçü bir anlayışla yorumlanmalıdır. Bir kamu kurumu olarak tarafsız 
davranması gerekirken sansür kurumu görevi üstlendiği gözlenen RTÜK iktidara yakın medya 
kuruluşlarıyla ilgili şikayetleri yok saymakta, verdiği beş günlük ekran karartma cezalarıyla eleş-
tirel medyaya bedel ödetmektedir. RTÜK’ü sansürden ve ekran karartma cezasından vazgeçmeye, 
kararlarında tarafsız davranmaya, Anayasa’ya, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne saygılı ol-
maya davet etmeyi sürdürüyoruz” açıklamasını yaptı.1699 

• CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Cemal Kaşıkcı davası nedeniyle “Dünyayı ayağa 
kaldırdılar ama para uğruna keskin dönüş yaşıyorlar” dedi. Ağbaba, “Yakında katillerin eteklerini 
öperlerse hiç şaşırmayız. Kurbanı katile emanet ettiler. Suudi Arabistan’ın bile cinayeti kabul 
ettiği bir durum. Cinayet Türkiye’de işlenmiş. Yargı sisteminin ne kadar bağımlı olduğunu gös-
teriyor. Keskin bir U dönüşü oldu. Hükümetin dış politikasının özeti” ifadelerini kullandı. Ağ-
baba, “Mısır’da da Sisi’yi düşman ilan ettiler. Şimdi Sisi ile barışmak için el etek öpüyorlar. İs-
rail’i düşman ilan ettiler yine el etek öpüyorlar. AKP’nin iki yüzlü siyaseti bu. Türkiye çok şey 
kaybetti ve bedel ödüyor. Dün siyah dediğine bugün beyaz diyor. Dün siyah diye alkışlayanlar 
bugün beyaz diye alkışlıyorlar” diye konuştu.1700 

 
1696 https://t24.com.tr/haber/bakan-yanik-15-temmuz-sehitleri-icin-toplanan-para-miktari-sorusunu-yanitsiz-birakti,102603 
1697 https://ankahaber.net/haber/detay/sehit_yakinlari_ve_gazilere_bayram_ikramiyeleri_yatirildi_84407 
1698 https://bianet.org/bianet/medya/260104-113-yilda-67-gazeteci-olduruldu 
1699 https://tele1.com.tr/basin-mesleginin-iki-buyuk-orgutunden-rtukun-cezasina-tepki-598863/ 
1700 https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/cemal-kasikci-kararina-chpli-veli-agbabadan-tepki-kurbani-katile-emanet-ettiler-1923487 
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• İyi Parti’nin TBMM’deki haftalık olağan grup toplantısında, TGC Genel Sekreter Sibel Güneş 
“Gazetecilerin can güvenliği yok” dedi. Güneş, “Yerelde ve yaygın medyada gazetecilerin, mu-
habirlerin, foto muhabirlerinin, kameramanların, editörlerin, yöneticilerin gazete sahiplerinin can 
güvenliği bulunmuyor. Bu iktidar döneminde yüzlerce yayın organı kapatıldı, 12 bini aşkın ga-
zeteci işsiz kaldı, basın sektöründeki işsizlik yüzde 30’u aştı. 28 gazeteci şu anda cezaevindedir. 
12 bin gazeteci yargılanmaktadır. İktidar döneminde en az 808 gazeteci tutuklanmıştır. Binlerce 
gazetecinin basın kartı, iktidarın istediği gibi gazetecilik yapılmadığı için iptal edilmiştir. İletişim 
Başkanlığı yüzlerce basın kartını da ‘incelemede’ diyerek elinde tutmaktadır. BİK ve RTÜK ikti-
darın sansür aygıtı olarak çalışmaktadır. BİK resmi ilan kesintisiyle, RTÜK de verdiği yayın dur-
durma ve para cezalarıyla bağımsız yayın organlarını ekonomik olarak zora sokacak bir işlev 
üstlenmişlerdir” diye konuştu.1701 

12 Nisan 2022 
• DHA Sinop Temsilcisi Deniz Özen, meslektaşı Zeynep Irmak Öcal’ın işten çıkarılmasına kurum 

kartını yırtarak, “Bizi biz yapan onur ve ilkelerimizdir. İbretlik” sözleriyle tepki gösterdi.1702 
13 Nisan 2022 

• Aralarında İstanbul, Eskişehir, Adana ve Ankara’nın yer aldığı 20’den fazla ilde Kadın Cinayet-
lerini Durduracağız Platformu (KCDP) Derneği hakkında “kanuna ve ahlaka aykırı faaliyet yü-
rüttüğü” gerekçesiyle açılan kapatma davası açılması kararı protesto edildi. “Yaşasın kadın daya-
nışması”, “Erkek vuruyor, devlet susuyor” sloganlarıyla yapılan yürüyüşte, “Bizi susturamazsı-
nız. Kadınların mücadelesi durdurulamaz” denildi.1703 

• ABD Dışişleri Bakanlığı, ülkelerdeki insan hakları uygulamalarını değerlendirdiği yıllık raporun 
93 sayfalık Türkiye bölümünde Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protesto ve gözaltılar, yolsuzluk id-
diaları, basın ve ifade özgürlüğü sorunlarına yer verildi. Raporda, “hükümetin temel özgürlükleri 
kısıtlamaya devam ettiği ve hukukun üstünlüğünden ödün verdiği” tespiti yer aldı. Türkiye’de 24 
Haziran 2018’de yapılan cumhurbaşkanlığı ile parlamento seçimlerinde Avrupa Güvenlik ve İş-
birliği (AGİT) gözlemcilerinin medyadaki haberler ve bir cumhurbaşkanlığı seçimi adayının ce-
zaevinde olması dahil kampanya ortamında kısıtlamalara ilişkin kaygılarını ifade ettiği hatırla-
tıldı. Uluslararası Af Örgütü’nün öğrencilerin işkence ve kötü muameleye maruz kaldıklarını bil-
dirdiği belirtildi. Öğrencilerin polisin kendilerini gözaltı sırasında ittiği ve darp ettiğini aktardık-
ları kaydedildi. Ana akım medyanın büyük ölçüde hükümet yanlısı şirketler tarafından kontrol 
edildiğinin belirtildiği raporda, Press in Arrest adlı sivil toplum örgütüne göre savcıların 2018 
yılından bu yana gazeteciler aleyhinde açılan davaların yüzde 10’unda ömür boyu hapis cezası 
talep ettiği belirtildi. Twitter’ın iç şeffaflık raporuna göre 2020 yılının son altı ayında şirketin 
içerik kaldırılması konusunda 3,749 mahkeme emri ve talebi aldığı kaydedildi.1704 

15 Nisan 2022 
• Evrensel İnsan Hakları Derneği, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’na açılan kapatma 

davasına, “Siyasi iktidar bu dava ile kadına yönelik şiddetin önünü açmaktadır” tepkisini gösterdi. 
Dernek, “Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri olarak bugüne kadar asla 
yalnız yürümedik. Biliyoruz ki haklı mücadelemize yönelik bu saldırılar karşısında da asla yalnız 
yürümeyeceğiz. Başta üyelerimiz, dostlarımız olmak üzere; tüm kadınları, LGBTİQ+ları ve ka-
dınların mücadelesine omuz veren tüm duyarlı kamuoyunu hakkımızda açılan bu fesih davası 
karşısında mücadelemizi sahiplenmeye çağırıyoruz. Asla durmayacağız, kadın cinayetlerini dur-
duracağız” açıklamasında bulundu.1705 

17 Nisan 2022 
• İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, İyi Parti Gençlik Kolları üyesi Alp Emeç’in 

“Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla tutuklanmasına, “Bu haksız hukuksuz anayasaya 

 
1701 https://t24.com.tr/haber/tgc-tbmm-de-gazetecilerin-sorunlarini-anlatti-gazetecilerin-can-guvenligi-yok,1026286 
1702 https://twitter.com/ckayacanan/status/1513810646227431424 
1703 https://www.birgun.net/haber/kadin-mucadelesi-durdurulamaz-384510 
1704 https://www.amerikaninsesi.com/a/abd-insan-haklari-raporunda-turkiye/6526654.html 
1705 https://politikahaber.org/evrensel-insan-haklari-dernegi-kadin-platformuna-acilan-davayla-siddetin-onu-acild/ 
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aykırı tutuklamanın bir an evvel sonlandırılmasını istiyoruz” tepkisini gösterdi. Erdem, 160 bini 
aşkın kişiye cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma açıldığını, 35 binden fazla kişiye 
dava açıldığını, 10 binden fazla kişinin ise bu suçtan hüküm giydiğini bunlardan bin 100’den 
fazlasının 18 yaş altındaki çocuklar olduğunu belirtti. Erdem, “Cumhurbaşkanı’na soruyorum, 
sayın Erdoğan fikir suçundan dolayı bundan 20 sene önce hapse girdi ve bunun mağduriyeti ile 
başbakan oldu seçim kazandı. Şimdi ne değişti ki 20 sene sonra Erdoğan vatandaşları ile kavgalı 
ve davalı bir hale geldi” dedi.1706 

18 Nisan 2022 
• Halkların Demokratik Kongresi (HDK) İzmir İl Meclisi, “Baskılar gözaltılar bizi yıldıramaz, de-

mokratik siyaset susturulamaz, demokratik toplum susturulamaz” açıklamasıyla kongre ve parti 
üyelerinin İstanbul’da 1 Mayıs deklarasyonu açıklaması esnasında gözaltına alınmasına tepki 
gösterdi.1707 

19 Nisan 2022 
• “Kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek” iddiasıyla tutuklanan gazeteci İbrahim Has-

koloğlu, avukatı Emrah Karatay aracılığıyla yaptığı açıklamada, “Bu olayda benim dışımda he-
men hemen bütün gazetecilerin haberi var, bu veriler onlara da gönderildi ama kimse bu işin 
üzerine gitmedi. Vatandaş ve bir gazeteci olarak üzerime düşeni yaptım” dedi1708 

• Antalya Emek ve Demokrasi Güçleri, Kızıldere anması gerekçe göstererek gözaltına alınan sen-
dika üyelerinin serbest bırakılması için çağrıda bulunarak, “Arkadaşlarımızı uydurma gerekçe-
lerle kriminalize edemezsiniz. Hiç kimse tarihsel devrimci önderleri anmaktan suç oluşturmaya 
çalışmasın” tepkisini gösterdi.1709 

20 Nisan 2022 
• Rap sanatçısı Murda, bazı şarkılarında uyuşturucuyu özendirdiği iddiasıyla hakkında verilen ha-

pis cezasına ilişkin “Yazık, gençlere, sanatçılara yazık. Özgürce sanat yapmak isteyen herkese yazık” 
dedi.1710 Komedyen Şahan Gökbakar da, “Rap şarkıcılarını hapse atmak nedir ya? Yok sözleri öyleymiş 
böyleymiş. Hapis nedir hapis? Yani en fazla yapılacak şey şarkının yayın yasağı olabilir...O bile kötü de! 
Dört yıl hapis nedir yahu? Rap şarkısı yapan müzisyen bu ya, müzik bu, şarkı bu...” sözlerini tepkisini 
gösterdi.1711 

• Türkiye Barolar Birliği (TBB), ÖHD ve Mersin Barosu, adliye önünde açıklama yaptıktan sonra 
haklarında soruşturma başlatılan 22 avukat hakkında yaptıkları açıklamada, soruşturmadan vaz-
geçilmesi talebinde bulundu. TBB Başkanı Erinç Sağkan, “Mersin Barosu avukatlarının yaptığı 
açıklamalar, hem ifade özgürlüğü kapsamında avukatların hakkıdır, hem de yasadan kaynaklanan 
görevleridir. 24 Şubat Tehlikedeki Avukatlar Günü’nde açıklama yapmak isteyen avukatlara mü-
dahalede bulunulması, hem de son derece sert bir müdahalede bulunulması, gerçekten Tür-
kiye’deki avukatların tehlikede olduğunun herhalde tek başına göstergesidir. Her iki açıklamada 
da kolluğun son derece sert müdahalesi, açıkça yurttaşı savunma hakkından mahrum bırakan mü-
dahalelerdir. Avukatlara yönelik müdahalenin Barolar Birliği ve barolarımız tarafından kabul 
edilmesi mümkün değildir” dedi. ÖHD Eş Genel Başkanı Av. İlknur Alcan da, “Adliyeler bizim 
çalışma mekanımızdır. Soruşturma açılması gereken kişiler bizim meslektaşlarımız değil, Ana-
yasal haklarını kullanan meslektaşlarımıza saldırıyı yapan kolluk güçleridir. Öncelikle kolluk 
güçlerine soruşturma açılması gerekiyor” dedi. Mersin Baro Başkanı Avukat Gazi Özdemir ise 
“Meslektaşlarımızın en temel anayasal haklarından birini kullanmak üzere bir araya gelmelerine 
dahi tahammülsüz davranılarak kendilerine saldırılmasını, bu saldırının utancı henüz devam 

 
1706 https://t24.com.tr/haber/iyi-partili-erdem-cumhurbaskanina-hakaret-sucunu-kaldiracagiz,1028383 
1707 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/168341?page=2 
1708 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/tutuklanan-gazeteci-haskaloglundan-ilk-aciklama-1927967 
1709 https://www.birgun.net/haber/antalya-da-gozaltilar-protesto-edildi-amac-1-mayis-eylemini-zayiflatmak-384877 
1710 https://www.birgun.net/haber/murda-dan-hapis-cezasina-tepki-genclere-sanatcilara-yazik-385012 
1711https://twitter.com/sgokbakar/status/1516725125864898563?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetem-
bed%7Ctwterm%5E1516725125864898563%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.birgun.net%2Fhaber%2Fmurda-dan-hapis-ceza-
sina-tepki-genclere-sanatcilara-yazik-385012 
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ederken bir de meslektaşlarımız hakkında soruşturma başlatılmış olmasını kabul etmiyoruz. Bu 
hukuksuzluğun bugün itibari ile derhal sonlandırılmasını istiyoruz” dedi.1712 

• RSF, DİSK Basın-İş Sendikası ve CPJ, “Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme” gerek-
çesiyle tutuklanan gazeteci İbrahim Haskoloğlu’nun tutukluluğuna tepki göstererek, serbest bıra-
kılmasını talep etti. RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, “Yetkililerin kamuoyunu bilgilen-
dirme konusunda harekete geçmemesi ya da geçiyorsa da buna dair bir bilgilendirmeye başvur-
maması gazetecileri kontrpiyede bırakıyor. Bilgilendirme kanallarının işlemediği bir ülkede ga-
zetecilerin kamu yararına aldıkları tutum bir şekilde kriminalize ediliyor” dedi. CPJ Program Di-
rektörü Carlos Martinez de la Serna da, “Türk yetkililer bunun haberini yapan gazetecilerden daha 
çok hükümet veri tabanlarının hacklendiği iddialarından endişe duymalıdır. Basın mensupları 
sosyal medyada gazetecilikle ilgili paylaşımlar sebebiyle gözaltına alınma riskiyle karşı karşıya 
kalabildikleri bir ortamda işlerini düzgün bir şekilde yapamaz. Yetkililer derhal İbrahim Haska-
loğlu’nu serbest bırakmalı ve gazetecileri taciz etmeye son vermelidir” açıklamasını yaptı. DİSK 
Basın-İş Sendikası Genel Başkanı Faruk Eren, “Ne yazık ki Türkiye’de uzun yıllardır tutuklama 
bir ‘önlem’ olmaktan çok peşin ‘cezalandırma’ya dönüşmüş durumda. Tüm tutuklu gazeteciler 
derhal serbest bırakılmalı” dedi.1713 

• CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Partili gazeteci İbrahim Haskoloğlu’nun tutuklan-
masına ilişkin “Haskoloğlu gözaltına alındı. Bunlar özgürlüğü, insan haklarını getiremez. Bunu 
getirecek olan biziz, Millet İttifakı’dır. Demokrasiyi getireceğiz” dedi. TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop da konuya ilişkin, ‘‘Ben düz siyaset yaparım. Siyasette hileler bana çok uzaktır. Daha 
önce bu gibi tutumlara cevap verme durumum olmadı. Ama bu konuyu kapatmayacağım. Herkes 
siyaset yapacak olursa, bunu usulüyle düzgün bir şekilde, bizim siyasi geleneğimizin ahlakına 
uygun yapmalı. Burada aynı siyasi görüştenmiş gibi davranarak, bazı yerlere cevap yetiştirerek, 
kendilerine güç elde ettiğini düşünenler daha sonra bunu şahsi çıkarları için kullanmaya yöneli-
yorlar, kimsenin buna müsaade etmemesi lazım” açıklamasını yaptı.1714 

21 Nisan 2022 
• Gazetecilikte Kadın Koalisyonu (CFWIJ) gazeteci Rojda Oğuz’un yargılandığı davada “örgüt 

propagandası yapmak” suçlamasından cezalandırılmasını talebini kınadıklarını açıkladı. Yapılan 
açıklamada “CFWIJ olarak mesleki faaliyetleri gerekçe gösterilerek yapılan yargılamaları ve ga-
zeteciye yönelik iddia makamının cezalandırma talebini kınıyoruz. Mesleki faaliyetleri gerekçe 
gösterilen gazeteciler haksız suçlamalarla cezalandırılıyorlar. Gazeteci Rojda Oğuz da mesleğinin 
gereğini yerine getirerek kamu yararı için haber takibinde bulunmuştur. Yargılanması kabul edi-
lemez. Türk yetkililerden gazetecinin üzerine atılı bütün suçlamalardan beraat edilmesini talep 
ediyoruz. Gazetecilik suç değildir” denildi.1715 

• MLSA Hukuk Birimi, Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin “örgüt üyeliği” iddiasıyla sekiz yıl 
dokuz ay hapis cezası verdiği gazeteci Nedim Türfent’in davasına ilişkin “adil yargılanma hakkı”, 
“ifade özgürlüğü hakkı” ve “hakların sınırlandırılması” gerekçeleriyle AİHM’e başvuruda bu-
lundu.1716 Başvuruda, “Dava boyunca tüm yargılamalarda mahkeme huzuruna çıkarılmayan baş-
vurucunun beyanları ve savunmasının SEGBİS yöntemiyle alınması, tanığın sorguya çekildiği 
sırada başvurucunun duruşmada bulunmaması ve tanık ile yüzleştirilmemesi, mahkeme huzu-
runda dinlenmeyen tanıkların kararda belirleyici olması Sözleşme’nin 6. maddesi ile birlikte 6/3c 
ve d maddelerine aykırıdır” savunması yapıldı.1717 

23 Nisan 2022 
• Yurtiçi ve yurtdışından 1169 akademisyen ile 40 kurum, özerk-demokratik üniversite talebiyle 

protesto eylemlerini sürdüren Boğaziçi Üniversitesi’ne destek olmak için bildiri yayınladı.1718 

 
1712 https://www.birgun.net/haber/mersin-de-22-avukat-hakkinda-acilan-sorusturmaya-tepki-kabul-edilemez-385020 
1713 https://www.amerikaninsesi.com/a/gazeteci-orgutlerinden-haskologlu-nun-tutuklanmasina-tepki/6537697.html 
1714 https://www.amerikaninsesi.com/a/gazeteci-orgutlerinden-haskologlu-nun-tutuklanmasina-tepki/6537697.html 
1715 https://www.womeninjournalism.org/threats-all/trkiye-ddia-makam-gazeteci-rojda-ouzun-cezalandrlmasn-talep-etti 
1716 https://www.evrensel.net/haber/459954/gazeteci-turfentin-mahkumiyeti-aihme-tasindi 
1717 https://gazetekarinca.com/tutuklu-gazeteci-nedim-turfentin-mahkumiyeti-aihme-tasindi/ 
1718 https://boyutbogazici.org/imza/ 
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Bildiride, üniversitedeki önemli idari pozisyonların doldurulması için yeniden seçim prosedürle-
rinin başlatılması, okul personeli ve öğrencilerine yönelik yargı yoluyla gerçekleştirilen tacize 
son verilmesi, akademik ve öğrenci faaliyetleri üzerindeki tüm kısıtlamaların kaldırılması talep 
edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının yönetim yapısı ve 
idaresine müdahale etmekten vazgeçmeye ve anayasal özerkliklerine saygı göstermeye çağrıldığı 
bildiride, “Saldırıları kınıyor ve özerklik, akademik özgürlük ve demokratik yönetişim ilkeleri 
uğruna ilham verici bir mücadele yürüten öğrenci, öğretim üyesi ve mezunlarla dayanışma içeri-
sinde olduğumuzu beyan ediyoruz” denildi.1719 

24 Nisan 2022 
• Susma Platformu’nun Ocak-Aralık 2021 döneminde Türkiye’de yaşanan sansür ve otosansür va-

kalarının paylaşıldığı raporda, toplam 98 sansür vakasının yaşandığı, bu vakaların 46’sında 
RTÜK’ün adı’nın geçtiği verilerden oluştuğu belirtildi. Rapora göre; RTÜK, bu 46 vakanın 
32’sinde yayımcılara yaptırım uygularken en çok yaptırım uyguladığı yayımcılar ise muhalefetin 
sesine yer verip iktidar ve iktidar çevresiyle ilgili usulsüzlükleri haberleştiren ve onları eleştiren-
ler oldu. Ayrıca rapora göre RTÜK tarafından en çok yaptırıma maruz kalan kanal 14 yaptırımla 
Halk TV olurken, FOX TV ve TELE1’e sekizer yaptırım ile RTÜK tarafından en çok yaptırıma 
maruz kalan ikinci kanal oldular.1720 

25 Nisan 2022 
• Komedyen Cem Yılmaz, Gezi Davası’nda Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet diğer sanık-

lara ise 18'er yıl hapis cezası verilmesi kararına, “Gezi Parkı’na hiç gitmediğim halde o günlerden 
bugüne ‘en başta sensin, sen. Seni gidi Gezici’ diye saldırıldığından yola çıkarak bu konunun ne 
kadar ciddiyetsiz olduğunu ve bir o kadar ciddi olduğunu anlıyorum. Kim olduğuna bakıyorlar 
ne yaptığına değil” paylaşımını yaptı. Oyuncu Levent Üzümcü de Gezi’den fotoğraf paylaşarak, 
“Kalanlara selam olsun, bu da faşistlere dert olsun” dedi. Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan ise 
Osman Kavala etiketini kullanarak “Müsamere bitti. Bugün de utandık elhamdülillah” diye be-
lirtti. Oyuncu Zeynep Beşerler de, “İçimde dillendiremediğim bir öfke var” dedi.1721 

• Gezi Davası’nda mahkeme salonunda mahkeme heyetine “Bu karar nedeniyle hesap vereceksi-
niz” diyen Türkiye İşçi Partisi İstanbul milletvekili Ahmet Şık, Gezi olaylarına katılan milyonla-
rın bu davada hakim karşısına çıkarılan sekiz kişiyi yalnız bırakmasının bu sonucu hazırladığı 
görüşünü dile getirdi. Ahmet Şık, ‘‘Çok öfkeliyim. Hepimizin bir yemin etmesi gerekiyor. O ye-
min çocuklarımızın geleceğine dair bir söz. Bugün karşı çıkmazsanız haysiyetinizden vazgeçmiş 
olacaksınız. İktidar zaten haysiyetsiz. Bunlar zaten suç örgütü” dedi. İtiraz etmeyen herkesin bu 
kararın sorumlusu olduğuna dikkat çeken Şık, “Hiçbir şeye sesini çıkarmayan ama kendine mu-
halif diyenler bunun sorumlusudur. İktidar yanlısı olmayanlar da aynaya baksın biz nasıl insan-
larız ki arkadaşlarımızı bu mahkemeye teslim ettik diye kendilerine sorsun. Herkes elini taşın 
altına sokacak” dedi.1722 

26 Nisan 2022 
• Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fon-

telles, Twitter’dan Osman Kavala’nın Gezi Davası kapsamında hapisle cezalandırılması kararına 
“AİHM’in kararını görmezden geliyorlar” tepkisini gösterdi. Fontelles, “Türk Mahkemesi’nin 
Kavala’ya verilen müebbet hapis cezası ile diğer sanıklar için verilen ağır hapis cezaları azami 
sertliği gösteriyor. Temel hak ve özgürlüklere saygı bugün her zamankinden daha önemli” dedi. 
Almanya Yeşiller Partisi Tarım Bakanı Cem Özdemir de, “Eşi benzeri olmayan bir siyasi gösteri 
duruşmasıydı. Türk adaleti bitmiştir. Gezi davasındaki diğer sanıklar hakkında verilen ‘karar’ 
tamamen yalan ve komplo teorilerine dayanmaktadır” dedi. Federal Meclis İnsan Hakları Komis-
yonu üyesi Renata Alt da, “İnsan hakları aktivisti Osman Kavala hakkında verilen hüküm bir 
skandaldır ve açıkça siyasi saiklidir. Tüm süreç Türk yargısının perişan durumunu yansıtıyor. 

 
1719 https://bianet.org/bianet/egitim/260867-40-kurum-1169-akademisyenden-bogazici-icin-imza 
1720 https://m.bianet.org/bianet/medya/260768-rtuk-un-sansur-karnesi-en-cok-iktidari-elestirenler-cezalandirildi 
1721 https://www.gazeteduvar.com.tr/sanatcilardan-gezi-kararina-tepki-bugun-de-utandik-galeri-1562250?p=13 
1722 https://www.amerikaninsesi.com/a/gezi-davasında-tüm-sanıklar-tutuklandı/6544459.html 
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Kavala’nın sivil topluma bağlılığı nedeniyle aslında başından beri tacize yönelikti” paylaşımını 
yaptı.1723 

• İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Gezi Davası kararına, “Gezi Davası sanıklarının aldığı cezalar, Tür-
kiye’nin demokrasi karnesine vurulan yeni bir darbe olmuştur” tepkisini gösterdi. Açıklamada, 
“Özgür düşünceyi ömür boyu demir parmaklıklara mahkum etmek çözüm üretmek değil, demok-
rasiyi mahkum etmektir. Yargının siyasallaşması başta gazeteciler olmak üzere muhalif düşünce 
açıklayan her meslek grubu, kişi ve kuruluş için büyük tehdittir. Tüm muhalif düşünenlere göz 
dağı vermek amacıyla alınmış bu kararlarla, yargılanan kişiler değil, özgür düşüncenin ta kendi-
sidir. Asli amaç düşünceye gözdağı vermek olmamalıdır” denildi.1724 

• Diyarbakır Emek ve Demokrasi Platformu, Gezi Davası kararına “en temel hak ve hürriyetleri 
ihlal edilen kurmaca Gezi davası sanıklarını savunmayı sonuna kadar sürdüreceğimizi belirtiyo-
ruz” tepkisini gösterdi. Platform açıklamasını yapan Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Elif Turan 
“en temel hak ve hürriyetleri ihlal edilen kurmaca Gezi davası sanıklarını savunmayı sonuna ka-
dar sürdüreceğimizi belirtiyoruz” ifadelerini kullandı.1725 

• ABD Dışişleri Bakanlığı, Gezi davası kararından dolayı “derin bir endişe ve hayal kırıklığı” his-
settiklerini duyurdu. Yapılan açıklamada, “Kavala’nın haksız biçimde mahkum edilmesinin insan 
haklarına saygı, temel özgürlükler ve hukukun üstünlüğüyle bağdaşmadığı” belirtilirken Osman 
Kavala’nın serbest bırakılması çağrısı yinelendi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da, 
“Türkiye’yi bir kez daha, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uygun olarak, Osman 
Kavala ve keyfi biçimde hapse atılan diğer tüm kişileri serbest bırakmaya çağırıyoruz” derken, 
“Türkiye’de duruşma öncesi uzun gözaltı süreleri, aşırı geniş tanımlı terörle destek suçlamaları 
ve suç unsuru taşıyan hakaret davaları dahil olmak üzere sivil toplum, medya, siyaset ve iş dün-
yasından liderlere karşı devam eden yargısal tacizlerden ağır endişe duymayı sürdürüyoruz” yo-
rumunu yaptı. Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ve AB-Türkiye 
Parlamento Delegasyonu Başkanı Sergey Lagodinsky yayınladığı ortak bir açıklamada, “Türk 
yargısı bugün, Osman Kavala’yı hükümeti devirmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla ağırlaştırılmış 
müebbet hapse mahkum ederek tahminlerin en kötüsünü doğruladı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mah-
kemesi’nin bu üzücü kararı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarına açıkça hor görüyor 
ve Avrupa Konseyi'nde devam eden ihlal prosedürleri bakımından da kesinlikle sonuçları olacak-
tır” ifadelerini kullandı.1726 

• Fransa Dışişleri Bakanlığı, Osman Kavala’nın hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlama-
sından, takdir indirimi olmaksızın ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmasını kınadı.1727 Ba-
kanlıktan yapılan açıklamada, “Fransa müebbet hapis cezasını şiddetle kınıyor” dendi ve Osman 
Kavala'nın “derhal serbest bırakılması ve hakkındaki tüm suçlamaların düşürülmesi” çağrısı ya-
pıldı. Bakanlık, Kavala’nın dünkü karar duruşmasına dek dört buçuk yıl tutuklu kalmasının da 
“özellikle Avrupa İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme kapsa-
mında Türkiye’nin uluslararası yükümlülüklerini ihlal etmesi olduğunu” bildirdi. Dışişleri Ba-
kanlığı Sözcüsü Anne-Claire Legendre, “Fransa, insan haklarına, temel özgürlüklere ve hukukun 
üstünlüğüne saygı gösterilmesine olan bağlılığını yineler” dedi.1728 

• 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Gezi Davası kararına yönelik Türkiye için utanç verici oldu-
ğunu belirterek, “Bu dava yargılama süreci açısından da ileride utanılacak bir yargılama süreci 
olarak anılacaktır” dedi. Gül, kararın Türkiye için de inanılmaz yük olduğunu belirterek, “Parçası 
olduğumuz modern dünyadan ne kadar kopuk olduğumuzu göstermesi açısından da ayrıca utanç 
verici” dedi. Gül, “Ben o gün Gezi olayını AK Parti açısından olumlu bir ilerleme olarak görmüş-
tüm” dedi. Gezi eylemleri için “Faili meçhuller için değil çevre için itiraz eden Chicago’daki 
Londra’daki gibi eylemler. Ortadoğu ülkelerinin problemlerini değil gelişmiş ülkelerin 

 
1723 https://www.gazeteduvar.com.tr/alman-bakan-cem-ozdemir-turk-adaleti-bitmistir-haber-1562356 
1724 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/izmir-gazeteciler-cemiyetinden-gezi-davasi-tepkisi-1929873 
1725 https://www.evrensel.net/haber/460406/diyarbakirda-demokratik-kitle-orgutleri-gezi-davasi-kararina-tepki-gosterdi 
1726 https://www.sozcu.com.tr/2022/dunya/abdden-ankaraya-osman-kavala-tepkisi-derin-rahatsizlik-ve-hayal-kirikligi-7097706/ 
1727 https://www.gercekgundem.com/dunya/338381/fransadan-osman-kavala-kararina-kinama 
1728 https://www.haberhurriyeti.com/haberleri/turkiye 
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problemlerini yaşıyor olmanın bir göstergesi” açıklamasını yaptı. Verilen kararın kamu vicdanını 
çok derinden yaraladığını vurgulayan Gül, “Osman Kavala gibi servet sahibi bir insan hoş vakit 
geçirmek yerine insanlık meseleleriyle uğraşmasının bedelini ödüyor, bu çok acı. Yargıtay kara-
rına kadar bu insanların hapiste olması çok çok üzücü, vicdanları yaralayıcı bir durum” diye ko-
nuştu.1729 

• CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Gezi Davası kararına ilişkin “Burada bugün sonlanan da-
vada hukukun ve adaletin gereği yapılmadı” dedi. Özel, “Sadece ülkeyi yöneten bir tek adamın 
gönlü yapıldı. Sayın Kavala’nın deyimiyle Türk hukuk sisteminde olmayan bir halk jürisinin baş-
kanı olarak; kendi kendini atamış olan birisi, mahkemelerin tanıdığı beraat kararını tanımıyor, 
salıverme kararını tanımıyor ve diyor ki: ‘Tanımıyorum ve saygı duymuyorum.’ O mahkemeler 
ki yetkilerini, güçlerini önce kanunlardan ama en üstte Anayasa’dan alırlar. Hakim teminatını 
hiçe sayan mahkeme; bağımsızlığını yok eden, kuvvetler ayrılığını ayaklar altına ezen birisi, ana-
yasal bu yetkileri tanımadığı için aslında kendini tanımıyor. Kendinin meşruiyetini ortadan kal-
dırıyor” ifadelerini kullandı. 1730 

27 Nisan 2022 
• Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Gezi Davası kapsamında hapis cezası kararları ve-

rilmesini, “Mahkeme, birlikte yaşama arzumuzu ve Gezi’ye katılan hepimizi mahkum etmiştir. 
Bu dava dava olmaktan, mahkeme mahkeme olmaktan çıkmıştır. Türkiye bu ayıbı taşıyamaz, 
taşıyanlardan er veya geç hesap sorar” diyerek kınadı. Bilgin, “Adaleti yok etmeye çalışanlar 
yakın bir gelecekte adaletin onlara da lazım olacağını unutmasınlar. Türkiye İstanbul’daki Gezi 
davasında verilen ağır hapis cezalarıyla çok kaygılı bir dönemin içine girdi. Kaygımız nedir? 
Kaygımız, demokrasimiz, özgürlüklerimiz, çoğulculuğumuz ve bir arada olmamızın önemi için-
dir. Kaygımız, birlikte yaşama arzumuza yönelik saldırıların artacağına yöneliktir. Kaygımız, ço-
cuklarımıza adaletli, huzurlu, refah içinde bir gelecek sunamayacak olmaktan dolayıdır” dedi.1731 

• Sanatçı Selda Bağcan, Gezi Davası kararına ilişkin “Bu karar hepimizi derinden yaraladı. Hiçbir 
delil olmaksızın yalan yanlış iftiralarla, böyle bir mahkumiyet Cumhuriyet’in 100. yılına giderken 
çok ayıp oldu. Ben de üç kere hapse girdim. Bana da yapıldı. Hapsetmeye doyamadılar” diye 
konuştu. Piyanist Fazıl Say ise “Hür yaşamak, iyi insan olmak, güzel bir gelecek benim hayatımın 
anlamı belki. Bu kelimelerin altını doldurması bile zor. Düşünmesi bir ömür emek. Bugün benzer 
şeyler düşünmüş insanlarımızın haksızca cezalandırıldığını anladım. Tarifsiz üzgünüm” dedi. Ka-
rarın haksız olduğunun altını çizen Zülfü Livaneli, “Kavala ve diğer arkadaşlar için olduğu kadar, 
ülke için de alarm zili çaldırıyor. Zaten duygusal olarak bölünmüş, kutuplaşmış durumda iken, 
yangına su yerine ateş püskürtülüyor. Önümüzde çok sert bir dönem var. Bütün dileğim bir an 
önce demokrasiye, hukuka ve barışa kavuşabilmek. Bu amaca ancak sen ben kavgaları bırakılıp 
bütün demokratik cephenin birleşmesiyle ulaşılabilir. Çok üzgünüm” ifadelerini kullandı.1732 

• İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gezi Davası kararına ilişkin “Parola vatan, işareti namus! 
Kahrolsun istibdat, kahrolsun zulüm! Yaşasın hürriyet, adalet, müsavat ve meşveret” dedi. Akşe-
ner konuşmasında, “Nitekim dün, ‘Saray Tiyatroları’ eliyle galası yapılan, Osman Kavala davası 
toplum vicdanına ve millet varlığına hançer vuran, binlerce yargı trajedisinden, sadece bir tane-
sidir. Yasama ve yürütmenin yanında, yargı yetkisinin de, saraydaki şımarıkların, nargile masa-
larına çerez edildiğinin, bir başka önemli kanıtıdır. Sayın Erdoğan, aklınca, aylarca üst perdeden 
beylik laflar ettiği, rahip Bronson davası ile neredeyse kendisini, savcı ilan ettiği, Kaşıkçı dava-
sında, milletin yargı egemenliğini, alenen ve utanmadan satmasının, sadakasını vermiştir. İşte o 
nedenle bugün, meselemiz, Osman Kavala değildir. Çünkü Osman Kavala, mevcut yasalarla, za-
ten aklanmış, mahkeme bile bunu kabul etmiştir” ifadelerinde bulundu.1733 

 
1729 https://t24.com.tr/yazarlar/murat-sabuncu/abdullah-gul-den-gezi-davasi-kararina-tepki-yargilama-sureci-utanc-verici-turkiye-ye-buyuk-kotuluk-iceride-ceke-
cekleri-eziyet-cok-aci,35089 
1730 https://www.dunya.com/gundem/bakan-bozdagdan-abd-ve-almanyaya-gezi-davasi-tepkisi-onlar-kendi-isine-baksinlar-haberi-656290 
1731 https://bizhaberiz.com/gazeteciler-cemiyeti-baskani-bilgin-bu-dava-dava-olmaktan-mahkeme-mahkeme-olmaktan-cikmistir/ 
1732 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/siyasi-ve-sanatcilardan-gezi-davasi-kararina-tepki-hapsetmeye-doyamadilar-1930176 
1733 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/meral-aksenerden-dikkat-ceken-6li-masa-aciklamasi-7100533/ 
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• CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Silivri Cezaevi’nde hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis 
cezası verilen Osman Kavala ile yaptığı görüşmeye ilişkin “Elbette bekliyordum. Beni bu kadar 
içeride tuttuktan sonra beraat ettireceklerini beklemiyordum, ama bu kadarını da beklemiyor-
dum… Bir zaman birbirlerine ip atanlar ellerinde ip olsa beni asacaklardı” dediğini aktardı. 
Özel’in aktardığına göre Kavala, “Çünkü verilen ağırlaştırılmış müebbet cezası idam hükmünde, 
idam cezasının yerine gelmişti. Bu delillerin hepsi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 
yargıçları tarafından ve tarafsızlıklarına hiç şüphe olmayan yargıçlar tarafından incelendi, çürü-
tüldü ve bu delillerle verilen tutukluluğa devam kararının hak ihlali olduğuna karar vermişti 
AİHM. Bırakın tutukluluğa devamı, bu delillerle bana ağırlaştırılmış müebbet verdiler” tepki-
sinde bulundu. Türkiye’nin AİHM yargı sürecinde, kendisinin darbe suçlamasından beraat ettiği, 
tutukluluğunun casusluk suçuyla ilgili olduğu tezini savunduğunu hatırlatan Kavala, “Casuslukla 
ilgili bir kanıt yok, iki yıldır tutukluluk boşuna ve verilen karar Türkiye’nin AİHM nezdindeki 
savunmasını boşa düşüren bir karardır ve Türkiye’yi sıkıntıya sokacak, kendi tezini boşa düşüre-
cek bir karardır. Birileri vakit kazanıp Osman Kavala’yı içeride tutalım diye tutuklamaya gerekçe 
uydururken bu kararla birlikte zaman kazandılar, beni iki yıl içeride tuttular ama Türkiye’ye bü-
yük itibar kaybettirmiş olacaklar. Sıkıntı buradadır” dedi. Ayrıca 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Nec-
det Sezer’in kendisini aradığını söyleyen Özel, Sezer’in, “Tutulan; evlatlarından, çocuklarından 
ayrılan, beraat ettikleri bir davadan, delili durumu değişmeden kararı etkileyecek yeniden yargı-
lama gibi bir durum ortaya çıkmadan, bir daha bir daha yargılanıp cezalandırılmalarından üzüntü 
duyuyorum. Aileleri için üzülüyorum. Onlar için gözyaşı dökebilirim ama gözyaşlarımı katledi-
len hukuk sistemi için akıtıyorum” sözleriyle kararlardan rahatsızlığını dile getirdiğini aktardı.1734 

• Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gezi Davası kararına ilişkin “Bir sivil neyin 
casusluğunu yapacak? Ben bu yaklaşımda yanlışlık olduğu kanaatindeyim. Bu söylediğimi AK 
Parti’nin içinden söyleyen varsa burada bir hata var demektir. İktidar pusulayı şaşırdı. Ben olsam 
o partide, bugün istifa ederdim” diye konuştu. İktidarı kollayan hakimlerin bu ülkenin hukukunu 
koruyan hakimler olamayacağının altını çizen Karamollaoğlu, “Ama hakimler yetkililerin ağzına 
bakarak karar verirse orada adalet olmaz. Hakimleri bu şekilde değiştirdiler. Kendileri gibi dü-
şünmeyen hakimleri sürerlerse ortaya çıkacak vaziyet bu. Hakimler özel olarak seçiliyorlar ki 
iktidarın istemediği kararlar alınmasın. Ben Kavala’yı tanımam fikirlerini bilmem ancak usule 
bakıldığı zaman verilen kararların isabetli olmadığı endişesi var. Bir hakim itiraz ediyor, yüzlerce 
avukat karar hukuksuz diyor” dedi.1735 

• Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, “Gezi eylemlerinde biz de varız. Hadi güçleri yeti-
yorsa yakama yapışsınlar” dedi. Perinçek konuyla ilgili, “Sizler onun başındaydınız biz hapisha-
neydik ama... Gezi hükümete karşı protesto eylemleri. Biz orada hükümet istifa dedik. Kavalalar 
istifa fikrine katılmıyorlardı. Hükümet istifa denilebilir… Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman baş 
başkandı” ifadelerini kullandı.1736 

28 Nisan 2022 
• İHD, Akdeniz Üniversitesi’nde basın açıklaması ve Feminist Gece Yürüyüşü’ne katılan 12 öğ-

rencinin KYK mevzuatı gerekçe gösterilerek burslarının kesilmesine, “Saldırıya uğrayan ve de-
mokratik haklarını kullanan öğrenciler maddi ve manevi yönden mağdur edilmişlerdir” tepkisini 
gösterdi. İHD Antalya Şube Eşbaşkanı Erdal Gilgil, “Öğrencileri saldırılardan korumak için ön-
lem almayan üniversite yönetiminin, saldırıya uğrayan, saldırıyı protesto eden ve 8 Mart Feminist 
Gece Yürüyüşüne katılan öğrencilere disiplin soruşturması açtığı, okuldan uzaklaştırma kararları 
verildiği, KYK idaresinin öğrencileri yurttan attığı ve burslarını kestiğini öğrenmiş bulunmakta-
yız. 12 öğrencinin bursu kesilmiş, yedi öğrenci hakkında yurt soruşturması açılmış ve 13 öğrenci 
hakkında da üniversite yönetimi tarafından soruşturma açılmıştır” dedi.1737 

 
1734 https://www.dw.com/tr/kavala-ellerinde-ip-olsa-beni-asacaklardı/a-61612939 
1735 https://www.indyturk.com/node/503276/siyaset/karamollaoğlu’ndan-kavala-açıklaması-karşılaştığımız-manzara-bizi-endişeye-sevk 
1736 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/dogu-perincekten-gezi-parki-aciklamasi-gucleri-yetiyorsa-benim-de-yakama-yapissinlar-1930313 
1737 https://www.evrensel.net/haber/460433/ihd-feminist-gece-yuruyusune-katilan-ogrencilerin-burslarinin-kesilmesine-tepki-gosterdi 
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• DİSK Basın-İş Sendikası, Gazete Duvar muhabiri Ardıl Batmaz’ın Elazığ’da belediye başkanının 
korumaları tarafından darp edilmesine, “gazeteciyi darp eden bu şahıslar kim ve haklarında her-
hangi bir işlem yapacak mısınız” sorusuyla tepki gösterdi. Açıklamada, “Elazığ’da gazeteci Ardıl 
Batmaz haber yaptı, hedef gösterildi. Batmaz’ın başına gelecek herhangi bir olumsuzluğun so-
rumlusu hedef gösterenler ve işlem yapmayanlar olacaktır. Elazığ Valiliği gerekli önlemleri al-
malıdır” denildi.1738 

• Aralarında sinema sanatçıları, yönetmenler, yapımcılar ve oyuncuların da bulunduğu 180 ünlü 
isim, Gezi davası kararlarına tepki göstererek imza kampanyası başlattı. Ortak açıklamasında, 
“Biz bu ülkenin sinemacıları olarak içinden çıktığımız toplumun sözü, sesi, yüzüyüz. Bu karar 
karşısındaki öfkemizi umuda ve cesarete çevirip ülkemizi karanlıktan aydınlığa çıkarmak için 
elimizden geleni ardımıza koymamayı bir borç; özgürce yaşanacak bir Türkiye'yi hep beraber 
inşa etmeyi bir görev kabul ediyoruz. Bir korku imparatorluğu kurmak adına girişildiği belli olan 
bu hukuksuzluğa seyirci kalmayacağız. Susmayacağız. Korkmuyoruz, sinmiyoruz” denildi.1739 

29 Nisan 2022 
• Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, müebbet hapis cezası alan Os-

man Kavala’ya ilişkin açıklama yapmayan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Komşuluk ve Geniş-
leme Komiseri Oliver Varhelyi’ye tepki göstererek “Türkiye’nin üyelik sürecinden sorumlu Oli-
ver Varhelyi, Faruk Kaymakçı ile görüştükten sonra attığı tweet’te bile bir şey söylemeye vakit 
bulamadı” dedi. Amor, Varhelyi’nin Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği İşleri Başkanı 
Faruk Kaymakçı ile görüşmesine ilişkin yaptığı Twitter paylaşımını alıntılayarak, “Kavala’ya ve-
rilen gülünç hükmün üzerinden üç gün geçti ancak Türkiye’nin üyelik sürecinden sorumlu Oliver 
Varhelyi, Faruk Kaymakçı ile görüştükten sonra attığı tweet’te bile bir şey söylemeye vakit bu-
lamadı. Bu hafta Macaristan bu konuyla ilgili bir EU27 açıklamasını utanç verici bir şekilde en-
gelledi. Bu sadece tesadüf mü” paylaşımı yaptı.1740 

• Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın, Gezi Davası’yla ilgili olarak Türkiye’nin Berlin Büyükel-
çisi Ahmet Başar Şen’i çağırması üzerine, Ankara’daki Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz Dı-
şişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Büyükelçi Schulz’a Berlin Büyükelçisi Şen’in Türkiye’deki bir da-
vayla ilgili olarak diplomatik teamüllere aykırı bir şekilde Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmasının 
ve söz konusu davanın ön plana çıkartılarak siyasileştirilmesinin kınandığı ifade edildi. Ayrıca 
Büyükelçi Schulz’a bağımsız Türk yargısının vermiş olduğu mahkumiyet kararının hiçbir kurum, 
makam ve ülke tarafından sorgulanamayacağının, Türkiye’nin, Anayasasının ve uluslararası yü-
kümlülüklerinin bilincinde olan bir hukuk devleti olduğunun, Türk yargısına ve siyasetine yöne-
lik müdahale girişimlerinin reddedildiğinin aktarıldığı da öğrenildi. Büyükelçiye ayrıca Viyana 
Sözleşmesi’nin içişlerine müdahale etmeme ilkesinin de hatırlatıldığı ifade edildi.1741 

1 Mayıs 2022 
• Alternatif Bilişim Derneği Başkanı Faruk Çayır, Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi’nin resmi 

onayı olmadan yürürlüğe girmeyecek bu yasayla ilgili “AB’nin tek pazar anlayışına sahip olduğu 
için üye ülkelerdeki medyaları da kapsayacak şekilde yasayı ele aldığını, daha çok nefret söylemi, 
çocukların korunması gibi amaçlarla” hazırlandığını söyledi. Özellikle yasanın yükselen ırkçılığa 
karşı adım atma çabasını içerdiğini belirten Çayır, AB’nin dezenformasyona bakışı ile Tür-
kiye’nin bakışı arasında farklar olduğunu söyledi. AB’nin Dijital Hizmetler Yasası’nın Tür-
kiye’de çok farklı bir şekilde yorumlanarak uygulanabileceği uyarısında bulunan Çayır, özellikle 
sosyal medya mecralarında dile getirilen ‘Hiciv ve parodi’ içeriklere yönelik tümden bir engel-
leme riskine dikkat çekti. Çayır, “Örneğin siz ‘128 Milyar dolar nerede’ diye soramayacaksınız. 
Çünkü ‘kamuya zarar veriyor bu soru’ diyerek bu tarz ifadeler sosyal medyada yayılamayacak. 

 
1738 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/elazigda-vatandaslarin-akpli-baskana-tepki-gosterdigi-tepkiyi-goruntuleyen-gazeteci-ardil-batmaz-hedef-gosterilerek-
darp-edildi-536646h.htm 
1739 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/180-unlu-isim-gezi-davasi-kararlarina-karsi-ortak-bildiri-imzaladi-536490h.htm 
1740 https://haber.sol.org.tr/haber/ap-turkiye-raportorunden-abye-osman-kavala-tepkisi-333997 
1741 https://t24.com.tr/haber/turkiye-den-almanya-ya-osman-kavala-tepkisi-almanya-buyukelcisi-disisleri-bakanligina-cagrildi,1031268 
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Genel anlamda hükümeti eleştiren şeylere izin verilmeyecek. Şu anda işleyen sansür mekaniz-
ması, ‘Dezenformasyon’ denilerek ‘Tamamen kapatalım’ gibi bir anlayışa gidecek” dedi.1742 

2 Mayıs 2022 
• TGC, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, “Gazeteciliği ceza-

landırmaktan vazgeçin” ifadelerini kullandı. Açıklamada, “Temel hak ve özgürlüklerin yok sa-
yıldığı bir ortamda iktidarın ve ortaklarının gazetecileri hedef göstermesi, fiziksel saldırılara ze-
min hazırlaması, gazetecilere saldıranları cezasızlıkla ödüllendirmesi sürüyor. Gazetecilerin keyfi 
suçlamalarla, gözaltılar ve uzun tutukluluk süreleriyle cezaevinde tutulması demokrasi ayıbı ola-
rak devam ediyor. RTÜK yayın durdurma ve para cezalarıyla, BİK resmi ilan kesme cezalarıyla 
bağımsız medya kuruluşlarını ekonomik olarak da cezalandırıyor. Gazeteciler ise yoksulluk sını-
rındaki maaşlarıyla mesleklerini yapmaya, ayakta durmaya çalışıyor. İktidarın kamu yararına ol-
mayan faaliyetlerini haberleştiren meslektaşlarımızın basın kartları İletişim Başkanlığı tarafından 
verilmiyor” denildi. İktidar temsilcilerini ve tüm siyasetçileri gazetecilik mesleğini ve haberi suç 
gören, gazeteciyi hedef gösteren anlayıştan vazgeçmeye, haberin serbest dolaşımını sağlamaya 
çağırdıkları vurgulanan TGC açıklamasında, “Cezaevindeki gazetecilerin serbest bırakılmasını, 
gazetecilerin çalışmasının ve örgütlenmesinin önündeki engellerin kaldırılmasını, gazeteciliğin 
cezalandırılmasından vazgeçilmesini istiyoruz” denildi.1743 

3 Mayıs 2022 
• Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’ne (RSF) göre; basın özgürlüğünde 180 ülke arasında Tür-

kiye 149. sırada yer aldı. RSF Endeksi’nde 2005 yılında 98. sırada yer almıştı. Haberciliğe yöne-
lik çok çeşitli ve yoğun baskılar nedeniyle 2010 yılında 138, 2015’te 149, 2020’de 154 ve 2021’de 
153’üncü sırada kendine yer buldu. RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu’na göre, Türkiye’nin 
endeksteki geriliği, ülkedeki hukukun 2005’ten bu yana ağır bir erozyona uğramasından kaynak-
lanıyor. Önderoğlu, “Önceleri keyfi davalar 'giderilmesi gereken' problemlerden, gazetecilere sal-
dırılar da ‘istenmeyen’ olaylardan sayılırken, son beş yılda rejimin otoriterleşmesi ve hukuk dev-
letinin de buna bağlı olarak raydan çıkmayla birlikte gazetecilere karşı siyasi ve keyfi davalar 
yağıyor” dedi.1744 

• Gazetecilikte Kadın Koalisyonu (CFWIJ), 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde yayınla-
dıkları yeni raporunda 2022 Ocak-Nisan ayları arasında dünya genelindeki kadın gazetecilere yö-
nelik toplam 139 tehdit, şiddet ve hak ihlali kaydettiklerini duyurdu.1745 Hak ihlalinin en çok gö-
rüldüğü ilk üç ülke Türkiye, Rusya ve Kanada oldu. Rapora göre 2022’nin başından bugüne kadar 
beş kadın gazeteci öldürüldü. Üçü Rusya işgali sırasında Ukrayna’da öldürüldü. 54 kadın gazeteci 
mesleki faaliyetleri gerekçe gösterilerek hakim karşısına çıktı. Dünya çapında 21 kadın muhabir 
haber takibi yaparken gözaltına alındı. 23 kadın gazeteci sahada haber takibi yaparken saldırıya 
uğradı. 15 kadın gazeteci ise yaptığı haberler ya da eleştirel yorumları nedeniyle çevrimiçi kara-
lama kampanyalarında hedef gösterildi. CFWIJ’nin yaptığı açıklamada, “Koalisyon olarak ya-
kından takip ettiğimiz ve en çok şiddet vakası kaydettiğimiz ülke Türkiye oldu. Toplamda 63 
kadın gazeteciye yönelik yargı yoluyla taciz, saldırı ve tehdit vakası kaydettik. 2022’in başından 
bu yana 41 kadın gazeteci sosyal medya paylaşımları ya da yazdıkları haberler nedeniyle hakim 
karşısına çıktı. Gazeteciler hakkında en çok tazminat ve ceza davaları açıldı. Çoğu kadın gazeteci 
terör suçlamalarından yargılandı. Beş kadın gazeteci ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’, ‘propaganda’ 
suçlamalarıyla hapis cezasına çarptırıldı. 3 Mayıs Basın Özgürlüğü Gününde ifade özgürlüğümü-
zün korunduğu, meslektaşlarımızın güvenlik koşulları göz önünde tutularak gazetecilik yapabi-
lecekleri bir ortam sağlanması için dünya liderlerine çağrıda bulunuyoruz. Gazeteciler, güvenli 
ve özgür bir şekilde mesleklerini yapabilmelidir” denildi.1746 

 
1742 https://www.gazeteduvar.com.tr/faruk-cayir-iktidarin-internet-yasa-teklifi-ak-partilileri-de-etkileyecek-haber-1563002 
1743 https://www.tgc.org.tr/aciklamalar/3351-tgc-3-mayıs-dünya-basın-özgürlüğü-günü-nedeniyle-açıklama-yaptı-2.html 
1744 https://www.dw.com/tr/türkiyede-basın-özgürlüğü-her-ay-50-gazeteci-hâkim-karşısında/a-61662265 
1745 https://bianet.org/bianet/medya/261314-kadin-gazetecilere-yonelik-siddet-vakasi-en-cok-turkiye-de-kaydedildi 
1746 https://bianet.org/system/uploads/1/files/attachments/000/003/629/original/Q1_REPORT_2022_%281%29.pdf?1651559983 
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• TGS’nin 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde yayımladığı “2021-2022 Basın Özgürlüğü 
Raporu”na göre gazeteciler bir yılda toplam 75 yıl beş ay 26 gün hapis cezasına mahkûm edildi. 
128 davada 273 gazeteci yargılandı. 60 gazeteci hakkında soruşturma açıldı. 26 gazeteci hala 
cezaevinde tutuluyor. 57 gazeteci fiziksel saldırıya uğradı. 32 gazeteci sözlü olarak tehdit edildi. 
31 gazeteci toplamda 52 gün gözaltında kaldı. 54 haber sitesine ve 1355 haber içeriğine erişim 
engellendi. RTÜK marifetiyle televizyon ve radyolara toplam 10 milyon 427 bin 902 lira para 
cezası verildi. 559 basın kartı iptal edildi. Basın İlân Kurumu gazetelere toplam 25 gün ilan kesme 
cezası verdi. Hürriyet, Halk TV ve Fox TV’de işverenler tarafında yapılan itirazlar nedeniyle 1400 
medya çalışanının toplu sözleşme hakkı engellendi.1747 

• Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü için yaptığı 
açıklamada, “3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Gününü kutlamıyoruz! Çünkü bu özel gün, biz 
gazeteciler için bir kutlama günü değil bir mücadele günü haline geldi” dedi. Bilgin, “Elimizden 
alınan özgürlüğümüzü yeniden kazanmak zorundayız. 3 Mayıs, sadece meslektaşlarımız için de-
ğil tüm toplumumuz için düşünce ve ifade özgürlüğü, halkın haber alma hakkı ve kamu yararı 
için bir araya gelmemiz gerektiğini hatırlatan bir gündür. Biz gazeteciler kendi geleceğimizi, ki-
şisel özgürlüğümüzü aramıyoruz. Bu talebi kamu yararı için yani hepimiz için dile getiriyoruz. 
Çünkü gazetecilerin özgürce yazması demek toplumun özgürce öğrenmesi demektir” dedi. Bası-
nın sorunlarıyla toplumun geleceğiyle ilgili sorunların aynı olduğunu vurgulayan Bilgin, Tür-
kiye’nin Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 180 ülke arasında 149’uncu sırada olduğunu ha-
tırlattı ve “Bu ağır tablonun sorumluluğu hepimize aittir. Ülkemizin özgür, demokratik, çoğulcu 
bir medya atmosferine kavuşması tüm toplumumuzun ortak demokratik geleceği için zorunludur” 
ifadelerini kullandı.1748 

• CHP Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul Silivri Cezaevi’nde Gezi davasında hapis cezası alan 
isimleri ziyaretinde, Osman Kavala’nın iktidarın Gezi davası kararını seçim sürecinde kullanmayı 
planladığını söylediğini aktardı. Tanal’ın aktardığına göre Osman Kavala, Gezi davası kararı ile 
ilgili olarak “1 Kasım 2017’de Gezi olaylarını finanse etmek, 15 Temmuz darbe girişimine katıl-
mak iddiasıyla iki ayrı suçtan dolayı tutuklandım. 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili iddianame, 
iki yıl içinde düzenlenmesi gerekirken hazırlanmadı. O arada Gezi'den dolayı İstanbul 30. Ağır 
Ceza Mahkemesi hakkımda beraat kararı verdi. 15 Temmuz’dan dolayı da beni resen tahliye et-
tiler. Bu sefer beni casusluk suçlamasıyla tutukladılar. Sırf beni içeride tutmak için bu sefer de 
casusluk ipine sarıldılar” değerlendirmesinde bulundu. Kavala, “Çarşı davası ise İstanbul 13. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde görülüyordu. Her iki mahkeme arasındaki yazışmaların ardından Gezi ve 
Çarşı dosyaları birleştirildi. Esas bizim davamızın görülmesi gereken yer, İstanbul 30. Ağır Ceza 
Mahkemesi’ydi. Delilleri bu mahkeme toplamıştı. Sonrasında birleştirilen her iki dava tekrar ay-
rıldı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, asıl kendi bakması gereken Çarşı Davası'nı başka yere 
gönderdi. Kalktı Gezi Davası’na da kendisi bakıyormuş gibi davrandı. Gezi dosyasını, İstanbul 
30. Ağır Ceza Mahkemesi’ne göndermesi gerekirken kendisi baktı. İki yıl hakimlik yapan, 
AKP’den milletvekili adayı olan birisi, nasıl oluyor da ağır ceza mahkemesi üyesi oluyor ve ağır 
cezada insanların geleceğiyle, hayatıyla oynuyor, müebbet hapis cezası veriyor” dedi.1749 

4 Mayıs 2022 
• Osman Kavala, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden Gezi Davası’nda verilen kararlara ilişkin 

yaptığı yazılı açıklamada "Karar keyfidir, siyasi baskı altında hukuk normları çiğnenerek alın-
mıştır” dedi.1750 

• Berlin’de Türkiye’den ayrılan gazeteci, yazarlar ve yönetmenler Aslı Erdoğan, Deniz Yücel, Pe-
ter Steudtner, Zehra Doğan, Can Dündar, Kaan Müjdeci gibi isimler Gezi Davası’ndaki mahku-
miyet kararlarını protesto ettiler. Bu isimlere Almanya parlamentosundan milletvekilleri ve Al-
manyalı siyasiler ile RSF ve Uluslararası Af Örgütü gibi kurumlar da destek verdi. Yapılan 

 
1747 https://t24.com.tr/haber/tgs-bir-yilda-273-gazeteci-yargilandi,1031864 
1748 https://gc-tr.org/gazeteciler-cemiyeti-baskani-bilgin-3-mayis-dunya-basin-ozgurlugu-gununu-kutlamiyoruz/ 
1749 https://www.dw.com/tr/kavala-ı̇ktidar-gezi-davası-kararlarını-seçim-malzemesi-yapacak/a-61667327 
1750 https://www.gazeteduvar.com.tr/osman-kavaladan-gezi-aciklamasi-karar-keyfidir-haber-1563364 
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konuşmalarda Aslı Erdoğan “elleri kelepçeli” olarak söz aldı. Eylemciler, Osman Kavala hakkın-
daki AİHM kararının uygulanmasındaki kararlılığın devam etmesi çağrısıyla Avrupa Birliği tem-
silciliğine yürüdü. Buradan da Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği’ne yürüyen protestocular, eyle-
min ardından dağıldı.1751 

5 Mayıs 2022 
• CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan’a tutuklanacağı 

iddiaları üzerine “Evet, burası Türkiye, her şey olabilir” dedi. Kaftancıoğlu, iddia üzerine yaptığı 
açıklamada, “Toplumu bir anksiyete haline düşürmeyi doğru bulmuyorum. Evet, burası Türkiye, 
her şey olabilir. Ama bunları düşünecek zamanım yok. Örgütlü mücadeleye inanıyorum. Benim 
başıma ne gelirse gelsin, partimin İstanbul örgütünün mücadeleye devam edeceğini biliyo-
rum” dedi. 1752 

• ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’de insan hakları savunucuları, medya, siyasi partiler ve iş dün-
yası liderleri dahil olmak üzere sivil topluma karşı devam eden yargı tacizlerinden ciddi kaygı 
duyduklarını bildirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “Duruşma öncesi uzun gözaltı süreleri, 
çok geniş tanımlı teröre destek iddiaları ve suç unsuru oluşturan hakaret davaları üzerinden de 
olmak üzere, insan hakları savunucuları, medya, siyasi partiler ve iş dünyası liderleri dahil sivil 
topluma karşı devam eden yargı tacizlerinden ciddi kaygı duyuyoruz” ifadesini kullandı. Sözcü, 
“Türkiye halkı, cezalandırılma korkusu duymadan insan hakları ve temel özgürlüklerini uygula-
mayı hak ediyor” diye konuştu. Sözcü, ifade, barışçı toplanma ve dernek kurma özgürlüğünün 
korunması gerektiğini ve bu özgürlüklerin Türkiye’nin anayasası, uluslararası hukuki sorumlu-
lukları ve AGİT yükümlülüklerinde de yer aldığını vurguladı.1753 

 6 Mayıs 2022 
• Gazetecilikte Kadın Koalisyonu (CFWIJ), gazeteci Buse Söğütlü’nün 35 kişiyle birlikte yargı-

landığı davanın yeniden ertelenmesine tepki gösterdi. Açıklamada “Gazetecilikte Kadın Koalis-
yonu olarak mesleki faaliyetleri gerekçe gösterilerek gazetecilere yönelik uygulanan yasal taciz-
leri kınıyoruz. Türk yetkililerden sahada çalışan gazetecilere işlerini özgürce yapmaları için alan 
tanımalarını talep ediyoruz. Gazetecilik mesleği suç sayılmamalıdır” denildi.1754 

7 Mayıs 2022 
• CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu üyesi Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, Ba-

kırköy Cezaevi’ndeki Gezi Davası tutuklularını ziyaretinden sonra hukuki olmayan bir karar alın-
dığını söyledi. Kaboğlu, cezaevi önünde “Çocuk oyununda bile bir ciddiyet ve düzen var. Ben 50 
yıllık hukukçuyum, bu tanıklık ettiğim husus bana utanç veriyor. Ben hukukçuluğumdan utanı-
yorum. Bu dosyadan bu sonuçlar çıkmazdı” dedi.1755 

• Şairler Vicdanı grubu dahilindeki 158 şair, Gezi Parkı Davası’nda verilen cezalara “Suçsuzdur 
Kardeşlerimiz” başlıklı bildiriyle Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda tepki gösterdi.1756 Bildiride, “Biz 
şairler diyoruz ki boyun eğici yasalarınızla, yasa koruyucularınızla, baskıcı erkinizle bugünü kur-
tarabilirsiniz ama yarın, halkın vicdanından asla kurtulamayacaksınız. Bunun için susmuyoruz, 
susmayacağız” denildi.1757 

8 Mayıs 2022 
• TGC Yönetim Kurulu, RTÜK’ün iktidarı küçük düşürdükleri iddiasıyla Flash TV, Halk TV, Tele1 

ve KRT’ye oy çokluğuyla yüzde üç oranında para cezası vermesini yönelik yayımladığı açıkla-
masında, “RTÜK’ü iktidarın sansür aygıtı olmaktan vazgeçmeye, kararlarında Anayasa’ya, basın 
ve düşünceyi ifade özgürlüğüne, yurttaşların haber alma hakkına saygılı davranmaya çağırmayı 
sürdürüyoruz” denildi. Açıklamada, “Türkiye’de demokrasinin yeşerebilmesi için haber özgür 

 
1751 https://www.gazeteduvar.com.tr/asli-erdogandan-kelepceli-gezi-davasi-protestosu-haber-1563417 
1752 https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/canan-kaftancioglundan-tutuklanma-aciklamasi-her-sey-olabilir-1932800 
1753 https://www.amerikaninsesi.com/a/abd-türkiye-deki-yargı-tacizlerinden-ciddi-kaygılıyız-/6557421.html 
1754 https://www.womeninjournalism.org/threats-all/trkiye-gazeteci-buse-stlnn-yargland-davada-yine-karar-kmad 
1755 https://www.gazeteduvar.com.tr/gezi-davasi-tutuklularini-ziyaret-eden-kaboglu-hakiki-suclular-burada-olmali-haber-1563710 
1756 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/sairlerden-gezi-bildirisi-baskici-erkinizle-bugunu-kurtarabilirsiniz-ama-yarin-halkin-vicdanindan-kurtulamayacaksi-
niz-1933697 
1757 https://t24.com.tr/haber/158-sairden-gezi-davasi-bildirisi-baskici-erkinizle-bugunu-kurtarabilirsiniz-ama-yarin-halkin-vicdanindan-asla-kurtulamayacaksi-
niz,1032603 
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dolaşmalı, yurttaşlar habere sansürsüz ulaşmalıdır. Oysa özerk olması gereken RTÜK kararlarıyla 
gazeteciliğe müdahale etmekte, haberi engellemekte, iktidar adına sansür ve cezalandırma göre-
vini yürütmektedir. İktidarın kamu yararına olmayan uygulamalarının eleştirildiği TV kanallarına 
mutlaka ceza verilmektedir. İktidarı küçük düşürme ve aşağılama iddiasıyla verildiği belirtilen 
bu karar, RTÜK’ün tüm faaliyetlerini iktidarın çıkarını koruma üzerine kurduğunu bir kez daha 
ortaya koymuştur. İktidarı eleştiren medya kuruluşlarını ekonomik olarak zayıflatmaya, çalışan-
ların maaşlarını almalarını engellemeye neden olacak bu kararlar, Anayasa’ya, basın ve düşün-
ceyi ifade özgürlüğüne de aykırıdır. RTÜK iktidar adına ceza dağıtmaktan vazgeçmelidir” de-
nildi.1758 

• Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Nisan 2022 Medya İzleme Raporu “Gazeteciye ‘çakal’ di-
yenler, yalanın düzenini inşa edenlerdir” başlığı altında açıkladı. Raporda, Gazete Duvar muha-
biri Ardıl Batmaz’ın, AKP’li Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın sözlü hakaretinin 
ardından belediye görevlilerinin fizikisi saldırısına uğraması ve RTÜK’ün verdiği cezalara da dik-
kat çekildi.1759 

12 Mayıs 2022 
• CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay, 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Ca-

nan Kaftancıoğlu’na, sosyal medya paylaşımları nedeniyle “kamu görevlisine hakaret”, “Türkiye 
Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak” ve “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlarından verilen 
toplam dört yıl 11 ay 20 gün hapis cezasını onamasının ardından partili tüm milletvekillerini İs-
tanbul İl Başkanlığı'na çağırdı. Karara karşı geri adım adım atmayacağını belirten Kılıçdaroğlu, 
“Bu ülkeye çektirilen zulme son vereceğiz, hep birlikte. Doğusu, batısı her vatandaşla beraber yol 
yürüyeceğiz. Yaklaşan gök gürültüsünü duyuyor musun? Yeni bir hayat başlamak üzere bu ülke-
nin insanları için. İnsanların özgürce yaşayabileceği bir ülke yaratacağız. Hiç endişe etmeyin za-
limin zulmü karşısında hiç geri adım atmayacağız. Herkes duysun. 21 Mayıs günü Bursa’da mi-
ting yapacaktım artık miting yeri İstanbul’dur. Mitingi İstanbul’da yapacağım. Adalet bu ülkeye 
ya gelecek ya gelecek” dedi.1760 

• Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu, Demirören Haber 
Ajansı’nın Samsun temsilciliğinde çalışan Zeynep Irmak Öcal’ın anne olması gerekçe göstererek 
kovulmasına “Zeynep Irmak Öcal yalnız değildir” tepkisini gösterdi. Açıklamada, “Demirören 
Medya, Zeynep Irmak Öcal’ı yıllarca sigortasız çalıştırdığı yetmezmiş gibi bir de “Siz anne ol-
dunuz, süt izniniz olacak, sahada aktif görev yapamayacaksınız, çocuğunuz hasta olur” deme 
utanmazlığını göstererek işsiz bırakmıştır. Biliyoruz ki Demirören Medya için bu utanmazlık ilk 
değil. 2019 Ekim’inde sendikamıza üye oldukları için tazminatsız işten çıkarılan meslektaşları-
mız arasında da bir anne adayı vardı. Hatta işsiz kaldığını doğuma girerken öğrendi. İşveren tep-
kimiz üzerine daha sonra bu kabul edilemez uygulamadan dönmek zorunda kaldı” denildi. De-
mirören Medya Grubu, çalışan-işveren ilişkisini kölelik düzeni ile karıştırmamaya, köhne erkek 
yönetici aklını değiştirmeye davet edildi.1761 

13 Mayıs 2022 
• Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, RTÜK’ün iktidarı küçük düşürdükleri id-

diasıyla Flash TV, Halk TV, Tele1 ve KRT’ye oy çokluğuyla yüzde üç oranında para cezası ver-
mesini “RTÜK iktidar adına ceza dağıtmaktan vazgeçmelidir” eleştirisinde bulundu. TGC’nin 
açıklamasında, “Türkiye’de demokrasinin yeşerebilmesi için haber özgür dolaşmalı, yurttaşlar 
habere sansürsüz ulaşmalıdır. Oysa özerk olması gereken RTÜK kararlarıyla gazeteciliğe müda-
hale etmekte, haberi engellemekte, iktidar adına sansür ve cezalandırma görevini yürütmektedir. 
İktidarın kamu yararına olmayan uygulamalarının eleştirildiği TV kanallarına mutlaka ceza ve-
rilmektedir” denildi.1762 

 
1758 https://www.tgc.org.tr/18-slider/3364-tgc-rtük-iktidar-adına-ceza-dağıtmaktan-vazgeçmelidir.html 
1759 https://sendika.org/2022/05/cgdden-medya-izleme-raporu-gazeteciye-cakal-diyenler-yalanin-duzenini-insa-edenlerdir-655242/ 
1760 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/kilicdaroglundan-kaftancioglu-kararina-tepki-42061399 
1761 https://tgs.org.tr/demiroren-medyayi-21-yuzyila-davet-ediyor-gazetecilere-ve-meslege-saygi-gostermeye-cagiriyoruz/ 
1762 http://yenierdekgazetesi.com/haber/tgcden_rtuk_aciklamasi-51466.html 
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• Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Selim Temurci’nin İstanbul Cumhuriyet Sav-
cılığı’na ifadeye çağırılmasına, “Yargı iktidar oyuncağınız değildir. Kendi günahlarınızı örtmek 
için hukuku kullanamazsınız” tepkisini gösterdi. Davutoğlu, “15 Temmuz'da canını orta koyan 
Selim Temurci’yi pelikan çetesi yüzünden dördüncü defa savcılık ifadesine çağırarak mı bizleri 
korkutacaksınız? Ayarını bozduğunuz kantar gün gelir sizi de tartar” dedi.1763 

14 Mayıs 2022 
• İHD ve TİHV, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na verilen hapis cezasına ilişkin 

Yargıtay’ın onama kararına ilişkin “Her şeye karşın bu zor günleri de hep birlikte hak mücadele-
sini ve dayanışmayı büyüterek aşacağımıza inanıyoruz” tepkisini paylaştı. “Türkiye’nin karanlığa 
doğru sürüklendiği” ifade edilen açıklamada, Gezi Davası’nda verilen kararlar ve Halkların De-
mokratik Partisi’ne (HDP) yönelik kapatma davası da gündeme getirildi.1764 

• CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Nisan ayı Türkiye’de İnsan Hak İhlalleri raporuna 
göre 169 kişinin yaşam hakkı ihlal edilirken, bunlardan 129’unu iş cinayetleri, 29’unu kadın ci-
nayetleri oluşturdu. Nisan ayında 339 kişi işkence ve kötü muamele olaylarına maruz kaldı. Ra-
porda, dört gazeteci, yazar, yayıncının mahkum olduğu, bir gazetecinin tutuklandığı, bir gazete-
cinin gözaltına alındığı belirtildi. Nisan ayında üçü RTÜK tarafından olmak üzere, 23 kez “top-
latma, erişim engelleme kararı” alındığına dikkat çekildi. Raporda, 26 belediye başkanı, millet-
vekili ya da parti yöneticisinin tutuklandığı belirtilen raporda, bir dernek için kapatma açıldığı, 
üç örgüt/parti/sendikanın “basıldığı” belirtilerek örgütlenme özgürlüğünün ihlaline dikkat çe-
kildi. Ayrıca 45 basın açıklamasına müdahale edildi ve gözaltına alınanların sayısı 288, tutukla-
nanların sayısı 4 oldu.1765 

• Expression Interrupted platformu tarafından hazırlanan İfade ve Basın Özgürlüğü Gündemi Ra-
poru’na göre 2022’nin ilk üç ayında 101 davada 173 gazeteci yargılandı. Bu kapsamda, 20 gaze-
teciye bir müebbet ve toplam 65 yıl 7 ay hapis cezası verildi. Ses Kocaeli gazetesi imtiyaz sahibi 
Güngör Arslan öldürüldü. BİK’in Evrensel ve Yeni Asya’ya yönelik ilan yasağı kararları ise 
yürürlükte kalmaya devam etti. Evrensel’in ilan yasağı 900. gününü geride bırakırken Yeni Asya 
ise ilan gelirlerinden mahrum bırakılması ve artan girdi maliyetleri nedeniyle Şubat ayında sayfa 
sayısını sekize düşürdüğünü duyurdu.1766 

15 Mayıs 2022 
• CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aynur Doğan’ın konserinin iptal edilmesine “AKP be-

lediyesinde Kürtçe müzik yasak. Eğlenmeyi yasaklayan bir anayasa değişikliği getirsinler, yakışır 
onlara” tepkisini gösterdi. Kılıçdaroğlu, “Özgür doğduk, özgür öleceğiz bu vatanda. Bunu kafana 
sok AKP. Geceye Dar Hejiroke iyi gider” dedi ve Doğan’ın Dar Hejiroke şarkısını paylaştı.1767 

16 Mayıs 2022 
• İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencileri, Gezi davasında Tayfun Kahra-

man’ın tutuklanışını Bomonti Kampüsü’nde duvar boyayarak protesto etti Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim görevlisi olan Kahraman’ın tu-
tuklanışının 22. gününde gerçekleşen protestoda, öğrenciler, “Hocamız ve tüm Gezi tutukluları 
serbest bırakılsın” çağrısı yaptı.1768 

17 Mayıs 2022 
• Sendika.org editörü Ali Ergin Demirhan, “TRT’nin bu faaliyeti olağan bir gazetecilik faaliyeti 

değil; iliştirilmiş, hatta propaganda oluşturulmasına katkı sunan bir gazetecilik faaliyetidir. Bu-
gün sokaklarda görülen göçmen işçiler, duvardan geçmeye çalışan göçmenler tehdit algısı olarak 
gösteriliyor. Tehdidi uzakta veya başka yerde aramamak lazım, tehdit zaten Türkiye’nin kamu 
yayıncılığının içinde. Bu cezayı ödemeyeceğiz” dedi. Bu açıklamalar üzerine Ödeme 

 
1763 https://twitter.com/ahmet_davutoglu/status/1525003456389562371?s=24&t=4eInk95PVPVCd5BnA5DDSw 
1764 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/171069?page=2 
1765 https://t24.com.tr/haber/hak-ihlalleri-raporu-nisan-ayinda-45-basin-aciklamasina-mudahale-edildi-288-kisi-gozaltina-alindi,1034084 
1766 https://s.gazeteduvar.com.tr/storage/files/documents/2022/05/14/ifade-ve-basin-ozgurlugu-gun-9Ga4.pdf 
1767 https://twitter.com/kilicdarogluk/status/1525917855165857796?s=24&t=xtwdeGoGx-SEEzNjBgxN3g 
1768 https://sendika.org/2022/05/mimar-sinan-guzel-sanatlar-universitesi-ogrencileri-bomonti-kampusunden-seslendi-tayfun-hoca-ve-hukuksuzca-tutuklanan-kent-
hakki-savunuculari-derhal-serbest-birakilsin-656110/ 
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yapılmayınca da hızla haciz süreci başlatıldı. İstanbul 8. Asliye Hukuk Mahkemesi ise, TRT Ge-
nel Müdürlüğü’nün talebini reddetmişti.1769 

• CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, bugün sabah 
okullarındayken gözaltına alınan Eylül G. ve Bedirhan D.’yle1770 konuştuğunu belirterek, “Bugün 
Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlamasıyla gözaltına alınan 16 yaşındaki Eylül ile konuştum. Sabah 
9.30'da okullarından alınmışlar, tüm gün bekletilmişler, savcı bundan iki ay önce katıldığı 8 
Mart'ta atılan sloganları sormuş. Gözaltına alınan arkadaşı Bedirhan da 17 yaşında. Nasıl bir yö-
netimdir ki 16-17 yaşındaki insanların önce evine sonra okuluna polis gönderecek; bir açıklama, 
artık bir tweet bile değil, artık slogan attığını iddia ederek gözaltına alacak. Sonra da ‘güçlüyüz’ 
masalları anlatacak. İşte bu kadar zayıfsınız!” dedi.1771 

• Aynur Doğan, Kocaeli Derince Belediyesi’nin konserini iptal etmesi üzerine “Bizler ‘kaslarınızı’ 
geliştireceğiniz kum torbası değil ancak yüreğinizi ve vicdanlarınızı güçlendirmenin fırsatlarıyız” 
dedi.1772 Doğan, “Aşıklar hakikati ispatlayanlardır, biz de bu yolda ilerlemeye devam ediyoruz. 
Gücümüzün yettiği, sevginizin olduğu her yerde paylaşarak birlikte büyüyeceğiz” ifadelerini kul-
landı.1773 

• Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Aynur Doğan’ın konserinin iptal edilmesinin ardından Derince 
Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Lokman Karaaslan’ın “Artık izin alınsa dahi 
başkan bu konserin yapılmasını istemiyor. Çünkü bu iş sosyal medyada çok büyüdü” dediğini 
aktardı. Yılman, bugünkü “Aynur Doğan’a yasak Ediz’e değil! Çünkü...” yazısında1774 basın mü-
dürüyle konuşmasını aktardı ve “Emniyetten izin alınmaması sebebiyle iptal kararı aldıklarını 
söyleyince ‘Aynı şirket Ediz için de ayın 25’inde kiralama yapmış. Bu durumda onun da iptal 
olması gerekmez mi?’ diye araya girdim. Biraz kem küm etti basın danışmanı sonra da; ‘Ona 
daha vakit var. Eğer emniyetten izin almazlarsa onu da iptal edeceğiz’ dedi”.1775 

18 Mayıs 2022 
• Basın meslek örgütleri, Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar ile kardeşi Haluk Bayraktar’ın ‘TÜ-

BİTAK damadın vakfına çalışıyor’ başlıklı habere açılan davada, BirGün ve muhabiri İsmail Arı 
aleyhine toplam 200.000 TL’lik manevi tazminat kararını “utanç verici” olarak değerlen-
dirdi. DİSK Basın-İş Sendikası’ndan yapılan açıklamada kararla birlikte yargının evrensel gaze-
tecilik ilkelerini hiçe saydığı vurgulandı. Açıklamada, “Üyemiz İsmail Arı’nın haberi nedeniyle 
verilen bu ceza yargının evrensel gazetecilik ilkelerini hiçe sayarak iktidar ve etrafında kümele-
nen bir avuç insanın lehine karar verdiğini ortaya koymuştur. Ayrıca Bayraktar da heveslenmesin, 
gazeteciliği kendisinden öğrenecek değiliz” denildi. TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş, “Gazete-
cilik mesleğini sadece kendi istedikleri haberlerin halka iletilmesi olarak gören siyasetçilerin eleş-
tiriye tahammül edememesi bir demokrasi sorunudur. İktidar temsilcilerinin ve iktidara yakın 
şirket temsilcilerinin her türlü eleştiri karşısında yüksek para cezaları talep eden davalar açması, 
basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünü engellemeye yöneliktir” dedi. Basın Konseyi Başkanı Pınar 
Türenç, “Medyanın yüzde 95’ini kontrol altına alan iktidarın, eleştirel ve bağımsız yayın yapan 
yayın kuruluşlarını susturmak için her yolu deniyor. Bu tür cezalar, seçim dönemine girilirken 
eleştirel ve bağımsız medyayı çökertmeye yönelik girişimlerdir, kabul edilemez” dedi. BirGün’ün 
Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın, “Bir dava başına şimdiye kadar aldığımız en büyük 
cezalardan biri” dedi.1776 TGS “Bu rekor tazminatın, bu utanç kararının kaldırılmasını bekliyo-
ruz” açıklaması yaptı.1777  

 
1769 https://tele1.com.tr/sendika-org-odemiyoruz-dedi-trt-haciz-gonderdi-623192/ 
1770 https://haber.sol.org.tr/haber/serbest-birakilan-liseliler-konustu-yolsuzluk-hirsizlik-yapmadik-335723 
1771 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/cumhurbaskanina-hakaretten-gozaltina-alindilar-o-liseler-konustu-7140491/ 
1772 https://www.gazeteduvar.com.tr/konseri-iptal-edilen-sanatci-aynur-dogandan-aciklama-bizler-kum-torbasi-degiliz-haber-1565160 
1773 https://twitter.com/aynurdogan/status/1526559449560846336 
1774 https://m.haberturk.com/yazarlar/sevilay-yilman-2383/3440899-aynur-dogana-yasak-edize-degil-cunku 
1775 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/aynur-doganin-konserini-iptal-eden-akpli-derince-belediyesinden-aciklama-baskan-bu-konserin-yapilmasini-istemi-
yor-1936779 
1776 https://www.birgun.net/haber/birgun-un-aleyhine-verilen-tazminat-kararina-tepki-bu-utanc-kaldirilsin-388347 
1777https://twitter.com/TGS_org_tr/status/1526886224979365888?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetem-
bed%7Ctwterm%5E1526886224979365888%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.birgun.net%2Fhaber%2Fbirgun-un-aleyhine-
verilen-tazminat-kararina-tepki-bu-utanc-kaldirilsin-388347 
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• Türkiye Barolar Birliği (TBB), canlı müzik, konser yasağını saat 01.00 olarak belirleyen İçişleri 
Bakanlığı’nın genelgesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’da dava açtı. 
TBB’nin açıklamasında, “Bilindiği üzere, müzik yayını saatlerine sınırlama uygulaması, korona 
virüsü tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından farklı tarihlerde getirilmiştir. Dava ko-
nusu Genelge’nin yayımı tarihinde, korona virüsü tedbirlerinin uygulanması durumu ortadan 
kalktığından, varlık amacında 'halk sağlığının korunması' ve 'kamu yararı' gibi nesnel ölçütler 
bulunmayan genelgenin amaç yönünden hukuka aykırı olduğunun kabulü gerekmektedir” de-
nildi.1778 

• DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Metaverse’de yaptığı mitingde yakın zamanda bele-
diyelerce yasaklanan konserlere ve devam eden müzik yasağına “Önce pandemiyi bahane ederek 
gece müzik yasağı duruyor. Hiçbir farklı sese, hiçbir farklı söze tahammül edemiyorlar. Çünkü 
demokrat bir zihniyete sahip değiller. Tam da bahar şenlikleri döneminde K-Pop konserinin iptal 
haberi geldi. Önce yapacaklarını duyurdular, sonra iptal ettiler. Arkadaş, elin Kore’sindeki müzik 
grubundan da mı korkuyorsunuz ya? Kürtçe, Zazaca şarkılar söyleyen sanatçılarımızın önceden 
duyurulmuş konserleri iptal edildi. Biz sanatın sesini kısmalarına müsaade etmeyeceğiz” tepkisini 
gösterdi.1779 

20 Mayıs 2022 
• Gazeteciler Cemiyeti, TSG ve TFMD, ortak bir yazılı açıklamayla Danıştay İdari Dava Daireleri 

Kurulu’nun Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı lehine verdiği kararındaki Türkiye’de gazete-
cilik mesleği ve basın özgürlüğü açısından basın kartı meselesine bakışı eleştirdi. Ortak açıkla-
mada, “Davacı kurumlar olarak, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun gazetecilik mesleğini 
yapmak için zorunlu bir kart olmadığı ifadelerine katılmakla beraber ‘basın kartının basın hürri-
yeti ile ilişkili olmakla birlikte doğrudan bağlantılı olmaması’ gerekçesine katılmıyoruz. Zira ba-
sın kartı gazetecilere çeşitli mesleki kolaylıklar sağlamanın yanı sıra gazetecilerin sosyal güven-
cesi, yıpranma hakkının zorunlu ön koşulu olduğunu hatırlatmak isteriz” tepkisi gösterildi. Açık-
lamada, “İlerleyen günlerde Danıştay 10. Dairesi, halkın haber alma hakkı ve ifade özgürlüğünün 
etkin kullanımını sağlayan ve koruyan basın kartı alma ve iptal koşullarına dair belirsizlikler ve 
keyfilik taşıyan, masumiyet karinesine aykırı, gazeteciliği kriminalize etme amacı güden 20 Ma-
yıs 2021 tarihinde yapılan düzenlemelere ilişkin Yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması konu-
sunda esas yönünden değerlendirme yapacaktır” bilgisi de verildi. ÇGD’den yapılan açıklamada 
“Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından açılan 2019 esaslı ilk dava dosyasında verilen ve gerek-
çeleri farklı olan yürütmenin durdurulması kararı ortadan kaldırılmamıştır. Yeniden getirilen ben-
zer maddelere ilişkin Derneğimizce açılan 2021 esaslı diğer davada da olumlu ya da olumsuz 
herhangi bir karar henüz verilmiş değildir. Basın kartı çerçevesinde verilen hak mücadelesi hu-
kuken devam etmektedir” bilgisi verildi. ÇGD açıklamasında ayrıca “Gazetecilik mesleğinin ya-
pılmasını engelleyen, haber alma ve verme haklarını kısıtlayan düzenlemelere karşı verilen hu-
kuki mücadeleye ve gazeteciler ile meslek örgütleri basın mesleğine dair ilkelerle basın kartları 
konusunda söz sahibi olana kadar verilecek mücadeleye sonuna kadar devam edilecektir” de-
nildi.1780 

21 Mayıs 2022 
• Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) İzleme Komitesi Raportörleri Boriss Cilevicss 

ve John Howell, Osman Kavala’nın hapsedilmesinde “delil yokluğu” durumunu vurgulayarak 
Türkiye’de, “yargı bağımsızlığı” olup olmadığı meselesine Türk yargısınca gelecekte atılacak 
adımlarla yanıt verileceğini bildirdi. Raportörlerce Kavala’nın ziyaret edilmesine ise Adalet Ba-
kanlığı’ndan izin çıkmadı. Raportörler, “Bu nedenle hayal kırıklığı yaşamamıza rağmen gelecek 
günlerde Kavala’yla görüşmeyi umut ediyoruz” mesajını verdi. Howell, Türkiye ziyaretlerindeki 
görüşmelerine ilişkin kısa sürede ayarlamalar yapıldığını ve belki de bu nedenle bakanlık 

 
1778 https://tr.sputniknews.com/20220518/turkiye-barolar-birliginden-muzik-yasaginin-iptali-icin-danistaya-basvuru-1056475923.html 
1779 https://www.gazeteduvar.com.tr/babacan-metaverse-evreninden-seslendi-hicbir-gence-basimiza-icat-cikarma-demeyecegiz-haber-1565341 
1780 https://www.amerikaninsesi.com/a/basin-ozgurlugu-ve-basin-karti-davasi/6581289.html 
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tarafından gerekli görüşme düzenlemesi yapılamadığını kaydetti. Cilevicss, “Belki Osman Ka-
vala özgür olduğunda kendisiyle görüşürüz” diye ekledi.1781 Azerbaycan’ın kendisi için başlatılan 
ihlal sürecinde yaptırım kararı alınmadan AİHM kararını uyguladığının hatırlatılması ve Türki-
ye'den de benzer bir adımı bekleyip beklemedikleri sorusunu Cilevics, “Evet, ihlal süreci ilk kez 
Azerbaycan için başlatılmıştı. Ardından ise Ilgar Mammadov serbest bırakılmış ve ihlal süreci 
sona ermişti. Türk hukuk sisteminin de uygun bir çözüm bulacağından çok umutluyuz. Çünkü 
başka türlü bir çözüm mümkün değil. Çözüm sadece Türk hukuku tarafından bulunabilir” 
dedi.1782 

25 Mayıs 2022 
• Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Gazeteci-yazar Adem Özköse’nin Amasya ve 

Tokat’ta üniversitelerde vereceği konferansların rektörlük tarafından iptal edilmesine “Düşünceyi 
yasaklayan kuruma üniversite, düşünceden korkan kişiye bilim adamı denmez. Yazık ediyorsu-
nuz bu güzel ülkeye ve bu güzel ülkenin genç beyinlerine” tepkisini gösterdi.1783 

26 Mayıs 2022 
• Komedyen Şahan Gökbakar, Melek Mosso’nun konserinin Isparta Valiliği tarafından iptal edil-

mesine “Gençlerin ahlakını kontrol etmek sizin işiniz mi? Rahat bırakın artık gençleri. Bırakın 
herkes isteği gibi yaşasın...”  tepkisini gösterdi.1784 

• Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) 
Türkiye Ulusal Komitesi, Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Basın Konseyi, KESK’e bağlı 
Haber-Sen ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC), ortak yazılı açıklamayla1785 TBMM’ye sun-
duğu “Basın Kanunu ve Bazı Konularda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” başlıklı teklifin 
geri çekilmesini istedi. Açıklamada, “Mesleğimizi doğrudan ilgilendiren bu önemli kanun tek-
lifi, gazetecilik örgütlerinin görüşü alınmadan, bir grup siyasetçi ve bürokrat tarafından kapalı 
kapılar ardında hazırlanmıştır. Cumhuriyet tarihinin en ağır sansür ve otosansür mekanizmala-
rından birine yol açabileceği endişesiyle, “dezenformasyonla mücadeleyi” değil gazeteciliğe 
baskıyı artırmak üzere tasarlandığı anlaşılan bu kanun teklifinin acilen geri çekilmesi çağrısında 
bulunuyoruz” tepkisi gösterildi.1786 Açıklamada, “Kınıyoruz: ABD merkezli teknoloji şirketle-
rinden bile bu süreçte görüş alan siyasi iktidar, kanunun doğrudan muhatabı olan Türkiye’deki 
gazetecilik örgütlerinin fikrini sorma gereği duymamıştır. Hangi partiden olursa olsun siyasetçi-
lerin, toplumun bilgi edinme ve haber alma hakkını doğrudan ilgilendiren bu tür yasal düzenle-
meleri hazırlarken ilgili alanın önde gelen meslek örgütleri ve sivil toplum temsilcileriyle diya-
log kurması demokrasinin gereğidir. Bu demokratik ilkenin çiğnenmesini kınıyoruz. Reddedi-
yoruz: Teklifte “dezenformasyon,” “yalan haber,” “asılsız bilgi” ve “tahrif edilmiş bilgi” gibi 
kavramlar hukuki bir tanım yapılmaksızın kullanılmaktadır. “Güvenlik,” “kamu düzeni” ve 
“kamu barışı” gibi, gazetecilere karşı adli taciz davalarında sıkça başvurulan muğlak kavram-
lara dayanılarak mahkemelere yeni bir suç işaret edilmektedir. Böyle bir yaklaşım, yasaları, ba-
ğımsızlığını yitirmiş olan yargı sistemi tarafından suistimale açık hâle getirmektedir. Bu giri-
şimi reddediyoruz. Davet ediyoruz: Dezenformasyon, tüm dünyanın sorunudur. Türkiye’de ga-
zeteciliğin kalitesini düşüren, halkın haber alma hakkını zedeleyen daha birçok sorun da vardır. 
Tüm bu sorunları çözebilecek çoğulcu yasaların, demokratik kurumların ve meslek içi özdeneti-
min oluşturulması veya güçlendirilmesi için, bu kanun teklifinin askıya alınmasının ardından, 
tüm siyasi aktörleri, gazetecilik örgütleriyle kapsamlı ve şeffaf bir diyalog süreci başlatmaya 
davet ediyoruz. Binlerce gazeteciyi temsilen ve kamuoyunun haber alma hakkına saygılarımızla 
bu çağrıyı tarihi bir sorumluluğun gereği olarak yapıyoruz” denildi.1787  

 
1781 https://www.amerikaninsesi.com/a/turk-yargisinin-bagimsizligina-yine-turk-yargisi-karar-verecek/6582970.html 
1782 https://www.dw.com/tr/raportörler-aı̇hmin-kavala-kararı-halen-geçerli-ve-uygulanmalı/a-61886312 
1783https://twitter.com/Ahmet_Davutoglu/status/1529517522038444032?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetem-
bed%7Ctwterm%5E1529517522038444032%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.karar.com%2Fguncel-haberler%2Fdavutoglu-
dusunceyi-yasaklayan-kuruma-universite-denmez-1667590 
1784 https://twitter.com/sgokbakar/status/1529806935247265793 
1785 https://www.evrensel.net/haber/462395/basin-meslek-orgutleri-dezenformasyon-yasasi-sansurdur-geri-cekilsin 
1786 https://tgs.org.tr/dezenformasyon-yasasi-sansurdur-geri-cekilsin/ 
1787 https://journo.com.tr/dezenformasyon-yasa-teklif-gazetecilik-orgutleri 
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• Basın meslek örgütleri, AKP-MHP’nin TBMM’ye sunduğu yasa teklifine “Abdülhamit dönemi 
sansürü” tepkisini de gösterdi. DİSK Basın İş Sendikası Başkanı Faruk Eren, “Ortaya çıkan yasa 
tasarısı internet medyasını baskı altına almayı hedefliyor. Dahası seçimler öncesi bu tasarının 
yasalaşması halinde ‘susturma aracı’ olarak kullanılması endişesi taşıyoruz. Tasarının içinde ‘ya-
lan haber’, ‘asılsız haber’ gibi muğlak ifadeler var. İktidar kendisini rahatsız eden her habere 
zaten ‘yalan’ veya ‘asılsız’ diyor. Şimdi bu yasayı kullanarak internet medyasını susturmaya ça-
lışacaklar” dedi. Eren, “Bir süredir bir Abdülhamit tartışması yaşanıyor, yalan yanlış bilgilerde 
bir tarih tartışması yaşanıyor. Erdoğan ile koalisyon ortağı Bahçeli de bu topa girdi. Muhalefet de 
Abdülhamit eleştirisi yaptı. Üstelik bu tartışmalar başlamadan çok önce gazeteciler, gazeteci yar-
gılamalarında ‘kahrolsun istibdat yaşasın hürriyet’ sloganları atmıştı. Komik olan Abdülhamit 
döneminin neredeyse en önemli olaylarından biri ‘büyük sansür’ uygulamaktır. Hatta bazı keli-
meleri yasakladığı biliniyor. Sansür kurulları vardı. İnternet medyası hakkında yapılan bu düzen-
lemeyle tam da iktidarın çok sevdiği Abdülhamit’in’ sansürü’ de geliyor diyebiliriz.” dedi. 1788  

• Türkiye Gazetecileri Cemiyeti (TGC) Genel Sekreteri Sibel Güneş, “Bu tasarı iktidarın seçime 
giderken bu seçimi kazanmak için son kozu gibi görünüyor. Çünkü gazeteciler ne kadar engel-
leme olursa olsun internet sayesinde gerçeği halka ulaştırabiliyorlar. Gazeteciler eşik bekçileri ve 
gerçeğin yanında durma sorumlulukları var. İktidar ise kendisine dair hiçbir eleştirinin haberlerde 
yer almaması için büyük çaba sarf ediyor. Seçime giderken hazırlanan bu tasarıyla muhalefet 
liderlerinin haber kaynağı olarak gösterilecek bir haber bile bugün suç olarak tarif edilir durumda. 
Bugün birçok yayın kuruluşuna dava açılıyor. Sosyal medya yasa tasarısında yeni getirilen mad-
delerle iktidarın hoşuna gitmeyen bir haber rahatlıkla ‘dezenformasyon’ olarak tanımlanabilir. 
Basın ve ifade özgürlüğü açısından ciddi sıkıntılar varken bu tasarının yasalaşması gazetecilerin 
çok daha çabuk gözaltına alınmasına, tutuklanmasını sağlayacak’’ dedi.1789 

28 Mayıs 2022 
• Türkiye Gazeteciler Federasyonu, AKP ve MHP tarafından “dezenformasyonla mücadele” ge-

rekçeli 26 Mayıs’ta sunulmasıyla basın ve ifade özgürlüğü bağlamında tepkilere neden olan 40 
maddelik Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni kabul 
edilemez bulduğunu açıkladı. Türkiye Gazeteciler Federasyonu Yönetim Kurulu adına Genel 
Başkan Yılmaz Karaca, “Yasa teklifi, Türk Ceza Yasası’na ilginç bir şekilde “halkı yanıltıcı bil-
giyi alenen yayma” şeklinde yeni bir suç tanımı ilave ederken, bu suçu işleyenlere hapis cezası 
getirmektedir. İnternet medyasına yönelik baskıcı tedbirler arasında para cezası, resmi ilan kesimi 
gibi cezalar öngören yasa teklifi bir siyasi taraf olan İletişim Başkanı’nı internet medyası üzerinde 
tek söz sahibi haline getirmektedir” dedi.1790 

• İfade Özgürlüğü Derneği kurucularından Prof. Dr. Yaman Akdeniz, AKP-MHP’nin sunduğu yasa 
teklifine ilişkin “Yalnız internet yayıncılığını değil aynı zamanda sosyal medya platformlarını, 
şebeke hizmet sağlayıcıları adı altında Whatsapp, Signal, Skype gibi servisleri de etkileyecek bir 
teklif ortada. Dezenformasyon ile Türk Ceza Kanunu’na yeni bir suç yüklemesi eklenecek. Geniş 
kapsamlı tanımlanmış bu suç çerçevesinde sadece muhalif kişiler değil, aynı zamanda basın ku-
ruluşları ve gazeteciler yeni bir suç tiplemesi ile ceza soruşturmaları ve yargılamaları ile karşıla-
şacaklar” tespitlerini paylaştı.1791 

• Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Genel Başkan Yardımcısı Şeyma Paşayiğit, Türkiye’de basın 
ve ifade özgürlüğü her gün gerilerken ve gazeteciler özgür değilken TBMM gündemindeki yeni 
yasa teklifiyle gelecek seçim süreci için daha ağırlaştırılmış bir tablo yaratıldığını belirtti. Paşa-
yiğit, “Teklif dezenformasyon ile mücadele edilmesi iddiasıyla getirildi. Ancak biz ÇGD olarak 
her ay kamuoyuna sunduğumuz medya izleme raporlarıyla tespit ettiğimiz üzere bilgileri kirlet-
mek ile dezenformasyon gazeteciler eliyle yapılmıyor. Türkiye’de dezenformasyondan öte bilgi-
lerin çarpıtılması ve gerçeklerin kamuoyundan saklanması sorunuyla karşı karşıyayız. Biz 

 
1788 https://www.amerikaninsesi.com/a/sosyal-medya-tasarısına-abdülhamit-sansürü-tepkisi/6592657.html 
1789 https://www.amerikaninsesi.com/a/sosyal-medya-tasarısına-abdülhamit-sansürü-tepkisi/6592657.html 
1790 https://www.evrensel.net/haber/462492/turkiye-gazeteciler-federasyonu-dezenformasyon-yasasi-kabul-edilemez 
1791 https://www.amerikaninsesi.com/a/soruda-yeni-sosyal-medya-yasası/6593670.html 
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gazeteciler, araştırarak, taraflarla konuşarak, yerinde inceleyerek yaptığımız haberler dava ko-
nusu olabiliyor. Dolayısıyla Türkiye’deki sorun, basın dezenformasyonu değil kurumlar ve yargı 
tarafından iktidar kontrolündeki resmi verilerle Türkiye’nin değerlendirilmesinin talep edilmesi 
sorunudur. İktidar saikleriyle kendi bilgileri dışında farklı bilgiler ile tartışmalar olmasını isteme-
mektedir. Yeni teklifte muallak ifadeler ve ‘halkı yanıltıcı bilgi yayma’ suçlaması ile halkın haber 
alma hakkına yönelik yeni bir tehdit alanı yaratılmaktadır. Biz ÇGD olarak bu teklifi halkın ihti-
yaçlarına yanıt olarak değil istibdat rejimini meşrulaştırma adımı olarak görüyoruz. Unutulma-
malıdır ki gazeteciler demokrasinin nefes borusudur” açıklamasında bulundu.1792 

• Meslek örgütleri adına İletişim Başkanlığı aleyhindeki davaları takip etmekte olan Avukat Meliha 
Selvi ve Avukat Mustafa Gökhan Tekşen, meslek örgütlerinden hiçbir şekilde görüş alınmaksızın 
yasa hazırlandığını işaret ederek, basın kartındaki keyfiliğe son verilmediği gibi gazeteciler hak-
kında tutuklu yargılamalara yol açacak yeni ceza yaratıldığını söyledi.1793 İktidarca gazetecilik 
mesleği temsilcisi örgütler yerine kendine yakın örgütleri dikkate alma tutumu sergilendiğini kay-
deden hukukçular, internet haberciliği için olumlu adım atma gerekçesi arkasında resmi ilan me-
kanizması ve basın davalarında zaman aşımını kaldırmayla cendere yaratıldığını vurguladı.1794 

30 Mayıs 2022 
• Gazeteci Rabia Çetin, Bekir Bozdağ’ın “Tweet attı diye soruşturma açılan bir kişi yok” açıkla-

masına, bir tweeti retweet (Twitter kullanan kişilerin tweetlerini paylaşmak) etmesi nedeniyle 
soruşturma açılmasını örnek göstererek tepki gösterdi.1795 

31 Mayıs 2022 
• Aralarında Gazeteciler Cemiyeti, Parlamento Muhabirleri Derneği ve Türkiye Gazeteciler Der-

neği’nin de yer aldığı gazetecilik meslek örgütleri temsilcileri dezenformasyon kanun teklifindeki 
halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçuna bir ila üç yıl hapis cezası öngören kanun teklifine 
ilişkin görüş ve önerilerini sunmak üzere TBMM’de partilerin grup başkanvekilleri ile görüştü. 
Görüşmede, örgüt temsilcileri, maddenin teklif metninden çıkarılmasını istedi ve basın kartı ko-
nusunda Basın İlan Kurumu önerisi sundu.1796 

1 Haziran 2022 
• İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AKP-MHP’nin medya ve sosyal medya teklifine ilişkin 

parti grubundaki konuşmasında1797, “İktidara göre en önemli sorun, internette yayın yapan haber 
siteleri. Meclis'e sosyal medya kanun teklifi getirdiler. Beğenmediklerini yasaklamaya ve ortadan 
kaldırmaya bayılan AK Parti, sosyal medyanın idam fermanıyla karşınıza çıktılar. Bu arkadaşlara 
yandaş medya yetmiyor. Televizyonlara sipariş yayın yaptırdıkları gibi, gazetelere sipariş manşet 
attırdıkları gibi internet sitelerine sipariş haber yaptırmak istiyorlar. Ülkemizde yaşanan sorunları 
dile getirenleri, ekonomide kötü gidişata dikkat çekenleri, sığınmacıdan seçmen devşirmeye ça-
lışmalarını susturmak istiyorlar. Biz daha buradayız. Siz yalana sığındıkça biz de sizi gerçeklerle 
yüzleştirmeye devam edeceğiz. Siz George Orwell romanlarına özendikçe biz demokrasiyi sa-
vunmaya devam edeceğiz.1798 Siz özgürlüklerin karşısında durdukça biz 'Kahrolsun istibdat ya-
şasın hürriyet' demeye devam edeceğiz” dedi.1799 

3 Haziran 2022 
• Gazeteci Dicle Müftüoğlu’nun gözaltına alınması üzerine Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) 

açıklamasında, “Türkiye’de maalesef basın ve medya alanında gazetecilere yönelik çok ağır hak 
ihlalleri yaşanmakta. Son olarak AKP-MHP iktidarı tarafından Meclis’e getirilen internet med-
yasına yönelik yasal düzenlemeleri içeren yasa tasarısıyla bu baskılar katmerleştirilerek artacak-
tır” denildi. Açıklamada, “Daha önce hakkında açılan soruşturmalar, yürütülen davalar vardı. 

 
1792 https://www.youtube.com/watch?v=STUiM5Ma03g 
1793 https://www.youtube.com/watch?v=qj4iPcwxCic 
1794 https://www.amerikaninsesi.com/a/türkiye-de-gazetecilik-mesleği-baskı-altına-mı-alınıyor-/6593401.html 
1795 https://twitter.com/cetinrabiaaa/status/1531248530064658433 
1796 https://t24.com.tr/haber/gazetecilik-meslek-orgutleri-temsilcileri-tbmm-de-sosyal-medya-duzenlemesinin-geri-cekilmesini-istedi,1037676 
1797 https://www.odatv4.com/siyaset/iyi-parti-lideri-aksener-konusuyor-240287 
1798 https://medyascope.tv/2022/06/01/aksenerden-erdogana-sosyal-medya-tepkisi-siz-orwell-romanlarina-oykundukce-biz-demokrasiyi-savunmaya-devam-edece-
giz/ 
1799 https://www.ntv.com.tr/turkiye/aksenerdensosyal-medya-duzenlemesine-george-orwell-ornekli-tepki,pF5N0iJ39UGztxHaqV_HdQ 
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Şimdi yeni bir soruşturmayla adeta yargı kıskacına alınmak istenmekte. Burada amaç gazeteciye 
gözdağı vermek, mesleğini yapamaz hale getirmektir. Henüz neyle suçlandığını dahi bilmiyoruz. 
Ancak gazetecilik faaliyetleri nedeniyle olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü Dicle gazete-
cidir ve sadece haber yapmaktadır. Ülkemizde olup biteni kamuoyuna yansıtma çabası içerisin-
dedir. Nitekim sadece gazetecilik yaptığı için arkadaşlarımızın başına neler getirildiğinin çok ya-
kın tanığıyız” ifadelerinde bulundu. Mezopotamya Kadın Gazeteciler Platformu’nun açıklama-
sında ise, “Bütün ağır koşullar altında mesleğini yapmaya devam eden arkadaşlarımız hakkında 
başlatılan soruşturmalar ve gözaltı kararları bize geri adım attırmayacaktır. Gazeteci arkadaşımız 
Dicle’nin bir an önce serbest bırakılması çağrısı yapıyoruz” denildi.1800 

• AKP-MHP’nin TBMM’ye sunduğu 40 maddelik yasa teklifine karşı Parlamento Muhabirleri 
Derneği’nin girişimiyle, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Ekonomi Muhabirleri Derneği, Gazeteciler 
Cemiyeti, İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği ve Türkiye Gazeteciler 
Sendikası başkan ve yöneticileri hafta başından bu yana TBMM’de grubu olan tüm siyasi parti 
gruplarını ve Dijital Mecralar Komisyonu Başkanlığını ziyaret ederek, teklifi geri çekme çağrısı 
yaptı.1801 

5 Haziran 2022 
• Dicle Fırat Gazeteciler Derneği’nin (DFG) 2022 yılı Mayıs ayı Gazetecilere Yönelik Hak İhlalleri 

Raporu’na1802 göre, 11 gazeteci gözaltına alındı, 14 habere erişim engeli getirildi. Rapora göre, 
10 gazeteci tehdit edildi, 11 olayda haber takibi engellendi, bir gazeteci hapishanede hak ihlali 
yaşadı ve 5 Haziran itibariyle cezaevlerindeki gazeteci sayısı ise 60 olarak kaydedildi. Ayrıca bir 
gazetecinin işine son verildi. RTÜK dört kanala ceza verdi ve altı kez yayın yasağı koydu. Sekiz 
internet sitesi kapatılırken, üç sosyal medya içeriğine ise erişim engeli getirildi.1803 

• Gezi Davası’nda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş olan Osman Kavala, 
İstanbul Silivri Cezaevi’nden BirGün’e gönderdiği mektupta, “Gezi davasının ağaçların sökül-
mesine benzer bir etki yarattığına inandığını” vurguladı.1804 Mektupta, “Gezi davası, Cumhurbaş-
kanı’nın Gezi’yi kriminalize eden söylemine dayanak olması amacıyla başlatılan bir cezalan-
dırma ve aynı zamanda algı oluşturma girişimiydi. Yani, bir ‘gösteri davası’ydı. Ancak siyasi 
yönlendirmeler ve uygulanan çelişkili taktikler sonucu hukuk normlarından, olağan yargılama 
usullerinden o kadar uzaklaşıldı ki dava amaçlananın tersi bir etki yarattı” dedi.1805 

7 Haziran 2022 
• TGS’nin Kocaeli’ndeki üyeleri ve basın emekçileri, bir araya gelerek, “Basın Kanunu ve Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ne “Bizler gazeteciler olarak; mevcut 
şartlarda bile mesleğimizi yaparken güvencesizlik, sansür, sendikasızlaştırma, mobbing, tehdit, 
hakaret gibi binbir türlü zorlukla karşılaşıyorken, bu teklifle birlikte yaşadığımız sorunlar daha 
da katmerlenecektir” tepkisini gösterdi. Gazeteci Sefa Gardiyanoğlu, “Çok açıktır ki bu teklif, bir 
sansür ve otosansür yasasıdır. 40 maddelik yasa teklifinin içerisinde, bugün vatandaşın haber 
kaynakları arasında önemli bir yer tutan internet haber sitelerinin, Basın İlan Kurumu’ndan ilan 
alabilmesi ya da buralarda mesleğini icra etmeye çalışan meslektaşlarımızın basın kartı alabilmesi 
olumlu birer adım olarak değerlendirilse de; bu teklifin yasalaşmasıyla birlikte ifade özgürlüğü, 
halkın haber alma hakkı ve mesleğimizin itibarı zapturapt altına alınacaktır. Bu sayede; kamu 
otoritesi tarafından ‘yapılmaması’ gereken haberleri yapan gazetecilere, gazetelere ve haber site-
lerine ağır yaptırımlar getirilecektir” dedi.1806 

8 Haziran 2022 
• Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ), Sınır Tanımayan Ga-

zeteciler (RSF), PEN ve Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) dahil 24 basın meslek örgütü, 

 
1800 https://www.gazeteduvar.com.tr/gazeteci-dicle-muftuoglu-gozaltina-alindi-haber-1567651 
1801 https://gc-tr.org/basin-meslek-orgutlerinden-meslektaslarimiza-ve-kamuoyuna-bilgilendirme-ve-cagri/ 
1802 https://diclefiratgazeteciler.org/raporlar/dfg-2022-yili-mayis-ayi-gazetecilere-yonelik-hak-ihlalleri-raporu 
1803 https://artigercek.com/haberler/dfg-mayis-ayi-raporu-11-gazeteci-gozaltina-alindi 
1804 https://www.birgun.net/haber/gezi-nin-agaclari-390600 
1805 https://www.diken.com.tr/osman-kavala-gezi-davasi-agaclarin-sokulmesine-benzer-bir-etki-yaratti/ 
1806 https://www.evrensel.net/haber/463259/kocaelide-gazeteciler-kanun-teklifine-tepki-gosterdi-sansur-ve-otosansur-yasasi 
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“Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin TBMM’den 
geri çekilmesi çağrısı yapılan ortak açıklamada “Dezenformasyon ve “niyet” tanımının bu kadar 
muğlak bırakıldığı böyle bir yasa tasarısı, Türkiye’de milyonlarca internet kullanıcısını iktidarın 
onaylamadığı bilgileri paylaştığı için cezai işlem riskiyle karşı karşıya bırakıyor” denildi. Ortak 
açıklamada, “Türkiye’nin son derece politize olmuş yargısının ellerine bırakılan yasa, gazetecileri 
ve aktivistleri taciz etmenin başka bir aracı haline gelebilir ve internette kapsamlı bir otosansüre 
neden olabilir. Tasarı ayrıca, bilgilerin anonim kullanıcı hesaplarından yayımlandığı durumlarda 
hapis cezasını yüzde 50 oranında artıracak. Bu, internetteki anonimliği ciddi şekilde baltalayıp 
yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmanın kanıtlarını yayımlamak isteyebilecek ancak kamuoyuna 
açıklanmanın sonuçlarına dair çekinceleri olan kişileri daha da korkutur. İktidardaki AKP ve 
MHP ittifakı, tasarının Avrupa Birliği’nin Dijital Hizmetler Yasası ve Genel Veri Koruma Yö-
netmeliği ile uyumlu olduğunu iddia ediyor, ancak bu yasaların kapsamında böyle bir hüküm 
bulunmuyor. Bu tür girişimler, medya ve diğer paydaşlarla yakın istişare içinde geliştirilmeli ve 
hükûmet tarafından keyfi bir biçimde sansür uygulamak için bunların kötüye kullanılmasını ön-
leyebilecek ifade hürriyeti ve bağımsız habercilik için yeterli güvenceleri içermelidir. Bu nedenle 
TBMM aşamasında, demokratik bir toplumun temeli olarak ifade hürriyeti ve bilginin serbestçe 
dolaşabilmesine inanan Türkiye’deki tüm milletvekillerini bu tasarıyı reddetmeye çağırıyoruz” 
ifadeleri kullanıldı.1807 

• TBMM’de muhalefet partileri, AKP ve MHP’nin “dezenformasyonla mücadele” olarak tanımla-
dığı “Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ne ifade ve 
basın özgürlüğünü daha da daraltacak düzenlemeler içerdiği gerekçesiyle karşı çıkarak şerhler 
düştü. CHP’nin şerhinde, teklif “toplumsal muhalefeti bastırma yasası” ve “sansür yasası” olarak 
nitelendirildi. Şerhte, teklifin “oldu bitti” yöntemi ile seçimler öncesi hayata geçirilmesinin amaç-
landığı belirtildi. Değerlendirmede, “Teklifin hazırlanış sürecinde sivil toplumun, meslek örgüt-
lerinin görüşlerine başvurulmadığı gibi muhalefet de bu sürecin dışında tutulmuş, konunun asıl 
muhatabı olan Dijital Mecralar Komisyonu dahi sürece dâhil edilmemiştir. Bu kadar kapsamlı ve 
teknik bir teklifin değerlendirilmesi için yeterli süre verilmemiştir. Hatta bu durum Komisyon’a 
katılan sivil toplum kuruluşları tarafından da dile getirilmiştir. Komisyon sürecinde teklifin daha 
detaylı incelenmesi, ilgili kurum ve kuruluşların, sivil toplumun, üniversitelerin görüşlerinin alın-
ması için alt komisyon kurulması teklifimiz kabul görmemiştir” denildi. HDP’nin muhalefet şer-
hine göre; kanun teklifi hiçbir çözüm getirmeyeceği gibi yeni sorunlar yaratacak. HDP’nin şer-
hinde, düzenlemenin antidemokratik ve yasaklarla dolu olduğuna dikkat çekilirken, “halkı yanıl-
tıcı bilgiyi alenen yayma” ile “kamu barışını bozmaya elverişli” suçlarının tespitinin de mümkün 
olmadığı kaydedildi. Teklifte yer alan 29. maddenin, sosyal medya paylaşımlarını hedef aldığı 
belirtilen şerhte, “Kanun teklifinde yer verilen ‘gerçeğe aykırı’, ‘kamu barışını bozmaya elverişli’ 
gibi tespiti mümkün olmayan bir düzenleme ile halkı ve muhalif bütün kesimleri susturmaya yö-
nelik ve haber alma özgürlüğünü kısıtlayan birtakım değişiklikler öngörmektedir” denildi. İyi 
Parti’nin muhalefet şerhinde de, kanun teklifinin basın çalışanlarıyla, meslek odalarıyla, platform 
işletmecileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla istişare edilmeden hazırlandığı hatırlatıldı. Söz konusu 
kanun teklifiyle Anayasa’nın birçok maddesinin göz ardı edildiği belirtilen İyi Parti’nin şerhinde 
“Anayasa’nın 22. maddesindeki “haberleşme hürriyeti”, 26’ncı maddesindeki “düşünceyi açık-
lama ve yayma hürriyeti” ve 28. maddeyle güvence altına alınan “basın hürriyeti” göz ardı edil-
mektedir. Kanun teklifiyle internet ortamında yapılmak istenen düzenlemeler, dezenformasyonla 
mücadele edilmesi iddiası ile vatandaşların hak ve özgürlüklerinin kısıtlanmasına ve anti-demok-
ratik bir tablonun ortaya çıkmasına yol açacaktır” ifadeleri kullanıldı.1808 

• Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Diyarbakır'da sabah saatlerinde 20 gazeteciye yönelik gö-
zaltı kararına karşı “İktidarın basına yönelik yeni sansür kanunu TBMM Genel Kurulu'nda görü-
şülmeden gazetecilere yönelik baskılar arttı. Diyarbakır'da 16 meslektaşımızın gözaltına alınması 

 
1807 https://journo.com.tr/dezenformasyon-sansur-yasa-uluslararasi-orgutler 
1808 https://www.gazeteduvar.com.tr/muhalefetten-dezenformasyon-teklifine-serh-secime-gidilirken-yol-temizligi-haber-1568356 
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ve avukatları ile görüştürülmemesine varan süreç hukuksuzdur” açıklaması yaptı. Türkiye Gaze-
teciler Sendikası (TGS), “Diyarbakır’da sabah saatlerinde ev baskınlarıyla çok sayıda gazeteci 
gözaltına alındı. Baskılar gazetecileri yıldıramayacak! Gazetecilik Suç Değildir” tepkisini gös-
terdi. DİSK’e bağlı Türkiye Basın Yayın ve Matbaa Çalışanları (Basın-İş) Sendikası, “Yeter artık, 
elinizi Kürt gazetecilerin üzerinden çekin! Bu operasyon ve soruşturma furyasına derhal son ve-
rin. Biz arkadaşlarımızın, gazeteciliğin yanındayız ve Gazetecilik Suç Değildir diyoruz. Herkesi 
de arkadaşlarımızla dayanışmaya ve bu çağrıyı büyütmeye davet ediyoruz” dedi. Haberin Var Mı 
İnisiyatifi (HVM), “Diyarbakır’da sabah baskınıyla 16 gazeteci gözaltına alındı. Aralarında DFG 
Derneği Eş Başkanı Serdar Altan’da var. Gerekçe belli değil. Meslek örgütleri ve basın özgürlüğü 
savunucularını dayanışmaya çağırıyoruz” ifadesini kullandı. Gazetecilikte Kadın Koalisyonu 
(CFWIJ) ise, “Altısı kadın toplamda gözaltına alınan gazetecilerin sayısının 16’ya yükseldiği öğ-
renildi. Gazeteci Elif Üngür de gözaltına alınanlar arasında yer alıyor. Söz konusu gözaltı sayısı-
nın ise artabileceği konuşuluyor. CFWIJ yineliyor: Gazeteciler derhal serbest bırakılsın” paylaşı-
mında bulundu.1809 

• Diyarbakır’da dayanışma çağrısıyla 20 gazeteciye yönelik gözaltı işlemi protesto edildi. DFG Eş 
Başkanı Dicle Müftüoğlu’nun okuduğu ortak açıklamada, iktidarın düzmece iddialarla Kürt ga-
zeteciler üzerinden algı yaratarak savaş politikalarını kamuoyundan gizleme yoluna gittiğini ifade 
ederek gözaltına alınan gazetecilerin derhal bırakılması gerektiği ifade edildi. Müftüoğlu, “Ge-
rekçeden de anlaşılacağı üzere zaten gazeteci arkadaşlarımızın yaptığı haber ve yayınlar tüm ka-
muoyuna açık bir şekilde yapılmaktadır. Ancak sanki gizli saklı çalışmalar yapıyorlarmış gibi 
algı oluşturulmaktadır. Gazeteci arkadaşlarımız hakkındaki bu iddiaların tamamının düzmece ol-
duğu bilinmelidir. Bir gazeteci mesleğini icra ederken, çalıştığı kurumun yayın politikası ile değil 
yaptığı haberlerden sorumlu tutulacağını bir kez daha hatırlatarak, baskı, şiddet, savaş politika-
sına boyun eğmeyeceğimizi yineliyoruz” dedi. Mezopotamya Kadın Gazeteciler Platformu adına 
konuşan Roza Metîna, “Gerçeklere yönelik saldırı devam ediyor. Bir ülkede cezaevlerinde gaze-
teciler, yazarlar, aydınlar varsa o ülkede demokrasi ve özgürlükten bahsedemeyiz. Gazetecilik 
suç değil, bir an önce gazeteci arkadaşlarımız serbest bırakılsın diyoruz. Kimse Hakikat sesimizi 
kısamaz” dedi. TGS Diyarbakır Temsilcisi Mahmut Oral ise, iktidarın sıkıştığı her dönem ilk 
olarak Kürt gazetecileri hedef aldığını belirterek yapılan bu operasyonlardan da iktidarın sonuç 
alamayacağını söyledi.1810 

• HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, “Sayın iktidar, bakın, bugün Diyarbakır’da sabah erken 
saatlerde gazetecilerin evlerine polis baskını yapıldı. Dicle Fırat Gazeteciler Derneği -yasal bir 
dernek- JinNews -kadın haberleri- ve MA üye ve çalışanları; yaklaşık 21 kişi gözaltına alındı. 
Neden? Gazetecilik yapıyorlar. Nasıl gazetecilik yapıyorlar? Özgür gazetecilik yapıyorlar. Yani 
yolsuzlukları, hırsızlıkları, kayyumların yaptıklarını, ceberut devlet uygulamalarını, insan hakları 
ihlallerini yazdıkları için özgür gazetecilik yapıyorlar ve siz buna tahammül edemiyorsunuz. 
20’ye yakın gazeteciyi gözaltına aldınız, belki onların bir kısmını da tutuklayacaksınız” tepkisini 
gösterdi.1811 

• TGS Ankara Şubesi, son dönemde aldığı ceza kararları nedeniyle RTÜK’ü başkanlık binası 
önünde protesto ederek “İstediğiniz tek sesli basını yaratamayacaksınız” açıklamasında bulundu. 
TGS Ankara Şube Başkanı Esra Koçak, “Bugüne kadar kimsenin propagandasını yapmadık, sa-
dece gazetecilik yaptık. Bizi bu ablukalarla propaganda yapmaya zorlayamayacaksınız. Biz ga-
zeteciyiz, işimizi yapacağız. Bundan da bir adım geri gitmeyeceğiz. Çünkü biliyoruz ki gazeteci-
lik suç değildir” ifadelerini kullandı. Koçak, “RTÜK, Ana Muhalefet Partisi liderinin söyledikle-
rini haberleştiren TELE1, KRT, Flash TV ve Halk TV’ye para cezası kesti. Basın tarihine geçecek 
bir sansüre imza attı. Peki bu cezaları, neye dayanarak verdi RTÜK? Anayasa’ya baktık: Böyle 
bir ceza mekanizması yok. Yasalara baktık, yok. Uluslararası sözleşmelere baktık, yok. RTÜK’ün 

 
1809 https://m.bianet.org/bianet/toplum/263044-gazetecilerin-gozaltina-alinmasina-meslek-orgutlerinden-tepki 
1810 https://www.evrensel.net/haber/463296/diyarbakirda-gazetecilerin-gozaltina-alinmasina-tepki-gosterildi 
1811 http://mezopotamyaajansi35.com/POLITIKA/content/view/173681 
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iç mevzuatına baktık, yok. RTÜK Başkanı 6112 Sayılı Yasa’dan bahsediyor. Ne diyor 6112: ‘Ha-
berler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz.’ Kılıçda-
roğlu’nun tüm konuşması belgelerle geçiyor. O belgeler, o konuşma olmadan önce sosyal med-
yada dolaşıyor ne ABD’den ne hükümetten bir yalanlama gelmiyor. Daha da ilginci Kılıçda-
roğlu’nun yayınladığı belgeleri ertesi gün muhatapları kabul ediyor. Yani birileri aklımızla alay 
ediyor. Bu iş, yasaları kendinize göre yorumlayıp, kendinize göre ceza uydurmakla olmaz. O 
nedenle buradan uyarıyoruz, verdiğiniz kararlar yasalara aykırıdır. Bu cezalar ya geri alınacak ya 
da geri alınacak. Almazsanız kanuna aykırı hareket etmenin bedelini hukuk ve tarih önünde öde-
yeceksiniz” açıklamasını yaptı.1812 

9 Haziran 2022 
• HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, tek soruluk önerge ile Adalet Bakanı Bekir Boz-

dağ’a “Gazeteciler neden gözaltında?” diye sordu. Beştaş önergesinde, “Diyarbakır’da Diyarba-
kır Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda 
Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eş Başkanı Serdar Altan, MA editörü Aziz Oruç ile gaze-
teciler Ömer Çelik, Suat Doğuhan, Ramazan Geciken, Berivan Karatorak, Esmer Tunç ve Meh-
met Şahin gözaltına alındı. Toplamda 21 gazeteci gözaltına olup dosyalarında da gizlilik kararı 
olduğu ifade edilmektedir. Türkiye’de gazeteciler yazdıkları veya söyledikleri nedeniyle cezae-
vinde tutuluyor. Gazeteciler özgürlüğünü yitirirken toplumumun da haber alma hakkı gasp edil-
miş oluyor. Çok sayıda gazeteci haklarında açılan davalardan ötürü açıkça yargı baskısı altında-
dır” ifadelerini kullandı.1813 

• Uluslararası Af Örgütü, ODTÜ Rektörlüğü’nce yasaklanan 10. Onur Yürüyüşü’ne yönelik basın 
açıklaması yayımladı. Uluslararası Af Örgütü Avrupa Bölgesel Ofisi Direktörü Nils Muižnieks, 
“Üç yıl önce ODTÜ kampüsünde gerçekleştirilen barışçıl Onur Yürüyüşü’ne polis biber gazı, 
plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak yanıt verdi. Katılımcılar gözaltına alındı ve mah-
kemelere sürüklendi; fakat sonuçta beraat ettiler. Bu olaydan hiç ders alınmamış olması son de-
rece üzücü.  Üniversitenin imajına, aşkı ve dayanışmayı kutlayan öğrenci topluluğu değil bu an-
lamsız yasak ve polisin olası gereksiz güç kullanımı zarar verecek. Devletler barışçıl toplanmaları 
kolaylaştırmakla yükümlüdür. Üniversitenin Onur Yürüyüşü’ne getirdiği yasağın hiçbir hukuki 
temeli yok. ODTÜ yönetimi bu kararı iptal etmelidir” dedi.1814 

10 Haziran 2022 
• Diyarbakır’da üç gündür gözaltında tutulan 20 gazeteciden Serdar Altan, Aziz Oruç ve Ömer 

Çelik, avukatlar aracılığıyla gönderdiği mesajda, “Yazmaya devam edeceğiz” dedi. Serdar Altan, 
“Ekonomik kriz derinleşiyor, bir takım askeri operasyonlar planlanıyor, seçim sürecine giriliyor. 
Gazeteciler de bunları takip ediyor, haberleştiriyor. Gözaltına alınmamızın sebepleri bunlar ola-
bilir ancak. Geçen hafta gazeteci Dicle Müftüoğlu gözaltına alınmıştı. Dört gün boyunca gözal-
tında kaldı. Gerekçe, diğer gazeteci meslektaşlarıyla dayanışma içinde olmasıydı. Müftüoğlu’nu 
serbest bıraktıktan hemen sonra da bizleri aldılar. Kim bilir bize ne suçlama yöneltecekler. Ancak 
biz gazeteciyiz” dedi.  MA editörü Aziz Oruç, ise neyle suçlandıklarını bilmediklerini belirterek, 
“Gözaltı kararı verilmiş ve gözaltı süresi dört güne kadar uzatılmış. Bildiğimiz bu. Neden gözal-
tına alındığımızı polise soruyoruz ama onların da bilgisi yok. ‘Karar var’ diyorlar sadece” ifade-
sini kullandı. Ömer Çelik ise, “Gazetecilik kriminalize edilmeye çalışılıyor. Gazetecilik her an 
tehlikeyle karşılaşılabilecek, öngörülemez bir çalışma alanı haline getirilmeye çalışılıyor. Kaç 
gündür gözaltındayız, tam olarak neyle suçlandığımızı bilmiyoruz. Bana kalırsa onlar da bilmi-
yor. Bu yüzden de gözaltı sürelerini uzatıp bir şeyler bulmaya çalışıyorlar. Bulunacak tek şey 
haberlerimiz” dedi.1815 

• Sabah yazarı Yavuz Donat, “İstemiyoruz... Yazılı, görsel, sosyal medyada sansür istemiyoruz” 
düşüncesini dile getirdi. Donat, yazısında, “Sansürün her türlüsüne karşıyız. Sınırsız özgürlükten 

 
1812 https://www.dunya.com/gundem/tgsden-rtuk-protestosu-haberi-660272 
1813 https://www.gercekgundem.com/siyaset/344657/hdpli-bestastan-bekir-bozdaga-tek-soruluk-onerge-gazeteciler-neden-gozaltinda 
1814 https://www.evrensel.net/haber/463387/uluslararasi-af-orgutu-odtu-ogrencilerinin-onur-yuruyusunu-yapmasina-izin-verilmeli 
1815 https://www.gazeteduvar.com.tr/gozaltindaki-gazetecilerden-mesaj-yazmaya-devam-edecegiz-haber-1568717 
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yanayız. TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a bunları söyledik... Ve daha fazlasını... Sansür, olacak 
iş mi”1816 ifadesini kullandı.1817 

12 Haziran 2022 
• Edirne Cezaevi’nde tutuklu HDP’li Selahattin Demirtaş, Diyarbakır’da beş gündür gözaltında 

tutulan 20 gazeteciyle ilgili “Gazetecilik suç değildir. Özgür basın emekçileri onurumuzdur, der-
hal serbest bırakılmalıdırlar” mesajını paylaştı.1818 

• Diyarbakır’da 8 Haziran’da evlerine ve çalıştıkları basın kurumlarına yapılan polis baskınıyla 
gözaltına alınan Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eş Başkanı Serdar Altan, Xwebûn Gaze-
tesi Yazı İşleri Müdür Mehmet Ali Ertaş, JinNews Haber Müdürü Safiye Alagaş, JinNews editörü 
Gülşen Koçuk, MA editörü Aziz Oruç ve Ömer Çelik’in de aralarında olduğu 20 gazeteci için 
imza kampanyası başlatıldı. Kampanya metninde, “Basın ve ifade özgürlüğüne vurulan kelepçe, 
Meclis’te hazırlığı yapılan yeni sansür yasasıyla perçinlenmek istenirken; Diyarbakır Cumhuriyet 
Başsavcılığı'nca yürütülen bir soruşturma gerekçesiyle Kürt gazetecilerin gözaltına alınması; ba-
sın özgürlüğüne darbedir. Biz, meslektaşlarımıza tanığız. Büyük bir özveriyle halkların haber 
alma hakkı için çalışan özgür basın geleneği açısından bu baskı ve yıldırma politikaları tanıdık 
olsa da, bu operasyonlara ve yıldırma politikalarına alışmayacağız” denildi.1819 

13 Haziran 2022 
• Diyarbakır’da 8 Haziran’da evlerine yapılan baskın sonucu gözaltına alınan 20’si gazeteci 22 kişi 

için 62 basın kuruluşu ve 837 gazeteci tarafından “Özgür basın susturulamaz: Gözaltındaki mes-
lektaşlarımızın yanındayız!” denilerek destek açıklaması yapıldı. Açıklamada, “Biz aşağıda im-
zası bulunan basın meslek kurumları ve gazeteciler, 8 Haziran Çarşamba günü Kürt gazetecilerin, 
basın emekçilerinin polis baskınlarıyla gözaltına alınmasını amasız, fakatsız kınıyoruz. Hukuk, 
adalet, eşitlik, özgürlük, demokrasi iddiası olan ve geleceğin Türkiye’sine hazırlık yapma niye-
tinde olan başta muhalefet olmak üzere, herkesi ayrımsız bir şekilde gözaltındaki meslektaşları-
mızla dayanışmaya ve iktidar şiddetinin karşısında tavır almaya davet ediyoruz” denildi.1820 

15 Haziran 2022 
• Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Medya Dayanışma Grubu üyesi 12 meslek örgütü 

temsilcileriyle birlikte TBMM Adalet Komisyonu’nda AKP-MHP’nin medya teklifine ilişkin sü-
reci izledi. Bilgin, Komisyon’daki konuşmasında, “Bir kapıyı aralık bırakırsanız o kapıdan yal-
nızca kendiniz geçmezsiniz. O kapı aralık kaldığı takdirde o kapıdan herkes geçer.” Şimdi siz bu 
yasayla bu kapıyı ardına kadar açık bırakıyorsunuz. Bence bu kanun teklifi yasalaşırsa en büyük 
zarar şu anda iktidar partisine mensup gazeteler, televizyonlar ve basın çalışanlarına zarar vere-
cektir. Bir an için gözlerinizi kapayın ve sonsuz iktidar olmadığını - ki yok sonsuz iktidar- ve 
sonsuz hayat olmadığını da düşünerek yıllar sonraya geçin -ben hemen bir iki yıl sonraya geçin 
demiyorum – burada muhalefette bulunanlar belki iktidarda, iktidarda bulunanlar muhalefette 
olacak ve bu yasayı çıkardığınızdan dolayı çok büyük pişmanlık duya caksınız çünkü size inanan, 
sizinle birlikte yola çıkan, sizi savunan pek çok gazeteler bu çıkan yasadan dolayı zarar görecek-
ler, kapatılacaklar, ceza alacaklar” uyarısında bulundu. Bilgin, “Yasaklar her zaman olmuştur, 
yasalar buna karşı çıkmıştır ama Vatan Şairi Namık Kemal’in bir edebiyat şahikası olan Hürriyet 
Kasidesi’ndeki bir dörtlük şöyle diyor: “Ne mümkün zulm ile, bîdâd ile imhâ-yı hürriyet! Çalış, 
idrâki kaldır, muktedirsen âdemiyetten!” Yani zulümle, eziyetle hürriyeti ortadan kaldıramazsı-
nız. Eğer muktedirseniz düşünceyi ve düşünmeyi ortadan kaldırın; bu da mümkün değil” dedi.1821 

16 Haziran 2022 
• Diyarbakır Barosu, 16 gazeteciyle ilgili tutuklama kararına tepki göstererek, “Diyarbakır Cum-

huriyet Başsavcısı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 16 gazeteci hakkında tutuklama kararı 
verilmiştir. Gazetecilere, mesleki faaliyetleri nedeniyle başlatılan soruşturma ve tutuklamalar 

 
1816 https://www.sabah.com.tr/yazarlar/donat/2022/06/10/sansure-karsiyiz-ama 
1817 https://t24.com.tr/haber/sabah-yazari-donat-yazili-gorsel-sosyal-medyada-sansur-istemiyoruz-sinirsiz-ozgurlukten-yanayiz,1039710 
1818 https://www.diken.com.tr/demirtastan-gozaltindaki-20-gazetecinin-serbest-birakilmasi-icin-cagri-gazetecilik-suc-degildir/ 
1819 https://m.bianet.org/bianet/medya/263197-5-gundur-gozaltinda-olan-20-gazeteci-icin-imza-kampanyasi 
1820 https://www.gazeteduvar.com.tr/62-basin-kurulusu-ve-837-gazeteciden-gozaltilara-ortak-tepki-haber-1569161 
1821 https://gc-tr.org/basin-meslek-orgutlerinden-sansur-yasasinin-meclis-sureci-hakkinda-kamuoyuna-bilgilendirme/ 
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basın özgürlüğüne ve haber alma hakkına müdahaledir. Tutuklu gazetecileri serbest bırakın” açık-
laması yaptı.1822 

• DİSK Basın-İş Sendikası, “Gazetecilerin yeri adliyeler, cezaevleri değil; haber merkezleridir. Gö-
zaltındaki, cezaevindeki tüm gazeteciler serbest bırakılsın. Hakikati, halkların haber alma hakkını 
her koşulda savunacağız” tepkisini paylaştı.1823 

• İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Eren Keskin ise, “Oysa katledilen gazeteci dava-
ları için delil toplamak değil delil kararttılar. Suçlular aramızda. Özgür basın- Kürt basını ise 
biatsız mücadeleye devam ediyor” dedi.1824 

• Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin Bilgin, basına ve sosyal medyaya yeni yaptırımlar 
öngören yasa teklifinin TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilmesine ve Diyarbakır’da 16 
gazetecinin tutuklanmasına tepki göstererek, “Meclis komisyonundan sansür yasasının geçmesi 
ve aynı gün Diyarbakır’daki meslektaşlarımızın tutuklanması tesadüf değildir. Çünkü basın öz-
gürlüğü açısından ülkemizin en karanlık günlerindeyiz. Bunun için tüm basın ve ifade özgürlüğü 
taraftarlarını bir araya gelmeye, daha güçlü dayanışmaya çağırıyoruz. Gazetecilik suç değildir” 
dedi. Bilgin, “Tek başımıza da kalsak mesleğimizin her bir ferdi ve geleceğimiz için demokratik 
değerleri, basın ve ifade özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz. Diyarbakır’daki ve hapisteki 
tüm meslektaşlarımızın yanındayız, bir an önce serbest bırakılmalarını, tutuksuz yargılamanın 
esas olmasını talep ediyoruz. Tüm toplumun sosyal medya ve internette özgürce haberleşebil-
mesi, gazetecilerin yazdıkları nedeniyle hapis cezalarıyla karşı karşıya kalmaması için hep bera-
ber çaba göstermeliyiz” ifadesini kullandı.1825 Bilgin, Özgürlük için Basın (ÖiB) projesi kapsa-
mındaki açıklamasında, AKP ve MHP’nin birlikte hazırlayarak Mayıs ayında TBMM gündemine 
aldığı medya ve sosyal medyaya yönelik yasa teklifiyle Türkiye’nin basın ve ifade özgürlüğünde 
en derin kırılma noktasına geldiğini belirterek, başta gazeteciler olmak üzere tüm yurttaşlar aley-
hine yargılama süreçleri yürütülmesine kapı açılmak üzere olduğunu bildirdi.1826 

19 Haziran 2022 
• CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun hazırladığı Türkiye’de İnsan Hak İhlalleri Mayıs 

Raporu’na göre, 207 yaşam hakkı ihlali olduğu kaydedildi. Tanrıkulu, “Bunlardan 167’si iş cina-
yeti, 38’i kadın cinayeti, bir gözaltında ölüm, dörtte cezaevinde ölüm var. Mayıs ayında, ikisi 
çocuk olmak üzere 316 kişi, gözaltında veya gözaltına alınırken gözetim merkezlerinde işkence 
görmüş. 53 kişi de cezaevlerinde işkence gördüğünü iddia etmiş. Toplam 169 işkence ve kötü 
muamele iddiası var” diye konuştu. Tanrıkulu, “Toplatma, erişim engeli kararları sayısı bin 364, 
düşünceyi ifade etme nedeniyle tutuklanan sayısı dokuz. Bu tablo içerisinde Meclis’e gelen yeni 
medya yasası var. Hem tablo bu kadar ağır hem tabloyu ağırlaştırmak için Meclis’te bir sosyal 
medya yasası görüşülüyor. Örgütlenme özgürlüğü bakımından da gözaltına alınan, tutuklanan 
belediye başkanı, belediye meclis üyesi sayısı 23. 697 kişi toplantı ve gösteri yürüyüşü sırasında 
gözaltına alınmış, 64 basın açıklamasına müdahale edilmiş” dedi.1827 

21 Haziran 2022 
• CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulu gündemindeki medya ve sosyal 

yasa teklifine ilişkin parti grubundaki konuşmasında1828, “Bir sansür kanunu getirmişler, Saray 
da imzalamış. Ne olduğunu da bilmiyorlar! Kimse Saray'ı, AKP'yi MHP'yi eleştirmesin, herkesin 
ağzına bant geçirelim güllük gülistanlık yapalım. Yutmayız! Bu millette yutmaz. Basın özgür-
lüğü, ülkeyi sağlıklı yöneten idarenin vazgeçilmez koşuludur. Basın özgürlüğü ülkeyi sağlıklı yö-
neten bir yönetimin vazgeçilmez koşuludur. Biz ülkeyi yönettiğimizde medya özgürlüğü olacak, 
herkes istediğini yazacak. Anayasada der ki basın hürdür sansür edilemez. Ama getirilen düzen-
leme sansür uygulaması. Bu teklif bu şekliyle yasalaşırsa parlamentoda da mücadele edeceğiz, 

 
1822 https://pirha.org/diyarbakir-barosundan-gazetecilerin-tutuklanmasina-tepki-serbest-birakin-328454.html/16/06/2022/ 
1823 http://mezopotamyaajansi35.com/GUNCEL/content/view/174542 
1824 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/174542 
1825 https://ankahaber.net/haber/detay/gazeteciler_cemiyeti_baskani_bilgin_gazetecilerden_haberden_ve_halkin_bilgilenme_hakkindan_elinizi_cekin_90678 
1826 https://gc-tr.org/gazeteciler-cemiyeti-mayis-2022-oib-raporu-aciklandi/ 
1827 https://www.indyturk.com/node/523531/siyaset/sezgin-tanrıkulu-hak-ı̇hlalleri-mayıs-raporunu-yayınladı-tabloyu-ağırlaştırmak 
1828 https://chp.org.tr/haberler/chp-genel-baskani-kemal-kilicdaroglu-tbmm-chp-grup-toplantisinda-konustu-21-haziran-2022 
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parlamento dışına çıktığında da alacağız Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz, iyi bir gerekçeyle 
bunun demokrasiye aykırı olduğunu, düşünceyi ifade özgürlüğüne aykırı olduğunu, yürütme or-
ganının denetlenmesine engel olduğunu, dolayısıyla yürütme organının yolsuzluklarının kamu-
oyu tarafından bilinmesi için basının özgür olması gerektiğini detaylarıyla ifade edeceğiz” açık-
laması yaptı.1829 

• Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, CHP Parti Grubu’ndaki konuşmasında, “Bu yasa ile de-
mokrasinin, basın özgürlüğünün, kişilik haklarının temelleri güçlendirilecekmiş. Biz de diyoruz 
ki bu yasayla halkın haber alma hakkı gasp edilecek. Gazetecilerden korkmayın. Gazetecileri üç 
yıla kadar hapisle sınamayın, yeniden. Zaten medyanın yüzde 95’i elinizde, o yüzde beşten kork-
mayın. Kontrole almayın yüzde beşi, bu yasaymış gibi çabalarla. Bırakın basın, anayasal güven-
cesi altında kalsın. Gelin yanlıştan dönelim” dedi. Basın meslek örgütleri temsilcileri ve parla-
mento muhabirleri de CHP grup toplantısını siyah maske takarak takip etti.1830 

• Basın meslek örgütleri, TBMM Genel Kurulu gündemindeki medya ve sosyal medya yasa tekli-
fiyle ilgili İstanbul’da Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) binasında basın toplantısı düzenledi. 
“Basın meslek örgütleri sansür yasasına hayır diyor” sloganıyla düzenlen toplantıda TGC Başkanı 
Turgay Olcayto, TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, Basın Konseyi Genel Sekreteri Mustafa 
Eşmen, Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) Genel Başkanı Adnan Özyalçıner, Devrimci İşçi Sen-
dikaları Konfederasyonu (DİSK) Basın İş Genel Sekreteri Özge Yurttaş, PEN Yazarlar Derneği 
İkinci Başkanı Halil İbrahim Özcan, Türkiye Yayıncılar Birliği (TÜRKYAYBİR) Başkanı Kenan 
Kocatürk konuşmacı olarak yer aldı. TGC Başkanı Turgay Olcayto, tek sesli toplum yaratmak 
isteyen iktidarın farklı düşüncelerden korktuğunu belirterek, bu teklife karşı ellerinden geleni ya-
pacaklarını söyledi. Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Gökhan Durmuş da 
“‘İnternet medyasına basın kartı vereceğiz, resmi ilan vereceğiz’ derken onları Basın İlan Kurumu 
gibi özerkliğini kaybetmiş, tamamen iktidarın bir bürosu gibi çalışan bir kuruma devretme dü-
zenlemesi var. Aslında ikinci bir RTÜK oluşturuluyor” dedi.1831 

• İzmir’de TBMM’deki yasa teklifini protesto eyleminde, İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) Baş-
kanı Dilek Gappi, “Teklifte para cezaları, hapis cezası, kapatma, internet basınına ağır denetim 
ve basın kartı iptalleri ve dezenformasyon adı altında bağımsız haberciliğe sansür var. Dezenfor-
masyon denilerek yasa teklifinin 29. maddesi ile Türk Ceza Kanunu’na  madde 217/A eklenerek 
'gerçeğe aykırı bir bilgiyi alenen yayanlara' hapis cezasını öngören  yeni bir suç tipi yaratılmak 
istenmektedir. Bu maddeye göre halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle ülke-
nin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu 
barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla 
cezalandırılacak. Failin, suçu gerçek kimliğini gizleyerek veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde 
işlemesi halinde söz konusu ceza yarı oranında artırılacak. Yani diyorlar ki, kaynağın belli dahi 
olsa, eğer bilgi birileri tarafından keyfi olarak yanlış diye nitelendirilirse, bunu yayan yani gaze-
teci ya da vatandaş, iktidarın istemediği her kim ise doğrudan hapis cezasıyla cezalandırılacak” 
bilgilerini verdi.1832 

22 Haziran 2022 
• Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, TBMM gündemindeki medya ve sosyal medya tek-

lifiyle ilgili İyi Parti Grubu’ndaki konuşmasında, “Bu yasa hem yasa tekniği açısından hem içeriği 
açısından hem yeni suçlar ihdas etmesi açısından bir sansür çorbası. Halen daha bu 20 yılın so-
nunda ne yazık ki mantığını bir kenara bırakıyorum, kanun hazırlamayı bile öğrenememişler” 
tepkisini gösterdi. Bilgin, “Sansür yönüyle bakmanın daha ötesinde kamuoyunda ne yazık ki bine 
yakın Anadolu’daki gazetelerin kapılarına kilit vurulacak kanunun belirli maddeleri gözden ka-
çırılıyor. Bu yasa ile zaten belirli bir basın ilan pastasını paylaşan Anadolu basınına internet 

 
1829 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/chp-genel-baskani-kemal-kilicdaroglu-tbmm-grup-toplantisinda-konusuyor-1949666 
1830 https://ankahaber.net/haber/detay/basin_konseyi_baskani_pinar_turencten_sosyal_medya_duzenlemesine_chp_grup_toplantisindan_tepki_zaten_medya-
nin_yuzde_95i_elinizde_o_yuzde_5ten_korkmayin_92185 
1831 https://ankahaber.net/haber/detay/basin_meslek_orgutlerinden_sosyal_medya_yasasina_tepki_aslinda_ikinci_bir_rtuk_olusturuluyor_92219 
1832 https://ankahaber.net/haber/detay/izmirden_sosyal_medya_yasasi_olarak_bilinen_duzenlemelere_tepki_teklif_yasalasirsa_tum_turkiye_gozaltinda_olacak-
tir_92209 
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gazeteciliği ilave ediliyor. Özellikle 24, 25 ve 26’ncı madde de bu değişiklikler yapılırsa eğer 
zaten zor koşullarda hayatını sürdürmeye çalışan Anadolu’da bir tek gazete bulamayacaksınız. 
Anadolu’daki yerel basın demokrasimizin çiçekleridir…Kendi illerinde bir denetim mekanizma-
sıdır. Bu Millî mücadeleden beri... 100 yılı aşkın bu mücadeleyi yapan Anadolu basınının med-
yasının kapatılmasına göz yummamamız lazım. Çünkü basın özgürlüğü yalnız bizim için lazım 
değil. Basın özgürlüğü bu ülkede yaşayan herkes için gerekli. Çünkü basın özgürse demokrasi 
yeşerir. Basın özgürlüğü olmayan yerde demokrasiden bahsetmek mümkün değildir” diye ko-
nuştu.1833 Bilgin, “Bu kötülüğü yapanlar bu ülkeyi fikri mengene altına alanlar, bu ülke insanla-
rına konuşma, yazışma, internet kullanımını yasaklayan bir gün belki bir günden de yakın hesap 
vereceklerdir. Bu hiç aklınızdan çıkmasın. Cumhuriyet kurulduğundan beri hatta Osmanlı’nın son 
döneminde istibdat her zaman yaşanmıştır. Ama buna mukabil mücadelede yaşanmıştır. Biz yine 
bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Selam olsun Cumhuriyet’in tüm değerlerini hayatı pahasına koru-
yanlara, selam olsun her şeye rağmen basın özgürlüğü için savaş verenlere, yaşasın hürriyet, ya-
şasın adalet, yaşasın özgürlük kahrolsun istibdat kahrolsun sansür” dedi.1834 

• İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AKP-MHP’nin 40 maddelik “Basın Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapan Teklifi”ne ilişkin "Bu yasa, internet sitelerini hizaya çekme yasa-
sıdır. Bu yasa, televizyon ve gazeteler üzerinde kurulan baskıyı, internete taşıma sevdasıdır. Bu 
yasa, yeni bir RTÜK oluşturma çabasıdır. Ez cümle bu yasa, bir istibdat yasasıdır” dedi.1835 Ak-
şener, “Neymiş? Yalan habere karşı önlem alacaklarmış. Neymiş? Dezenformasyonla mücadele 
edeceklermiş. Neymiş? Sosyal medya yalancıymış. Çünkü onlara göre yolsuzluk yok; haberi ya-
panlar yalancı. Aslında sığınmacı sorunu da yok; var diyenler yalancı. Ekonomide her şey tıkı-
rında; ekonomi kötüye gidiyor diyenler yalancı… Artık öyle bir panik halindeler ki; havuz med-
yasındaki düzeni, sosyal medyaya da taşımak için uğraşıyorlar” tepkisini gösterdi.1836 

• Basın Konseyi, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Diplomasi Muhabirleri Derneği, DİSK Basın-İş, 
Ekonomi Muhabirleri Derneği, Gazeteciler Cemiyeti, İzmir Gazeteciler Cemiyeti, KESK Haber-
Sen, Parlamento Muhabirleri Derneği, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Sen-
dikası’nın oluşturduğu Medya Dayanışma Grubu, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun da 
katılımıyla Ankara Ulus’ta TBMM Genel Kurulu gündemindeki medya ve sosyal medya teklifini 
protesto etti. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin’in okuduğu ortak açıklamada, özetle, 
“Önümüzdeki hafta TBMM’ye bir basın yasası gelecek. Adı, ‘basın kanunu’ ama içinde gazete-
ciliği geliştirmek için hiçbir amaç yok. Hapis cezası, kapatma, internet basınına ağır denetleme 
ve basın kartlarının iptali var. Haftalarca Meclis’te iktidar ortaklarına gazetecileri dışlayarak bir 
basın yasası yapılamayacağını söyledik. Öneriler verdik, itiraz ettik; ama nafile. Tek bir cümle-
mizi bile dikkate almadılar. O nedenle Türkiye’deki bütün basın örgütleri; basın tarihinde belki 
de bir ilki gerçekleştirerek bir dayanışma örneği gösterdi. Bugün, basın tarihimize geçecek bu 
güzel fotoğrafı görüyorsunuz. Sanmayın ki bizler dezenformasyonu önemsemiyoruz. Ancak bu-
nun yolu yasadaki gibi hapis cezalarından geçmez. Onurlu bir Yargıtay hâkimi, Adalet Komis-
yonu’nda açıkça uyardı. Bu yasanın uygulaması sırasında yargıda karmaşa ve keyfilik yarataca-
ğını söyledi. Ama onu da dinlemediler. Yasada, yazılı basının kapısına kilit vuracak maddeler 
var. Öyle ki Anadolu basını hiçe sayılmış, gözden çıkarılmıştır. Yaklaşık Anadolu’daki bin ga-
zete, yaşam kaynakları olan resmi ilanları büyük oranda kaybedeceklerdir ve kapanma tehlikesi 
ile karşı karşıya kalacaklardır. Ayrıca bu yasada Anadolu basını çalışanlarının özlük haklarını 
geliştirecek hiçbir önlem de alınmamıştır. Bu yasa temel insan haklarına, haberleşme özgürlü-
ğüne, basın özgürlüğüne aykırıdır. Yani Anayasa’ya aykırıdır. Anayasa ile güvence altına alınan 
haklarımıza aykırıdır. Bu yönüyle sadece gazetecilerin özgürlüğüne değil, tüm toplumun özgür-
lüklerini engellemektedir. Yanlış bir bilgiyi alenen yayma suçu oluşturulmuş, üç yıla kadar hapis 

 
1833 https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/aksener-grup-toplantisinda-kursuyu-nazmi-bilgine-birakti-bu-yasa-bir-sansur-corbasi-kahrolsun-istibdat-kahrolsun-
1950037 
1834 https://ankahaber.net/haber/detay/gazeteciler_cemiyeti_baskani_bilgin_bu_ulkeyi_fikri_mengene_altina_alanlar_bir_gun_belki_bir_gunden_de_yakin_he-
sap_vereceklerdir_92280 
1835 https://meclishaber.tbmm.gov.tr/develop/owa/haber_portal.aciklama?p1=154550 
1836 https://kronos35.news/tr/aksenerden-dezenformasyon-yasasi-tepkisi-saraydaki-sefanin-bitmesinden-korkuyorlar/ 
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cezası getirilmiştir. Bu yasa tüm toplumu yazmaktan, eleştirmekten, sosyal medyada mesaj pay-
laşmadan alıkoyacaktır. Bu yasa toplumsal bir oto sansür dalgasını tüm Türkiye’ye yayacaktır” 
denildi.1837 

• Hürriyet yazarı Sedat Ergin, medya ve sosyal medya teklifine ilişkin olarak “Teklif TBMM’de 
bu şekilde yasalaştığı ve birinci derece mahkemelerde uygulandığı takdirde, önümüzdeki dö-
nemde uygulamadan kaynaklanabilecek hak ihlali iddialarının kısa zamanda bireysel başvuru yo-
luyla Anayasa Mahkemesi, daha sonraki bir aşamada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 
(AİHM) önüne gitmesi, muhtemel bir senaryodur” değerlendirmesini yaptı. Ergin, yazı-
sında1838, “TBMM’de sunum yapan Yargıtay 8. Ceza Dairesi Üyesi Dr. İhsan Baştürk’ün dikkat 
çektiği temel nokta, hazırlanan teklifte suç tanımlanırken kullanılan ifadelerin ‘Kanunilik İl-
kesi’nin temel unsuru olan ‘Belirlilik İlkesi’ açısından ‘uygulamada sakıncalar doğurabileceği’ 
görüşüne odaklanıyordu. Buradaki tartışma, özellikle yasa teklifinde Türk Ceza Kanunu’nun 
127’nci maddesine yapılması öngörülen eklemeyle ilgilidir. Yasaya konmak istenen bu madde, 
‘Halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu 
düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde 
alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır’ hükmünü içeriyor”. 
Ergin, “Eleştirilerin çıkış noktası, önerilen metinde suçun çok geniş ve muğlak bir çerçevede tarif 
edilerek, sınırların net bir şekilde çizilmemiş olduğu görüşüdür. Baştürk’ün de komisyonda ha-
tırlattığı gibi, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) iptal kararlarında en sık dayandığı gerekçelerden 
biri, yasaların sınırların yeterince çizilmediği tespitinden hareketle ‘Belirlilik İlkesi’ olmaktadır” 
dedi.1839 

23 Haziran 2022 
• Kuzey TV ile Rize Nabız imtiyaz sahibi olan Çağdaş Gazeteciler Derneği Rize Şube Başkanı Gen-

çağa Karafazlı, Aktüel53 haber sitesi imtiyaz sahibi Osman Köseoğlu ve Haber Rize imtiyaz sa-
hibi Şenol Öksüz, Rize Adliyesi’ne giderek haberlerine getirilen erişim yasağına itiraz etti. Bas-
kılara rağmen halkın haber alma hakkını koruyacaklarını ifade eden Karafazlı, “Bugün AKP İl 
Meclis Başkanı İbrahim Türüt ile ilgili ‘Devlet yatırımlarını kendi yatırımı gibi gösteren Türüt 
milletvekilliği hülyasında mı?’ şeklinde yayınladığımız haberimize Rize Sulh Ceza Hakimliği 
tarafından erişim yasağı kararı getirildi. Halkı bilgilendirmek halkın merak ettiği konular hak-
kında iktidar mensuplarıyla ilgili yaptığımız her haberimize bu kişilerin başvurusu üzerine maa-
lesef somut bir gerekçe dahi gösterilmeden haberlerimize erişim yasağı kararları getiriliyor. Bu 
erişim yasağı kararı sadece bizim yayınladığımız haberle ilgili değil yine bu aynı haberleri yayın-
layan iki gazeteci arkadaşımın da haberlerine erişim yasağı kararı getirildi. Bugün basın ve ifade 
özgürlüğünün adeta yok sayıldığı, onlarca gazetecinin gözaltına alındığı, onlarca gazetecinin tu-
tuklandığı şu günlerde medyaya sansür getirecek yasa, Meclis gündeminde Genel Kurul’da AKP 
ve MHP oylarıyla da büyük bir ihtimalle onaylanarak geçecektir. Bu yasa tarihin sayfalarında 
kara bir leke olarak kalacaktır. Bu yasa halkın haber alma ve yayma hakkına yönelik bir sansür 
yasasıdır. Bu yasayı da bu vesile ile buradan Rize Adliyesi önünden protesto ediyoruz” dedi.1840 

27 Haziran 2022 
• Kaos GL Derneği’nin değerlendirmesine göre; “Onur Ayı etkinlikleri kapsamında duyurulan 10 

yasak kararı oldu. Bu kararlar Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, ODTÜ Rektörlüğü, Gaziantep 
Valiliği, Çanakkale Valiliği, Datça Kaymakamlığı, Beyoğlu Kaymakamlığı, Kadıköy Kayma-
kamlığı, Eskişehir Valiliği ve İzmir Valiliği’ne aitti. 20 Mayıs’taki 9. Boğaziçi Onur Yürü-
yüşü’nde 70 kişiyle başlayan gözaltı dalgası, 26 Haziran’a kadar katlanarak devam etti. 26 Hazi-
ran günü İstanbul’da 373 kişi gözaltına alındı. Bu sayı son yıllarda İstanbul’da yapılan 

 
1837 https://ankahaber.net/haber/detay/basin_meslek_orgutleri_medyaya_yeni_yaptirim_duzenlemesine_karsi_ankarada_bir_araya_geldi_secim-
lere_bir_yil_kala_bu_yasanin_getirilmesi_manidar_92306 
1838 https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/sedat-ergin/sosyal-medya-yasasini-aym-ve-aihmde-bekleyen-tablo-42088463 
1839 https://t24.com.tr/haber/sedat-ergin-sosyal-medya-yasasi-teklif-bu-sekilde-yasalasirsa-hak-ihlali-iddialarinin-aym-ve-aihm-e-gitmesi-muhtemel-se-
naryo,1041989 
1840 https://ankahaber.net/haber/detay/rizeli_gazeteciler_haberlerine_getirilen_erisim_yasagina_itiraz_etti_92467 
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eylemlerdeki en yüksek gözaltı sayılarından biri. 37 günlük süreçte toplamda 530 LGBTİ+ ve 
LGBTİ+ hak savunucusu gözaltına alındı.1841 

28 Haziran 2022 
• Gazeteci Nagehan Alçı, Habertürk’deki yazısında, LGBT bireylere yönelik yasaklama kararla-

rına “Sanki iç savaş çıkmış ya da İstanbul istila edilmiş ve olayları bastırmak için olağanüstü hal 
ilan edilmişti. Öyle bir hava.  Bu hava dünyanın birçok büyük kentinde normal yaşam içinde bir 
sivil etkinlik olan LGBT Onur Yürüyüşü yapılamasın diye vardı. 26 Haziran 2022 bırakın böyle 
bir yasaklama ortamını alabildiğine normal yaşandı Avrupa’dan Amerika’ya yüzlerce noktada” 
sözleriyle tepki gösterdi.1842 

30 Haziran 2022 
• Basın Konseyi, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Diplomasi Muhabirleri Derneği, DİSK Basın-İş, 

Ekonomi Muhabirleri Derneği, Gazeteciler Cemiyeti, İzmir Gazeteciler Cemiyeti, KESK Haber-
Sen, Parlamento Muhabirleri Derneği, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Sen-
dikası’nın oluşturduğu Medya Dayanışma Grubu, AKP-MHP’nin hazırladığı medya teklifini gö-
rüşmeyi yeni yasama yılına bırakmasıyla ilgili “ertelenmesi sevindirici ancak yeterli değildir” 
açıklaması yaptı. Ortak açıklamada, “Basın meslek örgütleri olarak, “içinde basının sesi olmayan 
basın yasası olmaz” diyerek tüm hak ve sorumluluklarıyla kapsamlı bir basın yasasının hazırlan-
ması için her türlü çabaya ve çalışmaya hazır olduğumuzu altını çizerek vurgulamak istiyoruz. 
Ayrı bir başlık ve teklifte ele alınması gereken dezenformasyon ya da dijital mecralar düzenle-
mesiyle ilgili de “susturma, korkutma ve cezalandırma” yöntemi yerine en demokratik ve insan 
haklarına saygılı bir yasanın yapım sürecine de dijital mecralarda görev yapan basın mensupları-
nın hak ve sorumluluklarının düzenlenmesine de ihtiyaç olduğunu vurguluyoruz” denildi.1843 

• Sınır Tanımayan Gazeteciler, eylemlerde haber takibi yapan gazetecilere yönelik şiddetli polis 
müdahalesi ve gözaltıları “2023 seçimlerine yaklaşırken, Türkiye’de iktidar siyasi partilerin ve 
muhalif hareketlerin görünürlüğünü azaltmaya çabalıyor” sözleriyle kınadı. RSF Türkiye Tem-
silcisi Erol Önderoğlu, “İçişleri Bakanlığı’nın Anayasa Mahkeme kararlarını ihlal eden inatçı 
tavrı, gazetecilerin rolünü zayıflatıyor. Medya temsilcilerine şiddet uygulanması, her eylemde 
keyfi gözaltılar kabul edilemez. Bu kötü alışkanlık sona ermelidir” dedi.1844 

1 Temmuz 2022 
• Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), toplumsal eylemleri ve protestoları haber yapan gazetecilere 

yönelik polis müdahalesine son verilmesi ve Anayasa Mahkemesi’nin bu konudaki kararlarına 
tam saygı gösterilmesi gerektiği açıklamasında bulundu.1845 

• RTÜK’ün talebiyle VOA Türkçe ile DW’nin internet sitelerine erişim engeli getirilmesi üzerine 
CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, “DW ve VOA kararlarına baktığımızda şunu 
görüyoruz: Önümüzde bir sansür yasası var defalarca itiraz ettik; bu, dezenformasyonla mücade-
leyi sağlamaz. Aynen bugün VOA’nın cezalandırılması gibi bu bir düzenleme getirir” açıklaması 
yaptı.1846 Eski RTÜK üyesi Faruk Bildirici de, “Siyasi iktidar sosyal medya ve internetten yapılan 
yayıncılıkla ilgili yeni bir yasal düzenleme hazırladı. Amerika’nın Sesi’ne ve DW’ye yapılan bu 
uygulamada o yasadaki genel sansür anlayışının bir uzantısı” dedi.1847 

• Adalet Nöbeti eylemcisi Cemile Karakaş, altı kez gözaltına alındığını belirterek, Çağlayan Adli-
yesi’nde herkese açıklama yapılmasına izin verildiğini ancak kendilerine yasak getirildiğini be-
lirtti. Karakaş; “Ne kadar işkence etselerde pes etmeyeceğiz” sözleriyle Kağıthane Kaymakam-
lığı’nın “Adalet Nöbeti” eylemi için çıkardığı yasak kararına tepki gösterdi.1848 

• Gazeteci Tuğrul Eryılmaz, “yalan haber” denildiğinde dahi “yalan haber” şeklinde ele alınacağını 
ve cezalandırılacağını belirterek, AKP ve MHP’nin TBMM gündemine taşıdığı yeni basın 

 
1841 https://kaosgl.org/haber/devlet-lgbti-lara-savas-acti-37-gunde-10-yasak-en-az-530-gozalti 
1842 https://www.haberturk.com/yazarlar/nagehan-alci/3473146-turkiyenin-lgbt-meselesi-ve-yasaklar-baskilar 
1843 https://gc-tr.org/basin-meslek-orgutlerinden-kamuoyuna/ 
1844 https://halktv.com.tr/gundem/sinir-tanimayan-gazetecilerden-icislerine-gazetecilige-saygi-cagrisi-682549h 
1845 https://www.evrensel.net/haber/464907/rsf-gazetecilere-yonelik-polis-mudahalesine-son-verilsin 
1846 https://twitter.com/VOATurkce/status/1544034696346091521?t=o4QnyRw3r2MEdd2Ywsi22g&s=08 
1847 https://twitter.com/VOATurkce/status/1544035008016531456?t=FyoNM2ptD_lg54PL9AZXlw&s=08 
1848 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/175973?page=4 
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kanunu teklifini eleştirdi. Eryılmaz, “Örneğin iktidarlar, özgürlükleri kısmak için getirdikleri dü-
zenlemeye ‘özgürlükler yasası’ diyebiliyor. Ya da demokrasinin içine ederken, demokrasi lafla-
rını savurabiliyor. Bu tasarı ve ismine de aynı bağlamda bakmak lazım. İktidar ‘dezenformasyon’ 
diyor. Biz ise buna ‘sansür’ diyoruz. Peki biz neden sansür diyoruz? Çünkü halkı tedirginliğe, 
üzüntüye sokacak habere ‘yalan haber’ diyecekler” dedi.1849 

2 Temmuz 2022 
• Diyarbakır’da tutuklu Jinnews Haber Müdürü Safiye Alağaş, 16 Haziran’da “örgüt üyeliği” iddi-

ası ile kendisi dahil 16 gazeteci tutuklanmasına ilişkin “14 yıllık gazetecilik hayatımda bu kadar 
abes bir suçlamayla karşı karşıya kalmadım. Bu iktidar istiyor ki herkes sussun bir tek kendisinin 
sesi çıksın. Dolayısıyla susmayanlar onu derinden rahatsız ediyor. Bu zulme rağmen hâlâ birile-
rinin sesinin çıkması iktidarı çılgına çeviriyor. Zulüm ilelebet sürmez, süremez. Bir yerde zaman 
‘dur’ diyecektir. İnsanlık ‘dur’ diyecektir. İllaki bitecek bu durum. Tutuklanmış olsak da haklı 
olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.1850 

• Müzisyen Mabel Matiz, “Karakol” adlı şarkısının klibinde iki erkek yakınlaşması anlatıldığı ge-
rekçesiyle sosyal medyada hedef haline getirilmesi ardından “İnsana, hayata dair her şey bugüne 
dek şarkılarımda müziğimde yer buldu; bundan sonra da yer bulmaya devam edecek. Aşkın, sev-
ginin ve insanlığın bütün hallerini dile getirmeye, el ele tutuşmaya inatla devam... Her şey geçer, 
hayat ve şarkılar kalır”1851 açıklaması yaptı.1852 

4 Temmuz 2022 
• Kuğulu Park’ta 5 Temmuz’da düzenlenecek Ankara Onur Yürüyüşü Komitesi, Yeniden Refah 

Partisi Gençlik Kolları Başkanı tarafından hedef gösterilmelerine “Tüm hukuk dışı engellemelere 
rağmen anayasal hakkımızı kullanarak 5 Temmuz 2022 saat 17.30’da Ankara Kuğulu Park’ta 
Onur Yürüyüşü’müzü gerçekleştireceğiz. Bu süreçte gerici İslamo-faşist çeteler tarafından yapı-
lan çağrılarda birçok şehirde olduğu gibi Ankara’da da alenen halkı kin ve nefrete teşvik etme 
suçu işleniyor. Ankara Valiliği ve İçişleri Bakanlığı’nın görevini yapıp bu grubun toplanmasını 
engellemediği taktirde biz de tıpkı İstanbul Pride gibi, yetkilerini kötüye kullanmalarına izin ver-
meyeceğimizi Türkiye halklarına ilan ediyor, özgür ve eşit yaşamı savunan herkesi bizimle da-
yanışmaya davet ediyoruz!” açıklaması yaptı.1853 

• Dicle Fırat Gazeteciler Derneği’nin (DFG) “2022 Haziran Ayı Gazetecilere Yönelik Hak İhlal-
leri” raporuna göre; gözaltına alınan 20’si gazeteci 22 kişinin sekiz günlük gözaltı süreciyle hu-
kuksuz tutuldukları kaydedildi. Altı gazetecinin tutuklanmasıyla birlikte tutuklu gazeteci sayısı-
nın 76’ya yükseldiği belirtilen rapora göre 25 gazeteci saldırıya uğradı, 25 gazetecinin evine bas-
kın düzenlendi, 35 gazeteci gözaltına alındı, 49 gazeteci kötü muameleye maruz kaldı. Ayrıca 
dört yayın yasağı kararı alındı ve 12 habere ise erişim engeli getirildi.1854 

6 Temmuz 2022 
• Gazeteciler Cemiyeti, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Diplomasi Muhabirleri Derneği, DİSK Basın 

İş Sendikası, Ekonomi Muhabirleri Derneği, İzmir Gazeteciler Cemiyeti, KESK’e bağlı Haber-
Sen, Parlamento Muhabirleri Derneği, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ile Türkiye Gazeteciler Sen-
dikası’nın oluşturduğu Medya Dayanışma Grubu, “Basın İlan Kurumu’nun ahlak bekçiliğini ve 
keyfi tutumla geniş bir sansür yetkisi getiren yeni Basın Ahlak Esasları kararını reddediyoruz” 
tepkisini paylaştı. Ortak açıklamada, “BİK Genel Kurulu’nda gazeteci üyelerin itirazlarına karşın 
27 Mayıs 2022’de kabul edilen yeni Basın Ahlak Esaslarına Dair Genel Kurul Kararı bugün (6 
Temmuz 2022) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Dezenformasyon bahaneli sansür 
yasasının geri çekilmesi sağlanmasına karşın yasaya hazırlık niteliğinde olan, henüz yasanın 
Meclis müzakereleri başlamadan alınan bu Genel Kurul kararını reddediyoruz. Çünkü bu kararla 
Basın Ahlak Esaslarına getirilen güncelleme İletişim Başkanlığı’nın daha önce Danıştay 

 
1849 https://gazetekarinca.com/gazeteci-eryilmazdan-sansur-yasasi-tepkisi-bu-kadar-vahim-bir-seyle-karsilastigimizi-hatirlamiyorum/ 
1850 https://www.evrensel.net/haber/464948/14-yildir-gazetecilik-yapan-safiye-alagas-hic-bu-kadar-abes-suclamayla-karsilasmadim 
1851 https://twitter.com/mabelmatiz/status/1543162920477097986 
1852 https://www.haberturk.com/mabel-matiz-den-karakol-aciklamasi-magazin-haberleri-3474550-magazin 
1853 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/176283?page=3 
1854 https://m.bianet.org/bianet/toplum/264109-dfg-35-gazeteci-gozaltina-alindi-16-si-tutuklandi 
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tarafından yürütmesi durdurulan Basın Kartı Yönetmeliği hükümleri gibi hukuki belirlilikten 
uzak ve yoruma açık hükümlerle yapılmıştır. BİK’in 1994 tarihli Basın Ahlak Esasları’nı ortadan 
kaldıran, muğlak ifadelerle yeni esaslar getiren bu kararla, ‘terör örgütleri, bunların üyeleri ve 
olaylar hakkında bilgi ve görsel verilmesi’, ‘aile yapısını bozmaya yönelik yayınlar’, ‘Türk top-
lumunun milli ve manevi değerlerini korumak’ gibi kişiye göre farklı yorumlanabilecek hükümler 
eklenmiştir. İnternet yayıncılığındaki hızlanmanın etkisiyle doğrulama ilkesinin işletilmediği ya-
yınlar gerekçe gösterilerek alınan yeni Basın Ahlak Esasları kararı, soyut, belirsizliklerle dolu, 
eski esaslarda yer alan ve gazetecilerin eleştirilerine neden olan ifadeler korunarak alınmıştır. 
Örneğin “ahlaka aykırı yayın yapılamayacağı” şeklindeki eski hüküm “genel ahlaka” olarak de-
ğiştirilmiştir. Bu hükümdeki “genel ahlak” ifadesi, cezalandırılmak istenen gazeteler ya da gaze-
teciler için hiç şüphesiz taraflı olarak yorumlanabilecektir” denildi. Açıklamada, ilaveten “BİK 
Yönetim Kurulu’nun daha önce kötüye kullandığını herkesin gördüğü resen ceza verme yetkisi 
yeni ahlak ilkeleriyle güçlenecek, iktidarın sansür sopası haline gelecektir. Eleştirel basına yöne-
lik cezalandırma furyası, yeni ahlak ilkeleriyle gazetelerin İnternet sayfalarının ve sosyal medya 
hesaplarının da denetim altına alınıp ceza kesilmesiyle yaygınlaşacaktır. Kaldı ki resmi ilan da-
ğıtımı nedeniyle maddi gücü elinde bulunduran Basın İlan Kurumu’nun aynı zamanda ahlaki de-
ğerlendirme yapması etik ilkelerin ruhuna ve doğasına aykırıdır. Ayrıca, Basın İlan Kurumu ya-
pısı itibariyle siyasi bir kurum olduğu için böyle bir değerlendirme yapması apaçık siyasi güdü-
lerle cezalandırma çabasıdır” denildi.1855 

7 Temmuz 2022 
• ODTÜ mezunları ve öğrenciler, Rektörlükçe mezuniyet yerini değiştirme kararı alınmasına tepki 

gösterdi.1856 ODTÜ’lü öğrenciler de Rektör Verşan Kök’ün geçmişte protestolar nedeniyle tören 
konuşması yapamadığı için protesto edilmemek amacıyla Devrim Stadyumu’nda tören yapmama 
kararı aldığı görüşünü paylaştı.1857 

14 Temmuz 2022 
• Apolas Lermi, Sakarya Akyazı’daki konseriyle ilgili iptal kararı alınması üzerine “Bir konser 

iptali daha! 31 Temmuz’da Sakarya, Akyazı, Acelle Yaylası’ndaki sahnemiz hakkımızda çıkan 
yalan haberler gerekçe gösterilerek Belediye ve Dernek Yönetimi tarafından iptal edilmiştir. Kon-
serlerimi iptal ederek Türkiye’nin bütün sorunlarını çözüyorsunuz. Tebrikler” dedi.1858 

16 Temmuz 2022 
• Basın meslek örgütleri, Diyarbakır’da 16 gazetecinin bir aydır tutuklu bulunması nedeniyle İs-

tanbul Kadıköy’de basın açıklaması yaptı. DİSK’e bağlı Basın-İş Sendikası Başkanı Faruk Eren, 
“Biz, artık hapsedilen meslektaşlarımızın tutuklu kaldığı gün sayısını tutan bir sayaç olmak iste-
miyoruz. Gazetecilerin görevi, haber olmak değil, yönetenlerin baskısına karşı yönetilenlerin ya-
nında olmaktır” dedi. Deutsche Welle (DW) ve Voice Of America (VOA) Türkçe haber sitelerine 
Türkiye’de erişim engeli getirildiğini anımsatan Eren, “AKP ve MHP iktidarının sistematik baskı 
politikası, seçim atmosferinde daha da katmerlenecek. 16 Haziran’da 16 gazeteci arkadaşımızın 
tutuklanması bunun işaretlerinden biriydi. Meslektaşlarımıza, sorgularında, ‘Bu haberi niye yap-
tın’ diye soruldu. Fotoğraf makineleri, bilgisayarları ya suç deliliymiş gibi el konuldu ya da polis 
tarafından kullanılmaz hale getirilecek şekilde tahrip edildi. Gazetecilerden hırsını alamayan ik-
tidar, gazetecilik ekipmanlarına bile tahammül gösteremedi” diye konuştu. Dicle Fırat Gazeteci-
ler Gazeteciler Derneği üyesi Diren Yurtsever de asla geri adım atmayacaklarını belirterek, “Hem 
toplumun hem arkadaşlarımızın sesi olmaya devam edeceğiz” dedi. Eylem, tutuklu gazetecilerin 
isimleri okunarak “Burada” denilmesinin ardından sona erdi.1859 

18 Temmuz 2022 

 
1855 https://gc-tr.org/basin-meslek-orgutlerinden-kamuoyuna-2/ 
1856 https://onedio.com/haber/odtu-rektorlugu-devrim-stadyumu-ndaki-mezuniyet-torenini-iptal-etti-1081759 
1857 https://www.diken.com.tr/odtululer-net-konustu-mezuniyetin-yeri-devrimdir/ 
1858 https://www.gercekgundem.com/kultur-sanat/349591/konser-yasaklari-tam-gaz-apolas-lerminin-bir-konseri-daha-iptal-edildi 
1859 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/basin-meslek-orgutleri-bir-aydir-tutuklu-olan-16-gazeteci-icin-bulustu-1958812 
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• Bianet’in hazırladığı “Nisan-Mayıs-Haziran Medya Gözlem Raporu”na1860 göre; üç aylık dö-
nemde 17 gazeteci tutuklandı, biri serbest bırakıldı. 19 gazeteci saldırıya uğrarken, beş kadın 
gazeteci online saldırı ve tehdide maruz kaldı. “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasından 13 
gazeteci hakim karşısına çıktı. Deutsche Welle (DW) ve VOA Türkçe haber sitelerine erişim engeli 
getirildi. En az 19 medya temsilcisi saldırıya uğradı. En az beş kadın gazeteci online (çevrimiçi) 
düzlemde tehdit ve sözlü saldırıya maruz kaldı. Üç gazeteciye “örgüt propagandası” iddiasıyla 
bir yıl altı ay 22 günlük hapis ve “Berkin Elvan’ın kimliğini açıklamak” suçlamasıyla 25 bin lira 
adli para cezası verildi. En az 13 gazeteci ve karikatürist Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilişkin görüş 
ve eleştirileri nedeniyle “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla hapis cezasıyla karşı karşıyaydı. 
Mahkumiyet kararı çıkmayan bu dönemde Gazeteci Hasan Cemal beraat etti, Evrensel köşe ya-
zarı Ender İmrek’e açılan dava ise yeniydi. Son üç ayda yolsuzluk, rüşvet, kayırmacılık iddialarını 
gündeme getiren veya eleştiren en az 45 online haber ve gazetecilik içeriğine erişim engeli getirdi. 
RTÜK, üç aylık dönemde haber ve program yayınlarından dolayı TV kuruluşlarına toplam 37 kez 
idari para cezası verdi ve toplam bir milyon 430 bin 85 lira ceza kesmiş oldu.  Samsun’da DHA’da 
çalışan gazeteci Zeynep Irmak Öcal’ın işten çıkarılmasının gerekçesi “anne olması” idi.1861 

20 Temmuz 2022 
• ODTÜ Mezunları Konseyi, ODTÖ Rektörlüğü’ne keyfi uygulamalara son verme çağrısında bu-

lundu.1862 
22 Temmuz 2022 

• Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, 24 Temmuz Basın Bayramı hakkında yaptığı yazılı 
açıklamada, “24 Temmuz bizim için bayram değil basın özgürlüğü için ortak mücadele günüdür” 
dedi. Bilgin, Basın Bayramı’nın kutlanamayacağını belirterek, “24 Temmuz günü, sansürün kal-
dırılışının yıl dönümü olması nedeniyle Basın Bayramı olarak kutlanıyordu. Ne acı ki yarım asrı 
aşkın bir süre önce bayram vasfını yitirdi bu özel gün. 57 meslektaşımız hapisteyken, yeni sansür 
yöntemleri için yasalar hazırlanırken bayram mı kutlanır? Bu özel günü bayram yapacak olan, 
sansür yasasına karşı geri adım attırmamızı sağlayan dayanışmamız gibi hep birlikte vereceğimiz 
basın özgürlüğü mücadelesidir” dedi.1863 

24 Temmuz 2022 
• Diyarbakır’da tutuklu 16 gazeteci, 24 Temmuz Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü’nde Bia-

net’e gönderdikleri ortak mesajda, “Biz Kürt Gazeteciler olarak basının daha özgür olabilmesi 
için özgür basın geleneği ve ilkeleri çerçevesinde mesleki faaliyetlerimizi yürüterek mücadele-
mize devam edeceğiz” ifadeleri kullandı. Mesajda, “Sansürün kaldırıldığı ve basın bayramı ilan 
edilen 24 Temmuz gününün bir asır önceki uygulama ve baskılar ile yeniden karşılaşması ve 
kutlama yerine mücadele gününe evrilmesi, basın özgürlüğünde geldiğimiz noktayı en iyi özet-
leyen gelişmelerden biridir. Türkiye her dönem basın özgürlüğünde baskı ve tartışmaların olduğu 
bir ülke olmuştur. Fakat hiçbir dönem bugün olduğu kadar gerekçesiz, dayanaksız, hukuksuz ve 
keyfi hareket eden bir baskı rejimi ile karşı karşıya kalmamıştır. Yargı, yasama ve yürütmenin 
tek adam rejiminde toplandığı günümüz Türkiye’sinde, aynı rejim tarafından toplumun tek tip-
leştirilmesi için tek tip basın oluşturulacağı inancı ile alanlarda çalışan, gerçekleri topluma taşıyan 
basın çalışanlarına yönelik baskının dozajının her geçen gün arttırmaktadır. Biz özgür basın çalı-
şanlarına yönelik tutuklamalar ile tüm basına yönelik yeni bir şiddet dalgasını olağan hale getir-
meyi amaçlamaktadırlar. Bu bağlamda ele alındığında Türkiye’de basın özgürlüğünün olmadığını 
ifade etmek isteriz” denildi.1864 

26 Temmuz 2022 
• Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Osmaniye’de gazeteci Tolga Balcılar’ın tutuklanması 

üzerine siyasi bir tutuklama kararı verildiğini belirterek, “Tolga sadece haber yaptı, kışkırtmadı. 

 
1860 https://bianet.org/bianet/diger/264192-gun-gun-uc-aylik-medya-ifade-ozgurlugu-ihlalleri-tam-metin 
1861 https://www.evrensel.net/haber/466090/bianetten-3-aylik-medya-gozlem-raporu-16-gazeteci-tutuklandi-19-gazeteci-saldiriya-ugradi 
1862 https://twitter.com/odtu_md/status/1549638878868414464?t=KjvIdbbly-St4SHZ5JgEjg&s=08 
1863 https://www.gazeteduvar.com.tr/tgc-baskani-bilgin-24-temmuz-basin-bayrami-degil-mucadele-gunudur-haber-1574365 
1864 https://m.bianet.org/bianet/medya/264916-tutuklu-16-kurt-gazeteci-bayram-degil-sansur-ablukasi 
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Kışkırtan milyonlarca Afganlıyı, Suriyeliyi içeriye getiren ve bu insanları Türk halkının başına 
musallat eden iktidardır” tepkisini gösterdi.1865 Özdağ, “Tolga Balcılar bu siyasi infaza, açlık gre-
vine başlayarak cevap vermiştir. Bu tutuklama hukuka uygun bir tutuklama da değil. Ortada ka-
rartacak delil yok. Her şey ortada Tolga’nın kaçacağına dair hiç bir emare de yok. Kaçmayacağını 
sizler de biliyorsunuz. Bu siyasi bir infaz. Eğer bu siyasi infaza, Tolga’nın açlık greviyle cevabı 
sonunda telafi edemeyeceğiniz sonuçlar çıkarsa, bu karardan dolaylı ve dolaysız sorumlu olan 
herkes hukuk önünde bunun hesabını verir. Bunu unutmayın” sözleriyle Balcılar’ın Osmaniye 
Cezaevi’nde açlık grevine başladığını duyurdu.1866 

27 Temmuz 2022 
• Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, gazeteci cemiyet başkanlarının bulunduğu 

Whatsapp grubundaki konuşmaların basına sızması üzerine 'hain' ve 'şerefsiz' sıfatlarını kullana-
rak “Sonuna kadar savunduğum paylaşımı internet sitelerine havale eden peçeli başkan; beni 
yıldıracağını mı zannediyorsun” dedi.1867 

29 Temmuz 2022 
• CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, 2020 yılında Cumhurbaşkanı’nın avukatı Mustafa 

Doğan İnal’ın rüşvet aldığı iddialarını gündeme taşımasıyla ilgili haberlere yönelik zincirleme 
erişim engeli kararı alınması üzerine “O zaman da susmayacağımı söylemiştim, bugün de susma-
yacağım” tepkisini gösterdi. Başarır, “Düşünebiliyor musunuz, Cumhurbaşkanı avukatları hak-
kındaki rüşvet iddiaları haberlerine getirilen erişim engeli haberlerine de erişim engeli getirildi. 
Bunu sonu yok. Cumhurbaşkanı avukatlarının herhalde başka işleri yok ki tüm basını tarayarak 
kendileri hakkındaki iddia haberlerine erişim engeli getirttiriyorlar. Söz konusu rüşvet iddialarını 
araştırmaya cesaret gösteremeyen savcılar ve hakimler ne yazık ki iş Cumhurbaşkanı avukatları-
nın haklarında çıkan haberlere sansür getirilmesi olunca tereddüt dahi etmiyorlar. Yakın zamanda 
Cumhurbaşkanı avukatları hakkındaki iddialarını ciddi bir şekilde araştıracak bir adil yargılama 
düzeni sağlanacaktır. Bu kişilerden bir gün hesap sorulacaktır. Eğer siz suçsuz olduğunuza inanı-
yorsanız çıkın mahkeme önünde hesap verin. Böyle haberlere erişim engeli getirterek, haberlere 
getirilen erişim engeli haberlerine de engel getirterek bir yere varamazsınız” dedi.1868 

31 Temmuz 2022 
• Gezi Davası’nda aldığı cezalar nedeniyle Silivri Cezaevi’nde bulunan Osman Kavala, CHP Es-

kişehir Milletvekili Utku Çakırözer aracılığıyla gönderdiği mesajında, “AİHM’in, tutukluluğu-
mun hak ihlali olduğu yönündeki kararına uymayan Türkiye hakkında son olarak verdiği kararı 
çevirtip TBMM’deki tüm milletvekillerine göndereceğim” dedi. Kavala, “Özellikle de susturma 
ve caydırma amacıyla, yani kasıtla bunların yapıldığını anlatan 18. maddenin ihlali konusunu tüm 
vekiller bilmeli, okumalı” ifadelerinde bulundu.1869 

3 Ağustos 2022 
• CHP Grup Başkanvekili olan Özgür Özel, Gezi davası nedeniyle tutuklu olan sivil toplum örgüt-

leri temsilcileriyle ilgili “Gezi nedeniyle 7 mücadele insanı 100 gündür haksız yere tutuklular 
tarih önünde gezi aklanmıştır geziyi haksız yere yargılayanlar bunun hesabını verecektir” dedi.1870 

• TELE1 spikeri Ülkü Çoban, kendisine sosyal medyada “Kadın spiker son derece cahil, haberi 
cazip hale getirmek için ukalaca bir gülüş atıyor. Olayı kavramaktan uzak. Kızım senden spiker 
değil, olsa olsa televizyon soytarısı olur. İş bulamıyorsan sana bir sirkte iş bulabilirim” diyen eski 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Melih Gökçek’e yanıt verdi. Gökçek’in yıllar önce 
FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’i övdüğü videoları hatırlatarak, “Biz sizden bahsederken gülüm-
seyebiliyoruz. Peki biz size geçmişi hatırlattığımızda gülümseyebiliyor musunuz? O günleri gü-
lerek hatırlayabiliyor musunuz? Sorularımıza cevap verebiliyor musunuz?” diye sordu.1871 Disk 

 
1865 https://t24.com.tr/haber/umit-ozdag-dan-gazeteci-tolga-balcilar-in-tutuklanmasina-tepki-sadece-haber-yapti-kiskirtmadi,1048761 
1866 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/umit-ozdagdan-gazeteci-tolga-balcilarin-tutuklanmasina-tepki-7271460/ 
1867 https://www.turkgun.com/nazmi-bilginden-cemiyet-baskanlarina-agir-hakaretler-haber-185806 
1868 https://t24.com.tr/haber/chp-li-basarir-dan-erisim-engeli-tepkisi-hem-yarginin-hem-de-basinin-uzerinde-tahakkum-kurmus-durumdalar-susmayaca-
gim,1049393 
1869 https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/osman-kavala-aihm-kararini-milletvekillerine-gonderecegim-1963957 
1870 https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/chpli-ozgur-ozelden-gezi-aciklamasi-hesabini-vereceklerdir-1965321 
1871 https://tele1.com.tr/tele1-spikeri-ulku-coban-kendisini-hedef-alan-melih-gokceke-feto-dosyasiyla-yanit-verdi-672559/  
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Basın-İş Sendikası da, “Hiçbir siyasi polemiğe kadın gazetecilerin malzeme edilmesine izin ver-
meyiz. Melih Gökçek, kabul edilemez tarzı, üslubu ve hareketleri için derhal Ülkü Çoban’dan 
özür dilemelidir” açıklaması yaptı.1872 

  4 Ağustos 2022 
• Habertürk Koordinatörü Kürşad Oğuz, programda KPSS sorularının çalınmasına ilişkin kişinin 

MHP’ye yakın olduğu söylemi üzerine MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın, “Elbet 
bir gün kendisiyle hesaplaşılacak” paylaşımına yanıt vererek, “Yayın bizim açımızdan ve yayın-
cılık açısından dürüst, tarafsız ve tamamen adil bir yayındır kimseye gönderme yapılmamıştır” 
dedi.1873 

• TGC Yönetim Kurulu, Birgün yazarı ve KRT TV programcısı Zafer Arapkirli ile Halk TV prog-
ramcısı Ayşenur Arslan’ın tehdit edilmesiyle ilgili açıklamasında “Meslektaşlarımıza gelecek her 
türlü zarardan bu tehdit ve hedef gösterme ile ilgili işlem yapmayan ve önlem almayanları so-
rumlu olacağını kamuoyunun dikkatine sunuyoruz ve İçişleri Bakanlığını göreve çağırıyoruz” 
denildi. 

5 Ağustos 2022 
• TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, İletişim Başkanlığı’nın sosyal medya hesaplarından kurul-

duğu duyurduğu Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin hangi statüde, hangi amaçla kurul-
duğu belli olmayan, yaptırım uygulamalarının ne olacağı belirsiz bir yapı olduğunu vurguladı. 
İletişim Başkanlığı Teşkilatına Dair 14 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde böyle bir mer-
keze yer verilmediğini belirten Durmuş, “Dolayısıyla bu merkez ‘Ben yaptım oldu’ anlamına 
gelmektedir” dedi.1874 

• Gazeteci Erdem Atay, TGC’nin tehdit edilen gazeteciler Ayşenur Aslan ve Zafer Arapkirli’yle 
ilgili için tepki göstermesine rağmen kendisi ve Cumhuriyet yazarı Zülal Kalkandelen’in uzun 
süredir tehdit edilmesine sessiz kaldığını söyledi.1875 Zülal Kalkandelen, TGC’ye, “Ben gazeteci 
değil miyim benim gazeteci olarak laikliği ve hayvan haklarını savunduğum için tecavüz ve 
ölümle tehdit sizin için bir önemi yok mu? Neden bu ayrımı yapıyorsunuz?” diye sordu.1876 

6 Ağustos 2022 
• TGC’nin Basın Özgürlüğü Ödülü, TGC Diyarbakır Temsilcisi Faruk Balıkçı tarafından tutuklu 

16 gazeteci adına Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) yöneticilerinden Hakkı Boltan’a su-
nuldu. Türkiye’nin dünya basın özgürlüğü sıralamasında sonlarda olduğunu belirten Balıkçı, 
“Her şeyden önce gazetecilerin tutuklanmasını, düşünce ve ifade özgürlüğüne vurulan bir darbe 
olarak görüyoruz. Bu gazetecilerin de tüm tutuklamalara rağmen Kürt bölgelerinde verdikleri bu 
mücadeleden dolayı, gazeteciliklerini hiçbir zaman korkmadan, çekinmeden devam ettirmeleri 
nedeniyle takdir ediyoruz” dedi.1877 

• Evrensel muhabiri Kübra Kırımlı, iktidarın kadınları “makul alanlara” hapsetmek istediğini ve bu 
nedenle de sahada kadın gazetecilerin hedef alındığını çünkü yazdıklarının iktidar için tehlike arz 
ettiğini söyledi. Kadınların gazetecilik mesleğinde dezavantajlı konumda çalışmak zorunda kal-
dığını dile getiren Kırımlı, meslekteki zorlukların yanı sıra sözlü ve fiziksel şiddete maruz kal-
dıklarına değindi. Kırımlı, sahada el, kol hareketleri, itişmeler ya da engelleme söz konusu oldu-
ğunda şiddet gibi görülmediğini sözlerine ekledi. Mediaport.net Genel Yayın Yönetmeni Sibel 
Hürtaş da Genelkurmay Başkanlığı’nın başlattığı “andıç” uygulamasından AKP’nin akreditasyon 
sistemine kadar basına dönük şiddetin sürdüğünü kaydetti.1878 

9 Ağustos 2022 
• Mezopotamya Kadın Gazeteciler Platformu’nun (MKGP), 2022 yılının ilk yedi ayını kapsayan 

kadın gazetecilere yönelik hak ihlalleri raporuna göre; 161 hak ihlali yaşandı. Raporda, 18 

 
1872 https://tele1.com.tr/tele1-spikeri-ulku-coban-kendisini-hedef-alan-melih-gokceke-feto-dosyasiyla-yanit-verdi-672559/ 
1873 https://www.gazeteduvar.com.tr/kursad-oguzdan-semih-yalcina-yanit-konuklarin-gorusleri-katilimcilari-baglar-haber-1576146 
1874 https://www.evrensel.net/haber/467482/yasasini-cikaramadilar-iletisim-baskanligi-bunyesinde-dezenformasyonla-mucadele-merkezi-kurdular 
1875 https://www.dokuz8haber.net/tgc-gazeteciler-tehdit-ediliyor-icisleri-bakanligini-goreve-cagiriyoruz 
1876 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/gazetemiz-yazari-zulal-kalkandelenden-turkiye-gazeteciler-cemiyetine-tepki-1965635 
1877 https://yeniyasamgazetesi3.com/tutuklu-gazeteciler-adina-verilen-odulu-dfg-aldi/ 
1878 https://www.evrensel.net/haber/467535/kadin-gazeteciler-gazetecilere-yonelik-siddete-karsi-orgutlu-mucadele 
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gazetecinin haber takibi sırasında polisin fiziki saldırısının yanı sıra sanal medya ortamlarında 
erkeklerin cinsiyetçi hakaret ve sözlü saldırısına maruz kaldığı belirtildi. Rapora göre; 14 gazeteci 
şiddete maruz kalırken, altı gazeteci mesleğini icra ederken tehdit edildi, 10 gazetecinin evine 
baskın yapıldı ve 26 gazeteci gözaltına alındı, Bir gazeteci tacize uğradı. 31 gazetecinin sahada 
haber takibi ve bir gazetecinin seyahat hakkı engellendi. Altı gazeteci, gazetecilik faaliyetlerinden 
dolayı tutuklandı. Bir gazeteci ajanlık dayatmasına maruz kalmış, bir gazeteci doğum yaptığı için 
işten çıkarıldı.1879 

11 Ağustos 2022 
• TGC Yönetim Kurulu, AYM’nin BİK’in resmi ilan ve reklam kesintilerinin “cezalandırma aracı” 

olarak kullanıldığı ve hak ihlali oluşturduğu kararı üzerine TBMM’ye çağrıda bulundu. Açıkla-
mada, “TBMM, söz konusu Anayasa Mahkemesi kararını önemsemeli, demokratik bir toplumun 
gereklerine uygun, ifade ve basın özgürlüğünü en geniş şekilde koruyucu, Basın İlan Kurumu’na 
yönelik yeni düzenlemesini sorumlulukla yerine getirmelidir.1880 TBMM seçime giderken habe-
rin serbest dolaşımının, gazetecilerin ve yurttaşların habere erişiminin önündeki engellerin kaldı-
rılmasına katkı sunmalıdır” denildi.1881  

• CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, AYM’nin Basın İlan Kurumu’nun (BİK) BirGün, 
Cumhuriyet, Evrensel ve Sözcü’ye uyguladığı cezalarla basın özgürlüğünün ihlal edildiğine hük-
mettiği kararı üzerine Ekim ayında konuya ilişkin düzenleme yapılması çağrısında bulundu.1882 
Çakırözer, “Her ay açıkladığımız basın özgürlüğü raporlarımızda Basın İlan Kurumu’nun gaze-
telere haksız, hukuksuz ilan kesme cezalarının haber alma hakkımızı engellendiğini, basın özgür-
lüğünü tehdit ettiğini söylüyoruz. Resmi ilanların adil bir şekilde gazetelere dağıtılması amacıyla 
kurulan Basın İlan Kurumu artık iktidarın sopasına dönüşmüş durumda. AYM’nin bu cezalara 
ilişkin verdiği hak ihlali kararına ilişkin açıkladığı gerekçeli kararı da bunu kanıtladı. AYM, Mec-
lis’ten kanuni düzenleme istedi. Meclis açılır açılmaz düzenleme yapılmalı ve BİK’in bu keyfi 
yetkisi sınırlandırılmalı” dedi.1883 

12 Ağustos 2022 
• ÇGD, BirGün, Cumhuriyet, Evrensel ve Sözcü’nün BİK tarafından verilen ilan ve reklam cezala-

rının hukuksuz olduğuna ilişkin AYM’nin kararının basın özgürlüğü açısından kıymetli olduğunu 
kaydetti. ÇGD’den yapılan yazılı açıklamada1884, “Karar, iktidarın ‘sansür araçları’ndan birine 
dönüşen BİK’e ders niteliğinde olup, Ekim ayında tekrar gündeme gelmesi öngörülen ‘dezenfor-
masyon düzenlemesi’ adlı sansür teklifinin bazı maddeleri ile teklifin zihniyetini de boşa düşür-
müştür” denildi. ÇGD, “Düzenlemede, öncelikle sansürün yaygınlaştırılması ve kurumsallaştırıl-
ması için bazı kurumlar – bunların başında BİK yer almakta yeni güç merkezleri haline getirilmek 
istenmekteydi. Sansürün büyük patronu konumuna yükseltilen BİK’in, artık sadece ilan ve rek-
lam kesme cezasıyla yazılı basını değil, internet, sosyal medya dahil tüm medya araçlarını, kısaca 
düşünen, konuşan, yazan iktidarı kızdıran herkesi denetleme ve cezalandırma yetkisiyle donatıl-
ması öngörülmekteydi” değerlendirmesini yaptı.1885 

• BirGün Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın, AYM’nin BirGün, Cumhuriyet, Evrensel ve 
Sözcü’ye BİK’in uyguladığı resmi ilan ve reklam kesintilerini basın ve ifade özgürlüğüne aykırı 
bulmasıyla ilgili “En üst mahkeme bunun hukuksuz olduğunu çok net söylüyor. ‘Bu basın özgür-
lüğünü engelliyor’ diyor. Basın İlan Kurumu’nun bu kararı uygulaması gerekir. O dönemde çok 
ciddi ekonomik kayba da uğradık bunun da tazmin edilmesi gerekir” dedi. Birgün Genel Yayın 
Koordinatörü Yaşar Aydın, gazetelere yapılan haksızlığın belirli ölçüde en azından giderildiğini 
dile getirerek, “Bize, Cumhuriyet’e, Sözcü’ye ve Evrensel’e yapılan ciddi bir haksızlık vardı, bu 
anlamda da en azından belli düzeyde haksızlığı gidermiş oldu. Esas itibariyle bundan sonrasına 

 
1879 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/179245?page=2 
1880 https://www.gazeteduvar.com.tr/tgc-tbmm-bike-yonelik-anayasa-mahkemesi-kararini-uygulamalidir-haber-1576984 
1881 https://www.birgun.net/haber/tgc-den-meclis-e-cagri-bik-e-yonelik-anayasa-mahkemesi-kararini-uygulamalidir-398637 
1882 https://www.medyaport.net/medya/utku-cakirozer-bikin-keyfi-yetkisi-sinirlandirilmali-h41617.html 
1883 https://kronos35.news/tr/aym-hak-ihlali-demisti-bikin-keyfi-yetkileri-sinirlandirilmali/ 
1884 https://cgd.org.tr/basin-aciklamalari/2022/08/12/aymnin-basin-ahlak-esaslariyla-ilgili-karari-sansur-duzenlemesini-de-bosa-dusurmustur/ 
1885 https://www.evrensel.net/haber/467922/cagdas-gazeteciler-dernegi-aymnin-karari-sansur-duzenlemesini-de-bosa-dusurmustur 
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dair önemli bir karar. AYM üyelerinin çoğunlukla aldığı karar bundan sonar BİK’in keyfi tutum 
almasını engelleyici olma özelliği taşıdığını düşünüyoruz” diye konuştu.1886 Evrensel Genel Ya-
yın Yönetmeni Fatih Polat ise, BİK’in AYM’nin kararından kendisi için uygun olduğunu düşün-
düğü bir cümleyi cımbızladığını belirterek, “O da ‘AYM, Basın İlan Kurumu’nun müeyyide uy-
gulama yetkisinin bulunduğunu açıkça ifade etmektedir’ cümlesi. Ama dört gazetenin başvuru-
sunun ardından AYM, belli başlı Anayasa maddelerine, yasalara atıf yaparak adeta bir ders notu 
niteliğinde karar metni açıklıyor. 44 sayfalık bir karar metni. ‘Peki bunlardan bir tanesi de haklı 
değil mi’ diye sormak lazım. Neden üzerlerine alınmıyorlar? AYM’nin kararlarını tamamen red-
detmesi 'Basın İlan Kurumu’nda yapısal bir sorun vardır' tespitini teyit edeceği için tamamen 
reddetme yoluna gitmiyor. ‘Meclis bizim sorgulandığımız maddeyi düzenleyene kadar bu konuda 
basın ahlak başvurularını dikkate almayacağız’ diyor. Biliyoruz ki Türkiye Gazetecilik Hak ve 
Sorumluluk Bildirgesi’yle tamamen çelişen, meslek ahlakıyla çelişen ve baskıya dayalı maddeler 
yüzeysel de uygulandı” dedi.1887 

• Yüzde 76 engelli ağır hasta raporuna sahip tutuklu gazeteci Devrim Ayık’ın annesi Hülya Ayık, 
tedavi hakkı engellenen oğlunun hastalıklarının ilerlediğini belirterek, “Diğer hasta tutuklular gibi 
Devrim’in de mi cenazesinin çıkmasını bekliyorlar?” diye sordu. Anne Ayık, “Cezaevi ortamında 
Devrim’e diyet listesi verilmiyor oysa sınırlı sayıda yemek yemesi gerekiyor. Bağırsaklarında 
rahatsızlık olmasından kaynaklı da sürekli kanama oluyor. Tahliye edilmesi için ilgili yerlere 
başvuruda bulunduk ancak bir cevap alamadık. Cezaevinde yoğun bir baskının olduğunu söylü-
yor. Devrim artık yemeğe tuz döküp yemek zorunda kalıyor. Verdikleri yemek ona yaramıyor, 
aksine hastalığını ilerletiyor” diye konuştu.1888 

• DİSK’e bağlı Basın-İş Sendikası’nın Zeynep Kuray’ın gözaltına alınmasına ilişkin yaptığı açık-
lamasında, “İnşaat işçilerinin hak gasplarına karşı eylemini takip eden üyemiz Zeynep Kuray gö-
zaltına alındı. Emek mücadelesinin sesini gazetecileri gözaltına alarak susturamazsınız. Arkada-
şımızı derhal serbest bırakın!” denildi.1889 TGS’nin açıklamasında, “Emlak Konut önünde anaya-
sal hakkını kullanarak eylem yapan, parasını isteyen 10 inşaat işçisi için utanmadan bu kadar 
polis toplamışsınız, bir de emekçinin sesini duyuran Zeynep Kuray’ı gözaltına alıyorsunuz. Mes-
lektaşımızı derhal serbest bırakın” denildi.1890 

13 Ağustos 2022 
• Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Ebru Oruç’un yaşadığı silahlı saldırıyla ilgili “Derneğimizin 

Rize Şubesi Başkan Yardımcısı, aynı zamanda Youtube üzerinden yayın yapan Sokak Kedisi ka-
nalı aracılığıyla sokak röportajları gerçekleştiren Ebru Uzun Oruç, MHP’liler tarafından uzun 
zamandır hedef gösterilerek tehdit edilmekteydi. Bugün akşam saatlerinde eşiyle İstanbul Bağdat 
Caddesi'nde yürürken birkaç kişinin saldırısına uğradı. Planlı şekilde yapılan bu saldırı hızla ay-
dınlatılmalı ve bizce kuşku götürmez şekilde ortada olan saldırının arkasındaki anlayış ifşa edil-
melidir. Bir siyasi anlayışın sistematik biçimde Türkiye’de gazetecilere yönelik bu tür saldırıları, 
bizleri, basın özgürlüğü ve halkın yaşanan gerçekleri öğrenmesi mücadelemizden bir adım geri 
bırakmayacaktır. Kimse, yaptığının yanına kar kalacağını zannetmesin. Basın özgürlüğünü hede-
fine koyan bu saldırının, failleri ve azmettiricileri yakalanana kadar takipçisi olacağız” açıklama-
sında bulundu. 

• Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG), Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Bir-
liği (MESAM), Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği, (MÜYAP), Müzik 
Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR), Zeytinli Rock Festivali’nin yasaklanmasına tepki 
göstererek ortak bir bildiri yayınladı. Bildiride, “Son dönemlerde bazen kadın solistlerin kıyafet-
leri, bazen etnik dillerin kullanımı, bazen politik farklılıklar çoğunlukla da halkın örf ve adetlerine 

 
1886 https://ankahaber.net/haber/detay/gazete_yoneticileri_aymin_basin_ozgurlugu_kararini_degerlendirdi_karar_basin_ilan_kurumuna_cekiduzen_ver-
meli_98622 
1887 https://www.birgun.net/haber/aym-nin-bik-karari-sonrasi-meclis-e-cagri-zarari-tazmin-edin-398719 
1888 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/179491 
1889 https://twitter.com/Disk_Basin_is/status/1558060427854094338 
1890 https://twitter.com/TGS_org_tr/status/1558069276069724164 
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aykırılık, hatta müzik emekçilerimiz ve yüz binlerce izleyiciyi zan altında bırakan ağır ithamlar 
gerekçe gösterilerek festivallerin ve konserlerin yasaklandığına tanık oluyoruz” denildi.1891 

• Muğla Bodrum’da AYDEM’in yürüttüğü alt yapı çalışmalarını görüntülediği için fiziki saldırıya 
uğrayan 57 yaşındaki Bodrum Gündem Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Bozoğlu, “Biz 
işimizi yapıyoruz. Gazetecilik yapmak suç değildir” tepkisini paylaştı. Gazeteciler, saldırıya tepki 
göstermek adına olay yerinde toplanarak basın açıklaması yaptı. Muğla Gazeteciler Cemiyeti Yö-
netim Kurulu Üyesi Ercan Vuranlar, “Bu olay her gazetecinin başına gelebilecek cinsten. Ama 
tabi hiç bir zaman olmasını istemiyoruz. Dün Fatih'in başına gelen olay Perşembe günü de benim 
başıma geldi. Bana saldırmak isteyen müteahhit firmanın yetkilisi bir vatandaşın, kazıları protesto 
etmeye başlaması üzerine son buldu. Biz de olay yerinden ayrıldık. Bunlar nasıl oluyor bilmiyo-
rum. Ağustos ayında kazı yapıp trafiği katlediyorlar. Bunu fotoğraflamak, haber yapmak isteyen 
gazeteciyi darp ediyor, makinasını kırıyorlar. Kimden güç alıyorlar? Anlamak imkansız” dedi. 
Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Kaytan ise, “Nasıl ki iyi konuları haber 
yapıyorsak, halkın görmesi gereken olumsuzlukları da haber yapacağız. Kaldı ki Bodrum gibi bir 
turizm kentinde bu günlerde bu çalışmanın yapılması Bodrum için bir zulümdür. Dün Fatih kar-
deşimize yapılan saldırı, Bodrum basınına yapılmış bir saldırıdır” dedi.1892 

15 Ağustos 2022 
• Expression Interrupted’ın raporuna göre 2022’nin ikinci çeyreğinde dokuz gazeteci süreli hapis 

cezalarına çaptırıldı. Ayrıca toplam 210 bin TL tazminat ve 57 bin 980 lira adli para cezası verildi. 
Diyarbakır’da 16 gazeteci ve medya çalışanının tutuklanmasıyla cezaevindeki gazeteci sayısı 
67’ye yükseldi. Rapora göre, yılın ikinci çeyreğinde gazetecilerin sanık olarak yargılandığı 116 
dava görüldü. Bu davalarda sekizi yabancı ülke vatandaşı 168 gazeteci yargılandı. Bir gazeteci 
hakkında açılan tazminat davası reddedildi; bir gazeteciye açılan dava ise zaman aşımından dü-
şürüldü. Yargılamalarda gazetecilere en sık yöneltilen suçlamalar önceki dönemlerde olduğu gibi 
yine “örgüt propagandası” ve “örgüt üyeliği” oldu. Bu suçlamaların ardından en sık kullanılan 
suçlamalar ise “hakaret” ve “Cumhurbaşkanı’na hakaret” olarak kayıtlara geçti. Aynı üç aylık 
dönemde 12 gazeteci hakkında 11 yeni dava açıldı. 14’ü haber takibi esnasında olmak üzere top-
lam 38 gazeteci gözaltına alındı. Dokuz gazeteci hakkında ise soruşturma başlatıldı. Açık kay-
naklardan derlenen verilere göre, yılın ikinci çeyreğinde gazetecilere yönelik en az dokuz saldırı, 
şiddet içeren polis müdahalesi ve tehdit vakası yaşandı. En az altı gazeteci sivil kişilerin fiziksel 
saldırılarına maruz kalırken çok sayıda gazeteci de 1 Mayıs, Gezi’nin yıldönümü ve Onur Haftası 
nedeniyle düzenlenen gösteriler esnasında polisin sert fiziksel müdahaleleriyle engellendi 
ve/veya gözaltına alındı. RTÜK Üyesi İlhan Taşcı’nın açıkladığı rakamlar ise, RTÜK’ün 2022’in 
ilk yarısında aldığı ceza kararlarındaki orantısızlığı bir kez daha ortaya koydu. Taşcı’nın açıkla-
masına göre, RTÜK yılın ilk altı ayında eleştirel yayın çizgileriyle bilinen televizyon kanalları 
hakkında toplam 30 ceza verirken, aynı dönemde iktidara yakın kanallara ise sadece üç kez ceza 
verdi. Rapora konu olan dönemde BİK tarafından verilen herhangi bir yeni ilan cezası kayda 
geçmese de Evrensel gazetesine Eylül 2019’dan beri uygulanan resmi ilan yasağı, 13 Haziran 
2022 itibarıyla 1000’inci gününü doldurdu.1893 

16 Ağustos 2022 
• Diyarbakır’da 16 Haziran’da tutuklanan 16 gazetecinin avukatlarından Resul Temur, iki aydır 

iddianame hazırlanmadığını ve tutuklamalara gerekçe olarak hala bir delil gösterilmediğini söy-
ledi. Temur, “Tutuklu 16 Kürt gazeteci iki aydır dosyalarında hukuki anlamda hiçbir gelişme 
olmadan cezaevinde. Gözaltına alınan ya da tutuklanan kişiler açısından ilk temel hak, hakkında 
var olan suçlamaları öğrenme hakkı. Bu hak kişilerin dosya içeriğine ve kendilerine yönelik var 
olan delillere ulaşmalarına olanak tanır. Kişinin kendisini savunması için önemlidir. Ancak gaze-
tecilerin gözaltına alındıkları günden bu yana hakları yok sayılıyor. Deliller ve delillere ilişkin 

 
1891 https://www.gazeteduvar.com.tr/muzik-meslek-birliklerinden-zeytinli-aciklamasi-kararinizi-gozden-gecirmeye-davet-ediyoruz-haber-1577288 
1892 https://www.sozcu.com.tr/2022/gunun-icinden/muglali-gazetecilerden-meslektaslarina-yapilan-cirkin-saldiriya-tepki-7306309/ 
1893 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/265877-2022-nin-ikinci-ceyreginde-116-davada-168-gazeteci-yargilandi 
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yorumlar iktidara yakın medyaya servis edildi. Gizlilik kararı nedeniyle bizim öğrenemediğimiz 
ama iktidara yakın medyanın manipüle etmeye çalıştığı deliller bile dosyaların içeriğinin gazete-
cilik faaliyeti olduğunu ortaya koydu” diye konuştu.1894 DFG Eş Başkanı Dicle Müftüoğlu da, 
iktidarın seçim yaklaşırken yargıyı muhalif tüm kesimlere yönelik sopa olarak kullandığını belir-
terek, “Gazeteci arkadaşlarımıza dair soruşturmayı yürüten savcı özel yetkili olarak Diyarbakır’a 
gelmiş ve duruma baktığımızda bu operasyon için geldiğini biliyoruz. Hemen ardından da bir 
kararnameyle İzmir’e tayin edildi. Şu an aldığımız bilgilere göre soruşturmayı yürütecek bir savcı 
dahi yok. Geçici bir savcı var o da rutin işlemleri yapmakla görevli. Soruşturmayı yürütmek için 
bir şey yapmıyor. Bu durum sürecin uzatılması demek oluyor. Bu sürecin hukuksuzca uzaması 
da işkence durumuna dönüşüyor” dedi.1895 

• Van Valiliği’nin kentteki birçok sokakta basın açıklaması yapılmasını yasaklaması üzerine Eği-
tim-Sen Van Şubesi, yürütmeyi durdurma talebiyle mahkemeye başvurdu. Başvuruda, “Hatta bu 
yasaklar gerekçe gösterilerek milletvekillerinin halk ile bir araya gelmesine, milletvekillerinin 
seçmenleri ile toplumsal ve siyasal görüş ile tepkilerini paylaşmasına ve hatta bir sokakta hareket 
etmelerine veya yürümelerine de engel olunmaktadır. Orantısız ve ölçüsüz kolluk müdahalelerine 
de dayanak yapılan bu yasaklama kararının anayasada güvence altına alınan toplantı ve gösteri 
yürüyüşü düzenleme hakkına yapılmış ağır bir müdahaledir. Alınan yasaklama kararının 15 gün-
lük bir süreyi kapsaması ile uygulanması halinde telafisi imkansız zararların oluşacağı gerçeği 
karşısında idarenin savunması alınmaksızın derhal yürütmeyi durdurma kararı verilmesini talep 
etme ihtiyacı hâsıl olmuştur” denildi.1896 

17 Ağustos 2022 
• İnsan Hakları Savunucuları Dayanışma Ağı’nın (İHSDA) Ağustos bülteninde1897, Türkiye’de 

Temmuz ayındaki hak ihlallerine yer verildi. Bu kapsamda, Yasemin Smallens’in Türkiye'deki 
LGBTİ+'lara yönelik baskı ve şiddeti ele aldığı yazısında1898 “İstanbul’dan İzmir’e binlerce Türk 
aktivist lezbiyen, gey, biseksüel ve transseksüel (LGBT) Onur ayını anmak için sokaklara çıktı. 
Buna karşılık, Türk makamları LGBT aktivistlerine, avukatlara ve gazetecilere karşı bir dizi sal-
dırı başlattı. LGBT haklarına yönelik baskılar, Türk hükümetinin muhalefet seslerini susturma ve 
demokratik güvenceleri ortadan kaldırmaya yönelik yoğun kampanyasının bir parçası” de-
nildi.1899 

19 Ağustos 2022 
• Sanatçı Müjde Ar, Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Mithat Alam Film Mer-

kezi’nin yöneticileri Zeynep Ünal ve Elif Ergezen’in kayyum rektör Naci İnci tarafından görev-
den alınmaları ve kampüse girişlerinin engellenmesi üzerine “Hangi gerekçeyle olursa olsun ele 
geçirmek için Zeynep ve Elif’in görevden alınması yeni bir hukuksuzluk örneğidir” dedi.Ar, 
“Mithat Alam Film Merkezi, Boğaziçi Üniversitesi’nin içinde yer almakla birlikte Mithat Alam 
Eğitim Vakfı’na bağlı, bağımsız bir film merkezidir. Bu bağımsızlık Mithat Bey’in bize mirasıdır. 
Bugün bu mirasa sahip çıkmak sinemamızın ve Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin göre-
vidir ve bu görev hepimizin omuzlarındadır. Bir rektörün iki dudağının arasında karar verebile-
ceği bir şey değildir. Hangi gerekçeyle olursa olsun ele geçirmek için Zeynep ve Elif’in görevden 
alınması yeni bir hukuksuzluk örneğidir.  Bugün kayyum rektör bu amacına ulaşırsa yarın film 
merkezimiz yok olacak. Bu nedenle sinemacıları ve akademisyenleri buna karşı durmaya davet 
ediyorum” dedi. Yazar-şair Murathan Mungan da “Aynı günlerde hem Mithat Alam Film Mer-
kezi’nin, hem Nesin Matematik Köyü’ne yapılanlar bir tesadüf değildir. Yıllardır ülke çapında 
süren Moğol istilasının bir parçasıdır. Nasıl Boğaziçi Üniversitesi zorbaların, gaspçıların eline 

 
1894 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/265930-16-gazetecinin-tutuklulugunda-ikinci-ay-iddianame-yok-gizlilik-karari-var 
1895 https://www.evrensel.net/haber/468128/tutuklamalar-hukuksuz-gazetecileri-derhal-serbest-birakin 
1896 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/179803?page=6 
1897 https://mailchi.mp/043b885d9cee/agustos-bulteni-14164229 
1898 https://english.alaraby.co.uk/opinion/turkeys-lgbt-crackdown-about-silencing-all-opposition 
1899 https://bianet.org/bianet/yasam/265973-turkiye-deki-lgbti-lara-yonelik-baski-dunya-basininda 
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kalmayacaksa, Mithat Alam Film Merkezi de onlara kalmayacaktır. Çünkü biz tarihi onlardan 
daha iyi biliyoruz” diye konuştu.1900 

• Diyarbakır’da 8 Haziran’da gözaltına alınan ve sekiz gün sonra çıkartıldığı adliyede 15 arkada-
şıyla birlikte tutuklanan Xwêbun Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mehmet Ali Ertaş, cezaevinden 
kaleme aldığı mektubunda, “Bizim gözaltına alınıp tutuklanmamız, basının özgür olmadığının 
somut bir örneği. Basın özgürlüğünün önünde birçok engel var” dedi. Ertaş mektubunda, “Bir 
gazeteci nerede ve ne zaman bir gelişme, bir olay veya bir haber varsa, orada olmalıdır. Biz de 
çoğu zaman bulunduğumuz il ve bölgede haber takip ederken, hep engel ve yasaklarla karşılaştık. 
Diyarbakır, Van, Ankara, İstanbul, Şırnak, Hakkari, Bitlis, Şanlıurfa ve birçok ilde haber takibini 
yapan arkadaşlar engellendi. Somut örnek verirsek, bir orman yangını çıktığında yangının olduğu 
bölgeye giderken engellendik. Bir köy ve bölge ablukaya alınırken giriş-çıkışlar yasaklanırken o 
köye gittiğimizde engellendik. Bir cenaze defnedilirken, cenaze izlediğimizde engellendik. Bir 
basın açıklamasını izlerken engellendik. İktidarın mitinglerini takip ederken engellendik. Ağaç-
ların kesildiği ormanlık alana giderken, engellendik. Sur’un yasaklı mahallelerine giderken en-
gellendik. Defalarca fotoğraflarımıza ve görüntülerimize el konuldu. Karşılaştığımız engelleri 
çoğaltabiliriz” dedi.1901 

23 Ağustos 2022  
• Muğla’da Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Milyonfest Fethiye’nin iptal edilmesine ilişkin 

“Bu yıl yine çok güzel projelerimiz vardı. Ama sabah valilikten aldığımız bir haberle üzüldük. 
Gençlerimizi İnlice Plajı’nda 16 sanatçıyla buluşturacağımız Milyonfest, Valilik tarafından iptal 
edildi. Gerekçesi yok. Biz idari mahkemeye başvuracağız. Kendine yakın insanların konserleri 
iptal edilmiyor. Ama Fethiye Belediyesi’nin İnlice Plajı’ndaki yapacağı konser iptal ediliyor. 
Bunu gençlerimizin takdirine sunuyorum” dedi.1902 

25 Ağustos 2022 
• İnsan Hakları Derneği (İHD) Mersin Şubesi, 1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında düzenlene-

cek konserin valilik tarafından yasaklanmasını protesto etti.  Özgür Çocuk Parkı’ndaki basın açık-
lamasına Mersin Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri ile çok sayıda kişi katıldı. Açıklamada, 
“Kamuda biziz barış da barış yasaklanamaz” pankartı açılırken, “Barış talebi kamu düzenini bo-
zuyormuş”, “Türküler ne zaman kamu düzenini bozdu” dövizleri taşındı.1903 

26 Ağustos 2022  
• Dersim Emek ve Demokrasi Platformu, Evrensel gazetesinin resmi ilan ve reklam yayımlama 

hakkını tümüyle iptal edilmesine1904 “İlan kesme ile Evrensel susmaz” diyerek tepki gösterdi. 
Dersim Emek ve Demokrasi Platformu’nun Seyit Rıza Meydanı’nda yaptığı basın açıklamasında; 
“BİK’in siyasi iktidarın isteği doğrultusunda aldığı, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünü ihlal 
eden çok sayıda kararı var!  Son olarak da Evrensel Gazetesi’nin resmi ilan ve reklam yayınlama 
hakkının sona ermesine ilişkin aldığı karar, başta Anayasa’ya, Basın Kanunu’na, 195 sayılı Ka-
nuna ve buna bağlı çıkartılan normlar hiyerarşisine aykırıdır” denildi.1905 

28 Ağustos 2022  
• Mezopotamya Kültür Merkezi (MKM), 16 Haziran’da Diyarbakır’da tutuklanan 16 gazeteciyle 

dayanışma amacıyla Şişli Cemil Candaş Kültür Merkezi’nde dayanışma gecesi düzenledi.1906 Sa-
natçı Kadir Çat ile Koma Aryen ve Bandista grubu sahne aldı.1907 Etkinlikte Diyarbakır Kadın 
Kapalı Cezaevi’nde tutulan Jinnews Haber Müdürü Safiye Alağaş’ın mesajı okundu. Mesajında 
“Bize dayatılan tutsaklık bizim şahsımızda aslında halklara dayatılan bir tutsaklıktır” diyen Ala-
ğaş, “Bu ülkenin sanatçısı, işçisi, siyasetçisi, gazetecisi, kadını, çocuğu kısacası biat etmeyen her-
kes bugün iktidarın ana hedefi haline gelmiş bulunuyor. Bizlerin hedef alınması kuşkusuz 

 
1900 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/sanatcilar-bogazicindeki-mithat-alam-film-merkezi-icin-birlesti-1971299 
1901 https://www.evrensel.net/haber/468425/mehmet-ali-ertas-biz-gazeteciyiz-ve-her-yerde-gazeteci-olacagiz 
1902 https://www.birgun.net/haber/fethiye-belediye-baskani-alim-karaca-milyonfest-valilik-tarafindan-iptal-edildi-400087 
1903 https://www.mersinmercek.com/1-eylul-konserinin-yasaklanmasina-tepki-mucadeleye-devam/ 
1904 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/basin-ilan-kurumu-evrensel-gazetesinin-resmi-ilan-ve-reklam-yayimlama-hakkini-iptal-etti-1972623 
1905 https://www.ozgurdersim.com/gundem/emek-ve-demokrasi-platformu-evrensel-susmaz-h85568.html 
1906 https://pirha.org/tutuklu-gazetecilerle-dayanisma-gecesi-yapildi-338633.html/29/08/2022/ 
1907 https://www.gazeteduvar.com.tr/ozgur-basin-ile-dayanisma-etkinligi-devrildik-mi-hayir-haber-1579119 / 
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derinden bir mesaj da içeriyor. Özellikle Türkiye’nin tek kadın haber ajansı olma özelliği taşıyan 
Jinnews’e dönük bu saldırı, bir yıldırmayı da amaç ediniyor. Bugün belki biz içerideyiz ama mes-
lektaşlarımız yollarına devam ediyor ve kadınların seslerini, direnişlerini kamuoyuna duyuruyor” 
dedi.1908 

29 Ağustos 2022  
• Yunanistan’daki Real Gazetesi'nin yazarı Evangelos Areteos’un Türkiye'den sınır dışı edilmesine 

meslek örgütleri tepki gösterdi. Yabancı Medya Derneği, Areteos’un kendisine haklı bir gerekçe 
sunulmadan haksız yere sınır dışı edildiğini belirterek, “Kendisi 23 yıldır geçerli basın kartı ile 
Türkiye ile ilgili haberler yapmaktadır. Bu gelişmeyi basın özgürlüğüne bir darbe olarak görüyor 
ve dayanışma içinde olduğumuzu belirtiyoruz” açıklaması yaptı. RSF Türkçe de, Areteos’un uzun 
yıllardır yaşadığı Türkiye'den sınır dışı edilmesinin “acı şekilde, yetkililerin eleştiriye gösterdik-
leri toleranssızlığın vardığı eşiğe işaret ettiğini” belirterek, bu haksız kararın geri alınmasını talep 
etti.1909 CPJ Programlar Direktörü Carlos Martinez de la Serna da, “Türkiye’de uzun bir haberci-
lik geçmişi olan Yunan gazeteci Evangelos Areteos’un çalışmaları yetkililer beğenmiyor diye 
böyle gayrı resmi bir şekilde son bulmamalı” dedi ve ekledi: “Yetkililer Areteos’un Türkiye’ye 
geri dönmesine izin vermeliler ve o da ülke içinde serbestçe ve misilleme korkusu olmadan çalı-
şabilmeli” dedi.1910 

2 Eylül 2022 
• Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), AKP’li Zehra Taşkesenlioğlu’nun boşanma aşamasında ol-

duğu Ünsal Ban’ın adliyeye getirilişini fotoğraflayan gazetecilere yönelik polis müdahalesine 
ilişkin yapılan açıklamada, “Ülkede gazetecilere karşı gittikçe sertleşen bir tutum izleyen emniyet 
görevlilerinin gazetecinin haber almasına, haber yerinde bulunmasına bile karıştığı gözlenmek-
tedir” denildi. Açıklamada, “Bu açıdan İçişleri Bakanlığı’nın gazeteci-polis ilişkilerinde hukuksal 
sınırların aşılmaması, uluslararası standartlarına göre hareket etmesi gerektiğini bir kez daha ha-
tırlatıyoruz. Baskı altına alınmaya çalışılan tüm gazetecilerle dayanışma içinde olduğumuzu ka-
muoyunun bilgisine sunarız” denildi.1911 

• 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, Karaismai-
loğlu’nun şahsen başvurarak engelleme kararı almasına “Siemens kazandığı TCDD ihalesinde 
rüşvet ihbarı alıyor, iç soruşturma açıyor, kendi ödemelerini tutarsız buluyor. Gelgelelim... So-
ruşturmada da yazılarda da adı geçmeyen Adil Karaismailoğlu şahsen başvurarak engelleme ka-
rarı aldırıyor. Neden üstünüze alındınız ki?”1912 tepkisini gösterdi.1913 

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-
sunda bulunulacağını duyurdu. İstanbul Güvenlik Şube Müdürü Hanifi Zengin hakkında suç du-
yurusu yapılacağı belirtildi.1914 

• Şarkıcı Aleyna Tilki, 16 Eylül’de Çorum’da gerçekleştireceği konser nedeniyle Diyanet-Sen Ço-
rum Şube Başkanı İsmail Şanal'ın kendisini hedef göstermesi üzerine "Çok üzgünüm.. Aylardır 
iptal olan işlerime, yaratılan baskıya çok üzülüyorum"1915 dedi.1916 

4 Eylül 2022 

 
1908 https://www.gazeteduvar.com.tr/ozgur-basin-ile-dayanisma-etkinligi-devrildik-mi-hayir-haber-1579119 
1909 https://kisadalga.net/haber/detay/yunan-gazeteci-areteosun-sinir-disi-edilmesine-tepki_39939 
1910 https://cpj.org/tr/2022/08/yunan-gazeteci-evangelos-areteosun-turkiyeye-girmesine-izin-verilmedi/ 
1911 https://www.tgc.org.tr/18-slider/3522-tgc-gazeteci-polis-ilişkilerinde-hukuksal-sınırlar-aşılmamalıdır.html 
1912 https://twitter.com/baristerkoglu/status/1565395320296587265 
1913 https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/baris-terkoglunun-belgeli-yuksek-hizli-tren-rusveti-baslikli-haberine-karaismailogludan-engelleme-1976468 
1914 https://medyascope.tv/2022/09/03/cumartesi-anneleri-30-agustostaki-aciklamaya-mudahale-eden-polisler-hakkinda-suc-duyurusunda-bulunacaklarini-du-
yurdu/ 
1915 https://twitter.com/aleynatilki/status/1565756616741363718 
1916 https://www.birgun.net/haber/aleyna-tilki-aylardir-iptal-olan-islerime-yaratilan-baskiya-cok-uzuluyorum-401396 
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• HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a yönelik soru önerge-
sinde, Van’da gazeteciler Mesut Bağcı, Zelal Tunç ve Elfazi Toral’ın darp edildiğini kaydetti.1917 

• 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 yük-
seldi. Gazetecilerin yaşam hakkına yönelik 11 saldırının gerçekleştiği, bir gazetecinin evine bas-
kın düzenlendiği, beş gazetecinin gözaltına alındığı, ikisinin tutuklandığı, beş gazetecinin kötü 
muameleye maruz kaldığı, sekiz gazetecinin tehdit edildiği ve beş gazetecinin haber takibi sıra-
sında engellendiği kaydedildi. Raporda, cezaevindeki gazetecilere yönelik 37 hak ihlali tespit 
edildiği aktarıldı. Düşünce ve ifade özgürlüğü ihlallerinde, dört gazeteciye soruşturma, dört ga-
zeteci hakkında dava açıldığı, 20 gazeteci hakkında ya dava açıldığı ya da yargılanmasına devam 
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.1918 

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.1919 

8 Eylül 2022 
• RSF (Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü), Türkiye’ye, gazeteci Güngör Arslan cinayetini “ay-

dınlatma” ve tüm faillerden “hesap sorulmasını sağlama” çağrısı yaptı. RSF Operasyon ve Kam-
panyalar Direktörü Rebecca Vincent, “Biz, hem Güngör Arslan’ın öldürülmesini hem de Tür-
kiye’de medya çalışanlarının karşı karşıya kaldığı şiddetteki endişe verici genel artışı şiddetle 
kınıyoruz. Yargıyı bu cinayeti tüm yönleriyle aydınlatmaya ve Arslan’ın katillerinin 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.1920 

• 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.1921 MA muhabiri Doğan Kaynak ile ETHA muhabiri 
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.1922 

• 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 anlak 
ilkeleri düzenlemesine karşı “yürütmenin durdurulması” ve “iptali” talebiyle ayrı ayrı dava açtı. 
Danıştay’a sunulan dava dilekçelerinde, BİK’in kanuni dayanağı olmayan yetki kullanımına dik-
kat 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 

 
1917 https://www.birgun.net/haber/gazetecilere-yonelik-artan-saldirilar-meclis-gundemine-tasindi-401486 
1918 https://www.dokuz8haber.net/tutuklu-gazeteci-sayisi-79a-yukseldi 
1919 https://bianet.org/bianet/insan-haklari/266782-gazetecileri-darp-ve-taciz-eden-polisler-hakkinda-islem-yapilacak-mi 
1920 https://t24.com.tr/haber/rsf-turkiye-yi-gazeteci-gungor-arslan-cinayetini-aydinlatmaya-ve-tum-faillerden-hesap-sormaya-cagiriyoruz,1057933 
1921 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/266872-gazetecilerden-polis-siddetine-suc-duyurusu 
1922 https://www.evrensel.net/haber/469732/gazeteciler-maruz-kaldiklari-polis-siddetine-dair-suc-duyurusunda-bulundu 
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haline geldiğinin altı çizildi. Anayasa Mahkemesi’nin “BİK’e sınırları belirlenmemiş bir yol su-
nan kurallar zinciridir” dediği pilot karara atıf yapılarak, Basın Ahlak Esasları ve 195 sayılı Ka-
nun’un “Müeyyide” kenar başlıklı 49. maddesinin yapısal sorun teşkil ettiği tespitiyle sorunun 
çözümü için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) gönderilmesine karar verdiği hatırla-
tıldı.1923 

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 kana-
lıdır. Halkı bilgilendirmeye çalışıyor, bilgilendiriyor. İşte iktidar bu nedenle RTÜK eli ile Halk 
TV’yi susturmak istiyor” dedi.1924 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 inşasında 
DEVA Partisi tüm özgürlüklerin güvencesi olacak” dedi.1925 Gelecek Partisi Genel Başkanı Ah-
met Davutoğlu da, “Gerçeklerden korkan iktidar, özgür basını susturmak için RTÜK’ü sopa ola-
rak kullanıyor. Halk TV’ye verilen cezanın amacı bellidir. RTÜK’ün cezalarının da kendisinin de 
artık hükmü kalmamıştır. Özgür ve bağımsız medya demokrasinin teminatıdır”1926 dedi.1927 Saa-
det 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 tarafından 
verilen ceza da bu anlayışın bir ürünüdür. Basın özgürlüğünü, düşünce ve ifade hürriyetini kısıt-
layan bu anlayışı değiştireceğiz!” tepkisini paylaştı. Halk TV sunucusu İrfan Değirmenci ise, ak-
şam haberlerine ağzı bantlı şekilde çıktı ve “Ağzımızı bantlasalar, elimizi kolumuzu bağlasalar, 
anlatacaklarımızı bir şekilde anlatmaya devam ediyoruz” dedi.1928 

• 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, basın 
ve ifade özgürlüğüne zarar veren her uygulamanın karşısında gazeteciliği savunmaktan vazgeç-
meyeceğiz” dedi.1929 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 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 ke-
miklerinin 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.1930 

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 

 
1923 https://www.birgun.net/haber/basin-ahlak-yasasi-yargiya-tasindi-402007 
1924 https://halktv.com.tr/siyaset/kilicdaroglu-iktidar-rtuk-eli-ile-halk-tvyi-susturmak-istiyor-692947h 
1925 https://twitter.com/alibabacan/status/1570080428270182401 
1926 https://www.haberturk.com/rtukten-halk-tvye-para-ve-program-durdurma-cezasi-3520488 
1927 https://twitter.com/Ahmet_Davutoglu/status/1570128186687590402?ref_src=twsrc%5Etfw 
1928 https://haber.sol.org.tr/haber/halk-tvye-verilen-rtuk-cezasina-karsi-bantli-protesto-348504 
1929 https://www.evrensel.net/haber/470247/gazeteciler-cemiyetinden-halk-tvye-ceza-veren-rtuke-tepki 
1930 https://halktv.com.tr/siyaset/basin-kuruluslarindan-rtukun-halk-tv-kararina-tepki-yagdi-692917h 
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hakların engellenmesi”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “şiddet” fiilleriyle ilgili Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.1931 

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 bildiri 
dağıtma, protesto eylemi gibi en az 35 eylemde ikisi çocuk en az 196 kişi gözaltına alındı. Ay 
içinde en az 10 sosyal ve kültürel etkinlik valilikler ve kaymakamlıklar tarafından yasaklandı.1932 

30 Eylül 2022 
• DİSK Basın-İş Ankara Temsilciliği, gazeteci Hayri Demir’in 4 Ekim'de görülecek duruşması ön-

cesinde toplumun tüm kesimlerine çağrı yaptığı ve “Hayri Demir sizin haber alma hakkınıza sahip 
çıktı, siz de ona sahip çıkmalısınız” denildi. Demir de, “Gazetecilik faaliyetleri kapsamındaki 
fotoğraflardan ve haberlerden oluşan arşivim evimden çalındı. Hırsızlıkla ilgili yaptığım suç du-
yurusunda 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 is-
tendiğini ifade etti.1933 

2 Ekim 2022 
• CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’in Eylül ayı Basın Özgürlüğü Raporu’na göre; Hazal 

Ocak, İpek Özbey, Alican Uludağ, Miyase İlknur, Barış Terkoğlu’nun da aralarında bulunduğu 
60’dan fazla gazeteci hakim karşısına çıktı. Gazetecilere toplam 27 yıl yedi ay 19 gün hapis cezası 
verildi. Eylül ayında farklı şehirlerindeki basın açıklamaları ve protestoları takip eden onlarca 
gazetecinin haber takibi polislerce şiddet kullanılarak engellendi. Gazeteciler tehdit ve darp ile 
karşı karşıya kalırken, haber takibi yapan bir gazeteciye de silah çekildi. İki gazeteci ise gözaltına 
alındı. RTÜK, Halk TV’ye, beş kez program durdurma ve yüzde beş para cezası verdi. “Medya 
Mahallesi” ve “Sözüm Var” programındaki değerlendirmeler nedeniyle de yine Halk TV’ye iki 
kez yüzde üç para cezası verildi.1934 

3 Ekim 2022 
• İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFÖD) “Hafızamız Siliniyor” raporuna göre; üstün kamu yararı 

olmasına rağmen keyfi olarak kaldırılan kararlar olduğu vurgulanarak, ‘unutulma hakkı’ gerek-
çesiyle sansürlenen haberlerin yüzde 94,94’ündeyse kişilik hakkı ihlali olmadığı tespit edildi. Ça-
lışmada, 2020 ve 2021’de 174 farklı sulh ceza hakimliği tarafından 5651 sayılı Kanun’un 9’uncu 
maddesi dayalı 548 unutulma hakkı kararı incelendi. Bu kararlara konu taleplerle 10 bin 441 ha-
ber ve içeriğe erişimin engellenmesi veya bu haber ve içeriklerin çıkartılması talep edildi. Bu 
taleplerden dokuz bin 913 (yüzde 94,94) haber ve içerik için yaptırım uygulandığı tespit edildi. 
Raporda, “Türkiye’deki unutulma hakkına ilişkin uygulamanın Avrupa’daki uygulamalardan çar-
pıcı biçimde farklı olduğu tespit edilmiştir. Türkiye’deki uygulama ağırlıklı olarak unutulma 
hakkı kapsamında değerlendirilen haber ve içeriklerin erişime engellenmesi, yayın ve arşivlerden 
çıkartılması, dolayısıyla tamamen yok edilmesine yöneliktir. Unutulma hakkı da uygulamada bir 
başka sansür mekanizmasına dönüşürken, 5651 sayılı Kanun’un 9’uncu maddesi uygulamada su-
iistimal edilmekte ve herhangi bir kişilik hakkı ihlali olmasa dahi haber ve içerikler sansürlen-
mektedir. Bu bağlamda kamuoyunun geçmişi unutmama ve hatta hatırlama hakkı, geçmişteki 
olayların bilimsel araştırmalara, basının araştırma ve çalışmalarına, sivil toplum ve kamuoyu 

 
1931 https://www.evrensel.net/haber/470251/egitim-senin-eylemine-mudahale-eden-polisler-hakkinda-suc-duyurusu 
1932 https://t24.com.tr/haber/hak-ihlalleri-raporu-195-kisi-eylemlerde-gozaltina-alindi-10-etkinlik-yasaklandi,1061912 
1933 https://sendika.org/2022/09/davasi-oncesi-disk-basin-isten-cagri-gazeteci-hayri-demir-sizin-haber-alma-hakkiniza-sahip-cikti-siz-de-ona-sahip-cikmalisiniz-
667278/ 
1934 https://www.birgun.net/haber/eylul-de-60-gazeteci-hakim-karsisina-cikti-onlarcasi-polis-siddetine-maruz-kaldi-404742 
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araştırmalarına konu olabileceği ve geçmiş hakkında tarihsel kayıt oluşturma ve bu kayıtların 
korunması bakımından İnternet arşivlerinin hayati önemi de unutulmamalıdır” denildi.1935 

4 Ekim 2022 
• TBMM Genel Kurulu’nda bugün görüşmelerine başlanacak “Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi”ne ilişkin olarak 10 meslek örgütü Meclis’te ortak 
açıklama yaptı. Basın Konseyi, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Diplomasi Muhabirleri Derneği, 
Ekonomi Muhabirleri Derneği, Gazeteciler Cemiyeti, Haber-Sen, İzmir Gazeteciler Cemiyeti, 
Parlamento Muhabirleri Derneği, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği ile Türkiye Gazeteciler Sen-
dikası tarafından yapılan ortak açıklamada, tüm itirazlara ve verilen sözlere karşın hiçbir değişik-
lik yapılmadan teklifin gündeme alındığı vurgulandı.1936 Açıklamada şu riskler ve itirazlar sıra-
landı: “Yasa teklifi ifade özgürlüğünün önünde tarihimizin en büyük engeli olarak dikilecek 
29’uncu madde ile ‘Halkı yanıltıcıyı bilgiyi alenen yaymak’ gibi bir yeni suç tanımı oluşacak. 
Muğlak ve ucu açık ifadelerle hangi savcının hangi yanlış bilgiyi yayanlarla ilgili harekete geçe-
ceği bilinemeyecek. Sosyal medyada eleştirel paylaşımlar, ‘dezenformasyon’ olarak suçlanabile-
cek. Yalan haberi yapanın yanı sıra yayan ifadesi getirilerek demokrasiyi ve ifade özgürlüğü il-
kesini temelinden sarsıp çökertecek pek çok uygulamayla karşı karşıya kalınacak. Yerel gazete-
lerimizin ana yaşam kaynağı olan resmi ilan gelirlerinin yüzde 75 oranında azalması söz konusu 
olacak. Yerel gazeteler bu darbeyi aldığı takdirde çalışan yaklaşık 8 bin meslektaşımız için işsiz 
kalma tehlikesi doğacak. İnternet siteleri Basın İlan Kurumu havuzuna dahil edilirken, yeni kay-
nak yaratılmadığı için, ilan pastasından alınan pay iyice küçülecek. Resmi ilan yayınlama hakkına 
sahip 953 gazetenin yaklaşık 30’u yaygın, geri kalanı yerel gazetedir. Resmi ilan yayın hakkı 
bekleyen gazeteleri de hesaba kattığımızda yaklaşık 1000 gazete için gelirlerini önemli ölçüde 
kaybetme riski oluşacak. İnternet basınına yönelik ağır yaptırımlar da öngörülmekte. Teslim ve 
muhafaza yükümlülüğünü yerine getirmeyen internet sitesine, bir milyar liraya kadar ceza veri-
lebilecek. ‘Haber Sitesi’ vasfını yitirenler internet sitelerinde çalışan gazetecilerin kişisel hakkı 
olan basın kartı da ellerinden alınacak. Kişisel hakların korunması önemli ancak bu haliyle inter-
net siteleri için kaotik bir süreç yaşanabilecek. Yazılı medyada dava açmak için tanınan ‘yayın 
tarihinden itibaren dört aylık süre’, internet basınında yayın tarihinden itibaren değil “şikâyet ta-
rihinden itibaren” başlatılacak. Yani her gün yüzlerce haber yayınlayan bir internet sitesi yasanın 
ardından yıllar boyunca, binlerce haberiyle ilgili dava edilebilecek. Basın kartı komisyonu mad-
delerinin yasa teklifinin içine konulmasıyla meslek örgütlerinin bu mevzuatı idari yargıya taşı-
masının önüne geçiliyor, yasal zırh kuşanılıyor. Kimin basın kartı alıp kimin alamayacağına karar 
verecek dokuz kişilik komisyonda gazetecileri temsil edebilecek sadece iki temsilci bulunabile-
cek, beş üyeyi doğrudan başkanlık belirleyecek. Resmi ilanların adil bir şekilde gazetelere dağı-
tılması amacıyla kurulan ve fikir ve içerik farkı gözetmeksizin aracılık hizmeti yapmakla yü-
kümlü Basın İlan Kurumu gazetelere ve internet haber sitelerine hem para hem ceza veren bir 
kurum olarak büyük yetkilerle donatılacak. Basın İlan Kurumu tıpkı televizyon ve radyolar üze-
rinde kılıcını sallayan RTÜK gibi yazılı ve dijital medyanın “eli silahlı polisi” haline gelecek. 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) sosyal medya ve Whatsapp gibi haberleşme prog-
ramlarını çok sıkı denetim ve ceza tehdidi altına alacak. Kullanım bilgilerini vermek ya da suç 
işlediği öne sürülen hesaplarla ilgili işlem yapmak gibi ağır yükümlülükleri kabul etmeyen sosyal 
medya şirketlerine 30 milyon TL ceza ve kapatmayla eş anlamlı sayılabilecek düzeyde yüzde 95 
bant daraltması cezaları söz konusu olacak. BTK sosyal medya şirketlerinin küresel cirolarının 
yüzde üçü kadar ceza kesebilecek. Hangi sosyal medya devi küresel cirosunun yüzde üçünü ceza 
olarak Türkiye’ye öder? Maddeyle sosyal medya şirketleri üzerinde baskı kurularak düşünce ve 
ifade özgürlüğü alanının kontrol edilmesi amaçlanmaktadır.”1937 

5 Ekim 2022 

 
1935 https://www.diken.com.tr/bir-sansur-mekanizmasi-olarak-unutulma-hakki-kaldirilan-haberlerin-yuzde-9494u-keyfi/ 
1936 https://twitter.com/ankahabera/status/1577215933688545280 
1937 https://www.dunya.com/gundem/10-basin-meslek-orgutunden-dezenformasyon-yasa-teklifine-karsi-ortak-aciklama-haberi-670759 
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• Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Türkiye Yazarlar 
Sendikası (TYS), DİSK Basın İş, PEN Yazarlar Derneği ve Türkiye Yayıncılar Birliği (TÜR-
YAYBİR), TBMM’deki yasa teklifine karşı bir kez daha itirazlarını dile getirdiği ortak metinde, 
“4 Ekim 2022 Salı günü TBMM’ye gelmesi beklenen Sosyal Medya Yasa Tasarısı meslek örgüt-
lerinin görüşü alınmadan hazırlanmıştır. TBMM’deki komisyon toplantılarında meslek örgütü 
temsilcilerine yeterli süre verilmemiş, öneriler de dikkate alınmamıştır. Tek sesli bir toplum ya-
ratmak, korku iklimini canlı tutmak, sansürü ve oto sansürü ağırlaştırmak amacını taşımaktadır. 
Tutuklu gazeteci sayısını artıracaktır. Seçim öncesi gazetecilerin haber yapmasını, yurttaşın ha-
bere erişimini ve haberin serbest dolaşımını engelleyecek olan yasa, ayrıca toplumsal muhalefeti 
de susturmayı hedeflemektedir” denildi. TGS ayrıca altı ilde ‘Sansür Yasasına Hayır’ talebiyle 
farklı illerde basın açıklaması yaparak teklifin geri çekilmesi çağrısı yaptı. Bu taleple gazeteciler 
ortak dilekçe metnini imzalayarak TBMM Başkanlığı ile AKP, MHP, CHP, HDP ve İyi Parti 
grup başkanlıklarına iletti. Ortak dilekçede, “Teklifin 29. maddesiyle Türk Ceza Kanunu’na 
217/A maddesi olarak eklenmesi planlanan ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçu muğlaktır, 
sübjektif değerlendirmelere açıktır. Zamana, kişilere ve koşullara bağlı olarak her uygulamacı 
tarafından farklı yorumlanması muhtemel bu düzenlemeyle, yalnızca gazeteciler değil tüm top-
lum ciddi bir cezai tehdit ile karşı karşıya bırakılmakta, ifade ve basın özgürlüğü yok edilmekte-
dir” ifadesi kullanıldı.1938 Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç de, “Ben bu yasanın çıkmasının 
kesinlikle engellenmesi gerektiğini düşünüyorum. Halk susacak gazeteciler kendi kendine sansür 
uygulayacak zaten yaygın olan otosansür daha da yaygınlaşacak ve bu yasayla tamamen ifade 
özgürlüğü boğulacaktır. Yaptığımız her işte bir hata bir korku aranacak, bize bunun maliyeti ya 
hapis ya büyük cezalar ya da kapatmalarla gelecek. Bu, yalnızca gazetecileri hapse atmayacak 
zaten gazeteciler alışık hapse girmeye ama önemli olan gazeteci dışında okuyan yazan düşünce 
özgürlüğüne sahip olan herkesi boğacak bu yasa” diye konuştu. İfade Özgürlüğü Derneği'nin ku-
rucusu Yaman Akdeniz ise, “Geniş kapsamlı, bununla beraber yalnız internet gazeteciliğini ve 
basını değil muhalif kesimi de 2023 seçimleri öncesi susturmayı amaçlayan hatta korkutarak sus-
turmayı amaçlayan bir yasa tekliği ile karşı karşıyayız. İnternet sitelerine çok ciddi yaptırımlar 
gelmesi söz konusu. Haber sitelerine artık yalnız erişim engelleme ve içeriğin çıkartılması karar-
ları gönderilmeyecek basın kanunda yer alan tekzip gibi yaptırımların da uygulanması söz konusu 
olacak. Bu yasa bunu daha da geliştirecek” dedi. Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD) Başkanı 
Kemal Aktaş, “Kamu düzeni, kamu güvenliği, toplumsal sağlık genel sağlık’ deniyor bu kavram-
ların nerede başlayıp nerede bittiği belli değil. Hangi savcı hakim neresinden tutacak belli olma-
dığı için siyaset haberlerinde çok büyük sıkıntılar yaşanacağını düşünüyoruz” diye konuştu. 
DİSK Basın İş Sendikası Ankara Temsilcisi Turgut Dedeoğlu, “Belki internet medyasında çalışan 
gazeteciler basın kartı alabilecekler ama şöyle bir sakınca da var. Bir gazeteci yapmış olduğu 
haberden ötürü yargılanırsa bağlı bulunduğu medyadaki gazetecilerin basın kartlarının da iptal 
edilme durumu var. Onun için de gelecek olan bu yasa tümüyle otosansürü getirdiği için tümüyle 
basını yok etme yasasıdır” dedi. TGS Başkanı Gökhan Durmuş da, “Bu yasayla birlikte basın 
kartlarına ulaşmak gazeteciler için imkansız hale gelecek. Neden bunu söylüyoruz? Dokuz kişinin 
içerisinde beş tane bürokrat olacak, iki tane başkanlık temsilcisi olacak ve meslek örgütleri tem-
silcisi olarak iki kişi yer alacak. Kimin gazeteci olduğuna bürokratlar karar verecek. Basın kartını 
tüm Avrupa’da olduğu gibi sendikalar vermelidir” ifadelerinde bulundu.1939 

6 Ekim 2022 
• Uluslararası medya özgürlüğü örgütleri, milletvekillerine, AKP ve MHP ittifakı tarafından 4 

Ekim’de TBMM Genel Kurulu’na sunulan dezenformasyon ve yalan haber” yasa teklifine karşı 
oy kullanmaları çağrısında bulundu. Çağrı metnine, Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Avrupa 
Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi (ECPMF), Avrupa Gazeteciler Derneği (AEJ), Avrupa Ga-
zeteciler Federasyonu (EFJ), Bağımsız Gazetecilik Platformu P24, Cartoonists Rights Network 

 
1938 https://www.bbc.com/turkce/articles/cedv8w25ey3o 
1939 https://www.voaturkce.com/a/dezenformasyola-mucadele-yasasi-mi-sansur-ve-otosansur-yasasi-mi/6776547.html 
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International (CRNI), Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Gazetecilikte Kadınlar Koalisyonu 
(CFWIJ), Güneydoğu Avrupa Medya Kurumu (SEEMO), Medya Araştırmaları Derneği (ME-
DAR), Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), Osservatorio Balcani Caucaso Transeu-
ropa (OBCT), Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) ve Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) 
gibi 25 örgüt imza attı.1940 Teklifin sivil toplum ve gazetecilik camiasından eleştirilere rağmen bu 
hafta hiçbir değişiklik yapılmadan yeniden meclis genel kuruluna sunulduğu belirtildi. Teklife 
ilişkin “Korku veya panik yaratmak, ülkenin iç veya dış güvenliğini, kamu düzenini ve toplumun 
genel sağlığını tehlikeye atmak amacıyla kasıtlı olarak “dezenformasyon ve yalan haber” yayın-
lamaktan suçlu bulunan kişiler için üç yıla kadar hapis cezası öngörüldü. Bilginin anonim hesap-
lardan, kimliğini gizleyen bir kişi tarafından ya da bir örgütün faaliyetlerinin bir parçası olarak 
yayınlanması durumunda cezanın yüzde 50 oranında artırılması. Basın kanununun internet haber 
sitelerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi öngörüldü. Bu sayede hükümet, Basın İlan Ku-
rumu’nun (BİK) genişletilmiş rolünü kullanarak, yazılı basında olduğu gibi eleştirel yayın organ-
larını dışlarken, internet üzerinden propagandayı finanse edebilecek. Muğlak bir ifade ile oluştu-
rulmuş olan dezenformasyon ve ‘kasıt’ tanımlarıyla, Türkiye’nin son derece siyasallaşmış yargısı 
tarafından denetlenen tasarı, milyonlarca internet kullanıcısını da cezai yaptırım riskiyle karşı 
karşıya bırakacak ve 2023 seçimleri öncesinde kapsamlı bir sansüre ve otosansüre yol açabile-
cektir” denildi.1941 

• Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, RTÜK’ün verdiği son cezalara ilişkin “RTÜK yine 
eleştirel yayınları nedeniyle Halk TV, Tele1 TV ve KRT TV’yi ağır cezalarla sindirmeye çalışıyor, 
kınıyoruz! Halkın doğru kararlar verebilmesi için çok seslilik şart, hele seçim yaklaşırken. Sus-
turulmaya çalışılan bu sese sahip çıkacağız!” tepkisini gösterdi.1942 

8 Ekim 2022 
• İletişim Emekçileri Dayanışma Ağı’nın çağrısıyla “Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ne karşı bugün İstanbul Beşiktaş ve Ankara Ulus'ta basın açık-
lamaları gerçekleştirildi.1943 Ortak açıklamada, “Dezenformasyon, yani yalan haber kılıfına giy-
dirilmiş baskılayıcı yasa teklifini mecliste onaylayanlara soruyoruz: Kendi yalan haberlerinizle 
de mücadele edebilecek misiniz” sorusu soruldu.1944 

12 Ekim 2022 
• AGİT Medya Özgürlüğü Temsilcisi Teresa Ribeiro, iktidarın ‘dezenformasyon yasası’ olarak ad-

landırdığı, kamuoyunda ise ‘sansür yasası’ olarak bilinen 40 maddelik “Basın Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un teklifiyle ilgili bir açıklama yaptı. Ribeiro, 
Türkiye’nin AGİT medya özgürlüğü taahhütlerine tam olarak uyum sağlaması için yeni dezen-
formasyon yasa tasarısını gözden geçirmesi gerektiğini söyledi. Yasanın çevrimiçi alanda dezen-
formasyonu üç yıla kadar hapisle cezalandıracağını hatırlatan Ribeiro, “Günümüzün hızla büyü-
yen dijital ortamında dezenformasyonun toplumlarımız için ciddi zorluklar oluşturduğunun far-
kındayım. Ancak yasanın belirsiz tanımları ve geniş kapsamı, ifade özgürlüğü ve medya çoğul-
culuğuna karşı keyfi ve siyasi olarak motive edilmiş eylemlere yol açabilir” dedi. İfade özgürlü-
ğüne saygı gösterilmesi gerektiğini söyleyen Ribeiro, “Dezenformasyona karşı koymanın en et-
kili yolu, bilgiye zamanında erişimi sağlamak, medya çoğulluğunu, medya ve bilgi okuryazarlı-
ğını daha geniş kesimler arasında teşvik etmenin yanı sıra bağımsız ve şeffaf teyittir. Milletvekil-
lerini, bağımsız gazetecilik ve ifade özgürlüğünün ilgili uluslararası hukuk ilkeleri ve Türkiye’nin 
yerine getirmeyi taahhüt ettiği AGİT taahhütleri doğrultusunda güvence altına almak için tasarı-
nın hükümlerini dikkatle değerlendirmeye ve gözden geçirmeye çağırıyorum” diye konuştu.1945 

13 Ekim 2022 

 
1940 https://twitter.com/globalfreemedia/status/1577982897885257728 
1941 https://freeturkeyjournalists.ipi.media/tr/uluslararasi-basin-ozgurlugu-gruplari-turkiyede-meclise-sunulan-dezenformasyon-yasa-tasarisini-kinadi/ 
1942 https://twitter.com/Cemiyet1946/status/1577977324171153411 
1943 https://twitter.com/FreeWebTurkey/status/1578790927145242624 
1944 https://twitter.com/FreeWebTurkey/status/1578791405472088069 
1945 https://www.freewebturkey.com/agitten-turkiyeye-sansur-yasasi-uyarisi-dezenformasyon-yasasini-tekrar-gozden-gecirin/ 
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• TBMM Genel Kurulu’nda “Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka-
nun Teklifi” görüşmelerinde, CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, Meclis kürsüsünde çekiçle 
telefonunu kırarak1946 “Dezenformasyonla Mücadele” yasa teklifini protesto etti. Erbay, ilk defa 
oy kullanacak gençlere seslenerek, teklif yasalaştığında gençlerin haberleşme özgürlüklerinin el-
lerinden alınacağını savundu.1947 TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Kürsüler şov yapmak için 
tasarlanmış yerler değil, başka arayışlar içine girmek yanlış” dedi.1948 Teklifteki ilk imzacı AKP 
Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir’in açıklaması ise tartışma yarattı.1949 AKP’li Özde-
mir, “Şunun bilinmesini istiyorum: Bu yaptığımız düzenleme birçok ülkeye örnek olacak. Biz, 
Meclis kapanmadan önceki dönemde, bu konuya ilgi duyan Amerikalı ilgililerle bu yasayı ve 
özellikle 29’uncu maddeyi konuştuk. Amerikan Büyükelçiliği Başmüşaviri, Uluslararası Politi-
kalar Şefi… Biz de bu yasanın içeriğini, özellikle 29’uncu maddeyi Amerikalılara anlattık. So-
nunda şunu söylediler, konuşmalar kayıt altında, evraklara bakabilirsiniz: ‘Bizim dezenformas-
yon yasamızla sizin yasanız birebir örtüşüyor’ dediler, toplantıyı öyle bitirdik. Daha sonra Vene-
dik Komisyonuyla toplantı yaptık. Şimdi, yaptığımız üçüncü görüşme de Avrupa Parlamen-
tosu’yla oldu. Avrupa Parlamentosu’na 29’uncu maddeyi onların hukukçularıyla beraber anlat-
tım. Anlattıktan sonra ‘Bize bu böyle anlatılmamıştı. Bunu bir sansür yasası olarak değerlendir-
miştik’ dediler. Ben size şunu söyleyeyim kıymetli milletvekillerim: Milletvekillerimizin burada 
yaptığı yorumlardan müstesna, dışarıda yapılan yorumlar üzerine söylüyorum: Bu yasayı ‘sansür 
yasası’ diye ifade etmek içi boş bir söylem çünkü bu yasanın sansürle alakası yok” diye ko-
nuştu.1950 

14 Ekim 2022 
• AKP ve MHP’nin ortak teklifi “Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun”un dün gece kabul edilmesine gazetecilik örgütleri, “Sansür Yasası Kara Bir Leke” diye-
rek tepki gösterdi. TGS, gazetecileri susturmayı hedefleyen bu düzenlemeye karşı mücadele et-
meyi sürdüreceğini açıklayarak, 1 Ekim’de açılan Meclis’in ilk işinin basın ve ifade özgürlüğünü 
yok etmek olmasının kabul edilemez olduğunu duyurdu. TGC ise, “halkı yanıltıcı haber” düzen-
lemesinin risklerine dikkat çekerek “İktidarın çalışmalarını desteklemeyen her haber bu birim 
tarafından halkı yanıltıcı olarak tanımlanacaktır. Mahkemeler tarafından hem gazetecilere hem 
de haberi paylaşan yurttaşlara üç yıla kadar hapis cezası verilmesi kolaylaştırılmış olacaktır. Ba-
sın Kartları Komisyonu’nun üye sayısı iktidarın istemediği gazetecilere basın kartı verilmeyecek 
şekilde planlanmış, üye sayısı dokuzdan 19’a çıkarılmış, meslek örgütlerinin sayısı sınırlandırıl-
mıştır. İktidar ve ortaklarının tarihimize kara bir leke olarak kattıkları 40 maddelik kanunu kulla-
narak gerçekleri örtme, gazetecilerin haber yapmasını, yurttaşın habere erişmesini engelleme ça-
baları sonuç vermeyecektir” denildi. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin ise, yasalaşan 
yeni düzenlemeyle BİK ve BTK’nın da RTÜK gibi “eli kılıçlı polis” haline geldiğini savundu. 
Uluslararası Af Örgütü bölgesel araştırmacısı Güney Yıldız, düzenlemenin muhalif sesleri sus-
turma amacı güttüğünü dile getirdi. Yıldız, “Bugün, Türkiye’de çevrimiçi ifade özgürlüğü ve ba-
sın özgürlüğü adına yine bir kara gündür. Hükümetin son birkaç yıldır medya üzerindeki artan 
baskılarını takip eden bu yeni tedbirler, Türkiye’nin yaklaşan seçimleri öncesinde ve sonrasında 
devletin dezenformasyonla mücadele adı altında muhalif sesleri daha da sansürlemesine ve sus-
turulmasına izin veriyor” diye konuştu.1951 

• AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ve AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu Baş-
kanı Sergey Lagodinsky TBMM’de kabul edilen “Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun”un keyfi yargılamalara sebep olacağını söyleyerek endişelerini dile ge-
tiren ortak bir açıklama yayınladı.1952 

 
1946 https://www.gazeteduvar.com.tr/chpli-burak-erbay-meclis-kursusunde-cekicle-telefonunu-kirdi-haber-1584672 
1947 https://twitter.com/burakerbaychp/status/1580329874811924482 
1948 https://www.aa.com.tr/tr/politika/sentop-chpli-erbayin-genel-kurulda-cekicle-cep-telefonu-kirmasini-degerlendirdi-kinama-cezasi-gerektiren-bir-ey-
lem/2710724 
1949 https://www.gazeteduvar.com.tr/ak-parti-sansur-yasasini-abdli-yetkililerle-gorusmus-haber-1584801 
1950 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/akp-milletvekili-meclis-kursusunden-acikladi-sansur-yasasi-ilk-once-abdli-yetkililerle-gorusulmus-587104h.htm 
1951 https://www.voaturkce.com/a/gazeteci-orgutleri-sansur-yasasi-kara-bir-leke/6789868.html 
1952 https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221014IPR43221/turkiye-new-legislation-leaves-door-open-for-arbitrary-prosecutions-warn-meps 
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15 Ekim 2022 
• ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye’de tartışma yaratan ve TBMM tarafından kabul edilen 

yeni dezenformasyon yasasına ilişkin uygulanması halinde internet ve medya özgürlüğüyle ifade 
özgürlüğüne kısıtlama getirecek olan yasanın kabul edilmesinden derin endişe duyduklarını söy-
ledi. Sözcü, ABD’nin Ankara Elçiliği yetkilisince ABD’de benzer bir yasanın olduğunu söylediği 
yönündeki iddiaları da yalanladı. Yasadaki maddelerin, Türkiye’de sektöre girişe engel yaratarak, 
dijital ve online bilgi ve eğlence hizmet sağlayıcılarını ciddi şekilde etkileyebileceğini kaydetti. 
Sözcü, bu durumun Türkiye’nin ekonomisinde önemli miktarda özel ticari yatırım kaybıyla so-
nuçlanabileceğini belirtti. Yasanın dezenformasyon terimini muğlak ve son derece geniş şekilde 
tanımlayarak dezenformasyonu suç haline getireceği ifade edildi. Böyle bir yasanın ifade özgür-
lüğü üzerinde ürpertici bir etkisinin olabileceği; özgür ve açık tartışma ortamını kısıtlayabileceği, 
sansür ve otosansürü arttırabileceği ve internet kullanıcılarının gizliliğini tehlikeye atabileceği 
belirtildi. Açıklamada, Türk hükümetine sivil toplum, basın örgütleri, iş çevreleri ve Avrupa Gü-
venlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) dahil uluslararası kurumlarla ikincil mevzuatlar konusunda 
istişarede bulunması çağrısı yer aldı. Sözcü, Türk hükümetini dezenformasyona karşı koyma ko-
nusundaki yaklaşımların, başta çevrimiçi ve çevrimdışı ifade özgürlüğü olmak üzere, demokra-
siyi destekleyen ilkelere farkında olmayarak zarar vermemesini sağlamaya çağırdı. AKP Kahra-
manmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmelerde, teklifi Ame-
rikalı ve Avrupalı temsilcilere anlattıklarını ve Amerikalı ilgililerle yasayı görüştüklerini söyle-
mişti.1953 Özdemir, Amerikalı bir yetkilinin “Bizim dezenformasyon yasamızla sizin yasanız bi-
rebir örtüşüyor dediğini” iddia etmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ise Türk basınında bu 
konuya ilişkin dolaşan iddiaları dezenformasyon olarak niteledi.1954 

18 Ekim 2022 
• Freedom House’un “İnternette Özgürlük 2022” raporuna göre; Türkiye bu sene de “özgür olma-

yan ülkeler” arasında yer aldı. Dünyadaki internet kullanıcılarının yüzde 89’unu kapsayan rapor, 
standart bir yöntem kullanarak ülkelerin internet özgürlüklerini erişim engelleri, içerik sınırlama-
ları ve kullanıcı hakları gibi 21 ayrı göstergeye dayanarak 100 puanlık bir ölçekte değerlendiriyor. 
Bu göstergelere göre, Türkiye, 32 puan alarak bir önceki yıla göre iki puanlık bir düşüş gösterdi. 
Rapor, Türkiye’de internet özgürlüğüne dair yaşananları yedi başlıkta özetledi. Raporun gelişme-
leri incelediği süre boyunca bazı şehirlerde altyapı hasarları ve çalıntı kablolar nedeniyle internet 
hasarları yaşandı. Voice of America ve Deutsche Welle’nin Türkçe servislerinin internet siteleri 
RTÜK’ten lisans almadıkları için engellendi. Bağımsız haber kuruluşlarını büyük ölçüde etkile-
yen Sosyal Medya Yasası 2020’de yürürlüğe girdi. Haber kuruluşları ve sosyal medya platform-
ları içerik kaldırma kararlarıyla hedef alındı. Hükümet yanlısı medya kuruluşları büyümeye de-
vam ederken, bağımsız haber kuruluşlarının internet siteleri engellendi. Bu engellemeler Tür-
kiye’de internet kullanıcılarının kullanımına sunulan çevrimiçi içeriğin çeşitliliğinde azalmaya 
yol açtı. Meclis’e yeni bir “dezenformasyon” yasa tasarısı getirildi. Tasarı, kasıtlı olarak yanlış 
bilgi yayınlayan internet kullanıcılarına hapis cezası içeriyor. Ayrıca tasarı, dijital ortamda ano-
nimlik açısından olumsuz etkilere sahip. Raporun inceleme süresi Mayıs ayında sona erdiğinden, 
geçen hafta bu tasarının Meclis’ten geçerek yasalaştığı raporda yer almıyor. Rapor Türkiye’de 
bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımı nedeniyle ömür boyu hapis cezasına çarptırıldığını kay-
dederken, Kürt meselelerini haberleştiren bir gazetecinin ömür boyu hapis cezasına çarptırılırken, 
Facebook paylaşımının da gerekçeler arasında yer aldığını söylüyor. Rapor, CHP İstanbul Genel 
Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun Twitter hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle dört yıl 11 ay 
hapis cezasına çarptırıldığını gelişmeler arasında listeliyor. Rapora göre, dijital mecralardan ha-
ber yapan gazeteciler, haberlerinin cezası olarak fiziksel saldırılar da dahil olmak üzere artan 
tacizle karşı karşıya kaldılar. Raporda, Türkiye’de çevrimiçi içeriklere yönelik engellerde son 
yıllarda bir artış olduğu vurgulanıyor. Rapora göre, haber siteleri ve vatandaş gazetecilik 

 
1953 https://www.birgun.net/haber/akp-li-ozdemir-amerikali-ilgililerle-bu-yasayi-ve-ozellikle-29-uncu-maddeyi-konustuk-406214 
1954 https://www.voaturkce.com/a/abd-den-dezenformasyon-yasasina-elestiri-ve-iddialara-yalanlama/6790600.html 
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mecralarının internet siteleri Türkiye’nin askeri operasyonları, Kürtler ve iktidar karşıtlığı hak-
kında içerik yayınladıklarında engellerle karşılaşabiliyor. Ayrıca raporda, son yıllardaki yasal dü-
zenlemelerle iktidarın dijital ortamda baskısını arttırdığı belirtilirken, 2019’daki düzenleme son-
rası gelen dijital platformların RTÜK’ten lisans alma zorunluluğu ile birlikte bazı engellemelerin 
yaşandığına dikkat çekiliyor. Freedom House İnternet Özgürlükleri Raporu Türkiye Raportörü 
Gürkan Özturan, bu yılki rapor için “Haklar ve hürriyetler alanında tümden bir gerilemenin de-
neyimlendiği Türkiye’de, üst üste yıllardır daralan bir internet özgürlükleri alanının bu yıl da 
yeniden daha fazla baskılandığını görüyoruz. Bilgiye erişim hakkı, basın özgürlüğü, ifade hürri-
yetinin internet ortamında şimdiye kadar olmadığı kadar artan bir baskı ile tehdit altında olduğunu 
ortaya koyuyor İnternet Özgürlükleri 2022 Raporu” ifadelerini kullandı.1955 

• Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, TBMM Genel Kurulu’nda “Basın Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un kabul edilmesiyle ilgili “Bu ağır sansür ve 
ceza yasasının TBMM’de kabul edilmesi maalesef ülkemizde yeni bir karanlık dönemin başlan-
gıcıdır. Sansür ve ceza kâbusu üstümüze çökecek ama dün dediğimiz gibi biz gazeteciler yılma-
yacağız. Anayasal özgürlüklerimize aykırı hiçbir yasa ve yönetmelik bizi kamu yararı için doğ-
ruları söylemekten alı koyamaz. Sansüre, baskıya, hapislere ve cezalara boyun eğmeyeceğiz” 
dedi.1956 Süreci de anımsatmak gerektiğini belirten Bilgin, “Dezenformasyonu önleme bahane-
siyle tüm topluma ve sosyal medyaya sansür getirecek yeni bir yasa hazırlığı yaklaşık iki yıldır 
gündemdeydi. MHP’li milletvekillerinin daha önce verdiği beş yıl hapis cezası isteyen kanun 
tekliflerimi dersiniz, AK Parti milletvekillerinin yeşil top simgesiyle önlem almaya çalıştığı, ‘ha-
kikat başkanlığı’ gibi kurumlar oluşturmaya çalıştığı taslaklar mı dersiniz… Buna hava gibi su 
gibi ihtiyaçları vardı. Çünkü tüm medyayı tek sesli hale getirmeleri eleştirel seslerin çıkmasını 
önlemeye yetmedi. Hatırlayın, ülkenin en büyük medya kurumları iktidar partisi yöneticilerinin 
yakınlarına geçti, en büyük gazetelerin ve televizyonların önce sahiplikleri, sonra çalışanları ve 
yayın politikaları değişti. Tüm yazılı-görsel medyanın yüzde 90’ını ele geçirip kalanını da ağır 
para cezaları ve reklam ambargolarıyla baskı altına almak sonuç vermedi. Vermedi çünkü toplum 
eleştirel, çok sesli ve kamu yararı gözeten gazetecilere internetten, sosyal medyadan ve video 
paylaşım sitelerinden ulaşmaya devam etti. Yani iktidar partisinin medya politikaları konvansi-
yonel medyayı zapt etmeye yarasa da yeni medyayı ele geçirmeye yetmedi. Yaklaşan seçim ön-
cesinde toplumda şikâyetlerin paylaşılmasını, tepkilerin, itirazların, eleştirilerin dolaşıma girme-
sini önleyemediler. İşte bu yüzden yeni bir yasaya ihtiyaç duydular. Ve içine internette çalışan 
meslektaşlarımızın yararına olacak birkaç olumlu madde ekleyerek, en ağır basın ve ifade özgür-
lüğü ihlali olarak tarihimize geçecek bu yasaya imza attılar” ifadesini kullandı. Bilgin, “Şimdi ne 
olacak? Yerel gazetelerin ana yaşam kaynağı olan resmi ilan gelirlerinin yüzde 75’i buharlaşacak, 
matbaalar çalışamaz hale gelecek, sosyal medya cendereye alınacak, anlık mesajlaşma uygula-
maları hesap sahipleri ve görüşmelere ilişkin bilgileri Bilgi Teknolojileri Kurumuna verecek. Ba-
sın İlan Kurumu gazetelere ve internet haber sitelerine hem para hem ceza veren bir kurum olarak 
büyük yetkilerle donatılacak. BİK aynı televizyon ve radyolar üzerinde kılıcını sallayan RTÜK 
gibi yazılı ve dijital medyanın eli kılıçlı polisi haline gelecek. BTK ve BİK basılı ve dijital med-
yayı da sosyal medyayı ve Whatsapp gibi haberleşme programlarını da çok sıkı bir denetim ve 
ceza tehdidi altına alacak. Kullanım bilgilerini vermek ya da suç işlediği öne sürülen hesaplarla 
ilgili işlem yapmak gibi ağır yükümlülükleri kabul etmeyen sosyal medya şirketlerinin ve haber-
leşme uygulamalarının bant genişliği yüzde 95 oranında daraltılabilecek, böyle olunca hepimizin 
çok sık kullandığı bu programlar çalışmayacak. Yabancı sosyal medya şirketleri yükümlülüklere 
uymadıkları durumda küresel cirolarının yüzde üçü kadar para cezasına çarptırılabilecek. Sonuç 
olarak bu yasa esasında yaklaşan ve Türkiye demokrasisi açısından yaşamsal önemde gördüğü-
müz seçimler öncesinde yazılı, görsel, işitsel ve elektronik medya ortamlarının tümünün BİK ve 

 
1955 https://www.voaturkce.com/a/freedom-house-turkiyede-internet-ozgurlugu-gerilemeyi-surduruyor/6795327.html 
1956 https://twitter.com/Cemiyet1946/status/1582239151357038593 
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BTK üzerinden etkin kontrol altına alınması, RTÜK’le birlikte medya alanında otokrasinin ku-
rumsallaşması çabasıdır” diye ekledi.1957 

19 Ekim 2022 
• İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFOD) “EngelliWeb 2021 Raporu”na göre; Türkiye’den toplam 

107.706 alan adı erişime engellenmiştir. Bu engellemelerin çoğunluğu 98. 044 ile BTK Başkanı 
tarafından 5651 sayılı Kanun’un 8. maddesi kapsamında erişime engellenmiştir.1958 Beş bin 834 
alan adına hakimlik, savcılık ve mahkeme kararlarıyla, iki bin 143 alan adına Sermaye Piyasası 
Kurulu (SPK) tarafından, 657 alan adına Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 
tarafından, 471 alan adına Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı (Tarım ve Orman Bakanlığı) tara-
fından, 431 alan adına Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından, 110 alan adına Milli Piyango 
İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından, 12 alan adına Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
(BDDK) tarafından, iki alan adına Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından ve iki alan adına Eri-
şim Sağlayıcıları Birliği tarafından erişimin engellendiği tespit edilmiştir. Rapora göre 2021 so-
nuna kadar 509 farklı hakimlik tarafından verilen beş bin 986 farklı kararla erişimi engellenmiş 
28.474 haber (URL adresi) ve kaldırılan, çıkartılan veya silinen 22.941 haber (URL adresi) tespit 
edilmiştir. 2021 yılı içinde, 5651 sayılı Kanun’un 9. maddesi dayanak gösterilerek 251 farklı sulh 
ceza hakimliği tarafından verilen toplam 839 farklı karar ile erişime engellenen beş bin 436 haber 
adresi (URL) tespit edilmiştir. Tespit edilen beş bin 436 erişime engellenen haberlere ek olarak 
dört bin 445 haberin de içerik sağlayıcıları (haber siteleri) tarafından yayından çıkarıldığı ve kal-
dırıldığı tespit edilmiştir. 2021 yılı içinde “en çok haberi engellenen haber sitesi” kategorisinde 
353 haberle Hürriyet ilk sırada yer almıştır. Hürriyet bu haberlerden 345 tanesini web sitesinden 
ve arşivlerinden çıkartmıştır. İkinci sırada 275 haberi erişime engellenen Sabah yer almaktadır. 
Sabah da erişime engellenen 275 haberinden 243 tanesini web sitesinden ve arşivlerinden çıkart-
mıştır. Üçüncü sırada ise 242 haberi erişime engellenen Haberler.com web sitesi yer almaktadır. 
Haberler.com ise erişime engellenen haberlerinin tamamını web sitesinden kaldırmıştır. Dör-
düncü sırada 220 haberi erişime engellenen Sondakika.com web sitesi yer almaktadır. Sonda-
kika.com erişime engellenen haberlerinden 218 tanesini web sitesinden kaldırmıştır. Beşinci sı-
rada ise 179 haberi erişime engellenen Cumhuriyet yer almaktadır. Cumhuriyet de erişime engel-
lenen haberlerinden 168 tanesini web sitesinden ve arşivlerinden kaldırmıştır. 5651 sayılı Ka-
nun’da Temmuz 2020’de yapılan değişiklikler sonrasında ise içeriklerin yayından kaldırma yüz-
delerinde artış tespit edilmiş, 2019 içerik kaldırma ortalaması yüzde 76 civarında iken 2020 orta-
laması yüzde 81’e çıkmıştır. 2021’de ise bu oran yüzde 82 olarak hesaplanmıştır.1959 

• Gazeteciler Cemiyeti, RTÜK’ün Tele1 hakkındaki ekran karartma kararına ilişkin “Sansür kurulu 
RTÜK yine anayasal hakları çiğnedi, basın ve ifade özgürlüğünü hiçe sayıp Tele1 TV’ye üç gün 
kapatma verdi. Cezanın gerekçesi bir milletvekilinin sözleri! Bu, seçim öncesi ekranlarınızı farklı 
seslere açmayın demek, tek sesli yayıncılık için tehdit demek!” tepkisini paylaştı.1960 

20 Ekim 2022 
• CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, 

RTÜK’ün Tele1’e ekran karartma kararını TBMM Genel Kurul’a taşıdı. AKP Balıkesir Milletve-
kili Mustafa Canbey ise muhalefet sıralarından gelen “Tele1 neden kapatıldı?” sorusuna yanıt 
veremedi. CHP’nin “RTÜK’ün haksız, hukuksuz cezaları araştırılsın; Tele1, televizyon kanalları 
karartılmasın; haber alma hakkımız engellenmesin” şeklindeki araştırma önergesi AKP ve MHP 
oylarıyla reddedildi. Çakırözer, “Basın özgürlüğü demokrasinin olmazsa olmazıdır. Tele1’e üç 
gün süreyle kapatma cezası verdi. Amacı belli. Kanalı kapatmak. İktidarın pembe kanalları hak-
kında ise onlarca şikayete rağmen hiçbir işlem yapmayan yine RTÜK. Kesilen her ceza hepimizin 
ifade özgürlüğüne ve haber alma hakkına darbe” diye konuştu.1961 

 
1957 https://gc-tr.org/sansur-baski-hapis-ve-cezalar-bize-boyun-egdiremeyecek/ 
1958 https://www.voaturkce.com/a/turkiyede-kamu-yarari-olan-icerikler-sansurleniyor/6799332.html 
1959 https://ifade.org.tr/basin/EngelliWeb2021_BasinBulteni.pdf 
1960 https://twitter.com/Cemiyet1946/status/1582716674343833601 
1961 https://Tele1.com.tr/chp-rtukun-Tele1-kararini-tbmmye-tasidi-721884/ 
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21 Ekim 2022 
• Avrupa Türk Gazeteciler Birliği, RTÜK’ün Tele1’e verdiği ekran karartma cezasının seçime 

doğru halkın haber alma özgürlüğüne bir darbe olduğunu bildirdi. Birlik, açıklamasında, “Tür-
kiye’de uygulamaya geçen “Dezenformasyon ve Sansür Yasası” ile ülkemizde yeni bir karanlık 
çağa daha giriliyor. Türkiye’de ayaklar altına alınan basın ve ifade özgürlüğüne “öldürücü dar-
beyi” vuran bu yasa ile gelecekte çok sayıda keyfi soruşturma ve dava açılacak, korku imparator-
luğu çok daha büyük bir güç kazanacak. Asıl önemlisi, bu sansür yasası ile yayılan korku saye-
sinde kaçınılmaz bir şekilde çok sayıda basın ve yayın kuruluşu otosansür uygulayabilecek. An-
laşılan Türkiye Cumhuriyeti’nin tamamen karanlığa gömülmesine ilişkin “korku filmi” asıl şimdi 
başlıyor. Öte yandan iktidarın baskı ve sansür aracı RTÜK’ün, Tele1 ekranlarının karartılmasına 
ilişkin kararı da demokrasiye, basın ve ifade özgürlüğüne atılmış bir tokattır” denildi. Çağdaş 
Yaşamı Destekleme Derneği ise, TELE1’e desteğini “Çok sesliliğin, farklı fikirlerin ve düşünce 
özgürlüğünün devamlı olarak RTÜK tarafından sürdürülen sansür politikalarıyla yok edilmesine, 
laik ve demokratik cumhuriyet değerlerimizin katledilmesine izin vermeyeceğiz” diyerek gös-
terdi.1962 

25 Ekim 2022 
• TGS’den MA ve Jinnews çalışanlarına yönelik evlerine yapılan baskınlarla ilgili1963 açıklamada, 

“Sansür yasasının yürürlüğe girdiği günlerde çok sayıda gazeteci evleri basılarak, şafak operas-
yonlarıyla gözaltına alındı. Büroları da aranan meslektaşlarımıza avukat kısıtlaması getirildi. Bu 
uygulamalarla gazeteciliği kriminalize edemeyeceksiniz!” tepkisi gösterildi.1964 

• DİSK Basın İş Sendikası’ndan baskınlarla ilgili1965 yapılan açıklamada, gözaltındaki gazetecile-
rin serbest bırakılması çağrısıyla “Aralarında üyelerimizin de olduğu çok sayıda Jinnews ve Me-
zopotamya Ajansı çalışanları bu sabah ev baskınıyla gözaltına alındı. Şu ana kadar en az 7 gaze-
teci gözaltında. Süreci takip ediyoruz. Gazetecilik suç değildir, arkadaşlarımızı derhal serbest bı-
rakın!” denildi.1966  

• HDP, MA ve Jinnews çalışanlarına yönelik gözaltılara sanal medya hesabından yapılan payla-
şımla tepki gösterdi. HDP, “MA ve Jinnews muhabirlerine yönelik hukuksuz gözaltılar faşizminin 
ulaştığı kuralsızlığı gösteriyor. Özgür basın emekçilerine dönük bu saldırıları en sert biçimde kı-
nıyoruz; gazetecileri derhal serbest bırakın. Bu saldırılar dün sonuç vermedi bugün de sonuç al-
mayacak” dedi.1967 

• Mezopotamya Kadın Gazeteciler Platformu, MA ve Jinnews çalışanlarına yönelik gözaltılar hak-
kında yapılan açıklamada, “Bu sabah saatlerinde Ankara merkezli yürütülen bir soruşturma kap-
samında yapılan ev baskınlarında MA ve Jinnews muhabirleri gözaltına alındı. Basına dönük sin-
dirme politikaları her koldan gazetecileri baskı altına almaya çalışıyor. Dün de söyledik bugün de 
söylüyoruz: Gazetecileri susturamazsınız. Bu baskı ve sindirme politikaları amacına ulaşamaya-
caktır. Gerçekleri yazmaktan vazgeçmeyeceğiz. Gazeteciler üzerinden elinizi çekin. Yasalarınız 
ve tutuklamalarınız kadın gazetecilere geri adım attırmayacak” denildi.1968 Öğrenci Gençlik Ör-
gütleri de, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin duvarlarına, gözaltında olan gazetecilerin 
ajanslarının haberlerinin yer aldığı kağıtları astı. Birçok haberin yazılı olduğu kağıtlarda “gaze-
tecilik suç değildir” ifadesi yer aldı.1969 

• Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez-Amor, gözaltına alınan gazeteci-
ler ile alakalı yaptığı açıklamada, “Bu gözaltı ve baskınların kısa süre önce yasalaşan dezenfor-
masyon yasası kapsamında gerçekleşip gerçekleşmediği hala belirsiz. Eğer öyleyse, bu durum 
Türk sivil toplumunun Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin ve Avrupa Parlamen-
tosu’ndaki pek çok kişinin dile getirdiği korkuları doğrulayacaktır” ve “Her halükarda bu, 

 
1962 https://Tele1.com.tr/Tele1in-karartilmasina-tepkiler-cig-gibi-rtuk-iktidar-giyotini-olmaya-soyundu-722187/ 
1963 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/186450?page=7 
1964 https://twitter.com/TGS_org_tr/status/1584801405407485952 
1965 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/186450?page=7 
1966 https://twitter.com/Disk_Basin_is/status/1584784515473756160 
1967 https://twitter.com/HDPgenelmerkezi/status/1584817189529718785 
1968 https://twitter.com/mkgplatform/status/1584793344810823680 
1969 https://twitter.com/perperikgazete/status/1584939194082004994 
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Türkiye'de temel özgürlüklerin, özellikle de medya özgürlüğü ve ifade özgürlüğünün daha da 
kötüye gittiğinin bir başka örneği ve özellikle önümüzdeki kritik seçim süreci çerçevesinde dü-
şünüldüğünde, ciddi bir durum” dedi.1970 

26 Ekim 2022 
• TTB Genel Merkezi’nde Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın gözaltına alınmasına çok sayıda 

kitle örgütü yöneticileri katılımıyla tepki gösterildi.1971 “Şebnem Hocamıza ve TTB'ye Sahip Çı-
kıyoruz” başlığıyla yapılan açıklamada, “Bu gözaltının da soruşturmanın da hukuki zemini yok-
tur, zira Dr. Fincancı’nın ifade ettiği hiçbir şey suç unsuru değildir. İktidar çevrelerinin yargıya 
müdahale niteliğindeki açıklamaların ardından gelen gözaltı kararı, bu çevrelerin uzun zamandır 
TTB'ye ve tüm emek-meslek örgütlerine yönelik artırdığı baskının son aşamasını oluşturmuştur. 
Nitekim iktidar, Meslek Örgütleri Yasası'nda bir değişiklik için kamuoyunda yaratılan bu gün-
demi kullanacağını da açıklamalarıyla itiraf etmiştir” denildi. TBB’nin açıklamasında, TRT tara-
fından Fincancı’nın evine yapılan polis baskınında kurşun ele geçirildiği yönündeki iddialara da 
yanıt verildi ve “Gözden kaçmayan bir diğer husus, gözaltı işlemi sırasında kamu yayıncılığı yap-
ması ve haberlerini buna göre oluşturması gereken TRT'nin, hocamızın evinde bulunan baba/dede 
yadigârı koleksiyon parçalarını yayımlama biçimidir. İlgili haber, kriminal unsur üretmek için 
kolluğun düştüğü çaresizliği hepimize göstermiştir. Görüntülerin sunuluş biçimini açıkça kınıyo-
ruz” ifadesini kullanıldı.1972 

• Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, basın özgürlüğüne tahammülü olmayan, eleştirel 
yayınlara ve gazetecilere düşman hukuku uygulayan iktidarın seçim arifesinde saygın gazetecileri 
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın “Türkiye Yüzyılı” tanıtım programına davet 
etmesini değerlendirdi. Bilgin, “AK Parti’nin 28 Ekim’de yapacağı seçim startına iktidara eleşti-
rel yaklaşan bazı meslektaşlarımızın davet edilmesi maalesef bizim sevinebileceğimiz bir gelişme 
değildir. Ülkemizde basın bugün en karanlık günlerini yaşarken, mesleğinde saygın ve kamuo-
yuna mal olmuş meslektaşlarımızın dolgu malzemesi yapılması teşebbüsünü şiddetle kınıyoruz. 
Basın özgürlüğünün canına okuyan iktidarın seçim yaklaşırken kerhen gazeteci davet etmesini 
iyi niyetli bulmuyoruz, kabul etmiyoruz. Asıl sorun gerçek gazetecilerin bu tür bir toplantıya da-
vet olmadan gidemeyecek olmalarıdır” dedi.1973 Bilgin, “RTÜK yılın ilk 9 ayında eleştirel 4 ka-
nala tam 34 ayrı ceza verdi. Aynı süre içinde iktidar yanlısı kanalların aldığı ceza sayısı sadece 3 
oldu. Basın İlan Kurumu (BİK) Evrensel ve Yeni Asya gazetelerinin resmi ilan haklarını ellerin-
den aldı, eleştirel yayınlarıyla öne çıkan tüm gazetelere tarihinde görülmemiş resmi ilan cezaları 
kesti. Bu uygulama ancak Anayasa Mahkemesi kararıyla durdurulabildi. Hiçbir şiddet olayına 
karışmamış gazetecilerin cezaevine gönderilmesi uygulaması sürüyor. 35 meslektaşımız parmak-
lıklar ardında ve sayıları artıyor. BİK sansür yasasına karşı basın muhalefetini örgütlediğimiz için 
Cemiyetimizin gazetesi 24 Saat’e önce süresiz ilan kesme cezası, sonra itiraz üzerine bunu kaldı-
rıp 1 milyon 350 bin liralık ceza verdi. Aynı mücadeledeki yerel gazete sahiplerine de milyonlarca 
lira ceza kesildi. Hele bugünlerde yaşadıklarımız ilk kez karşı karşıya kaldığımız sorunlardır. 
Sansür yasası tüm itirazlarımıza karşın yürürlüğe girdi, hiçbir uzlaşma kapısı açılmadı. Yalan 
haberin tanımının kime göre yapılacağı da bellidir, üç yıl hapis cezasıyla tüm toplumun seçim 
arifesinde otosansür kıskacına alınacağı da kesindir. Ve yeni cezalar… İdare mahkemesi yürüt-
meyi durdurma kararı vermezse gazeteci davet edilmesiyle akılda kalacak olan Türkiye Yüzyılı 
toplantısından iki gün sonra bir televizyon kanalı gece yarısı ekranını karartacak ve 3 gün siyah 
ekranla izleyicilerin karşısına çıkacak. Bu ayıp da Cumhuriyetimizin 100. yılında iktidarın kar-
nesinin en başına yazılacak” tespitlerinde bulundu. Bilgin, AKP’nin davetiyle aynı gün 11 gaze-
teciye evlerinde baskın düzenlenerek gözaltı işlemi yapıldığını ve henüz yargılama yapılmadan 
suçlu ilan edildiklerini anımsatarak, “Hakkında mahkeme kararı olmadan kimse suçlu ilan edile-
mez. Ancak hüküm verilmiş gibi resmî açıklama yapılmış ve sosyal medyada yayınlanmıştır. 

 
1970 https://tr.euronews.com/2022/10/25/abden-gazetecilerin-gozaltina-alinmasina-tepki-ifade-ozgurlugunun-daha-da-kotuye-gittigini 
1971 https://m.bianet.org/bianet/insan-haklari/269167-ttb-ve-tabip-odalarindan-aciklama-sessiz-kalmayacagiz 
1972 https://www.gazeteduvar.com.tr/fincanciya-ttbden-destek-yalniz-degildir-onurumuzdur-haber-1586523 
1973 https://twitter.com/Cemiyet1946/status/1585151563647315970 
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Hele hele gazetecilerin birer azılı suçluymuş gibi ters kelepçeyle ve başlarından bastırılarak gö-
zaltına alınması kabul edilmez. Hatta aralarından biri 45 günlük bebeğinin yanından böyle kopa-
rılıp gözaltına alınmıştır. Hukuki bir koruma tedbiri olan gözaltı uygulamasını bile bir çeşit güç 
gösterisine çevirmek ve bunu kurgulayarak kameraya alıp sosyal medyadan servis etmek kolluk 
gücünün ciddiyetiyle bağdaşır mı?” diye sordu.1974 

27 Ekim 2022  
• İsveç Gazeteciler Sendikası’nın yayını Journalisten Gazetesi, gazetecilerin gözaltına alınma-

sını1975 yazdı. Haberde, “Ev ve büro baskınlarında pek çok dijital ekipman, bilgisayar ve arşivlere 
el konuldu” denildi.1976 

28 Ekim 2022  
• TTB Merkez Konseyi ve çok sayıda tabip odası yöneticisi, TTB önünde düzenlenen basın açık-

lamasıyla Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın tutuklanmasına tepki gösterdi. Ortak açıkla-
mada, “İktidar eliyle çarpıtma, kara propaganda ve dezenformasyon süreci işletilerek hedef gös-
terildi ve dün haksız, hukuksuz bir biçimde tutuklandı. Fincancı’nın gözaltına alınmasının ar-
dından bizzat Adalet Bakanı’nın sözleriyle iktidarın asıl niyetini dillendirilmiştir. Bu niyet, sağ-
lık alanında izlenen halk sağlığı karşıtı ve piyasacı politikalara karşı aktif bir muhalefet yürüten 
TTB’nin denetim altına alınması ve susturulmasıdır. Sizler de biliyorsunuz ki pandemi boyunca 
gerçekleri ortaya koyan, emeğine sahip çıkan, sağlık sisteminde yaşananları gün yüzüne çıkaran 
ve toplumun sağlık hakkı için mücadele yürüten birliğimiz ve odalarımız sık sık hedef gösteril-
miştir. Buna karşın, TTB Erdal Atabek ve Nusret Fişek’lerden bu yana çeşitli baskılara ve saldı-
rılara maruz bırakılmış ancak ilkelerinden vazgeçmemiş ve susmamıştır Bugün toplumun sağlık 
hakkını her zamankinden daha çok savunmaya devam edeceğiz. Görevimizin başındayız. Ay-
dınlık günlerin, sağlıklı bir toplumun tesisi yolunda, sağlık sisteminde yaşanan krize de demok-
rasiye vurulan darbelere de sessiz kalmayacak, mücadelemizi sürdüreceğiz. Dün giderlerse git-
sinler dediklerinde de haykırdık yine haykırıyoruz, Susmuyoruz, Korkmuyoruz, Hiçbir Yere 
Gitmiyoruz!” denildi.1977 

29 Ekim 2022       
• Ankara merkezli soruşturma kapsamında 25 Ekim’de gözaltına alınan gazetecilerden Mehmet 

Günhan, dört günlük gözaltında yaşadıklarına ilişkin Öznur Değer’in ters kelepçeye ve saçından 
sürüklenmesi gibi işkencelere maruz kaldığını kaydetti.1978 

30 Ekim 2022 
• Mezopotamya Kadın Gazeteciler Platformu, 29 Ekim günü tutuklanan kadın gazeteciler hakkında 

yapılan açıklamada, “Sincan Kadın Kapalı Cezaevi'nde tutulan beş platform üyemize çıplak 
arama dayatıldı. Gazetecilere ayrıca bir gün boyunca su verilmeyerek işkence devam ettirildi. 
İşkenceden vazgeçin. Kadın gazetecileri işkence ile yıldıramayacaksınız” denildi.1979 

31 Ekim 2022 
• Mezopotamya Kadın Gazeteciler Platformu (MKGP) ve Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), 

Ankara merkezli dokuz kentte yapılan ev operasyonlarında gözaltına alınan ve daha sonra tutuk-
lanan dokuz gazeteci için İstanbul Şişhane'de açıklama yaptı. Açıklamada, dokuz gazetecinin fo-
toğraflarına yer verilen “Özgür Basın baş eğmez” yazılı pankart açıldı. Çok sayıda gazetecinin 
katıldığı açıklamaya, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Gökhan Durmuş, 
Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eşsözcüsü Cengiz Çiçek, HDP İstanbul Milletvekilleri 
ile parti yöneticileri, HDP Gençlik Meclisi, Anadolu Yakınlarını Kaybedenlerle Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği (ANYAKAYDER), Birleşik Mücadele Güçleri (BMG) ile Kürt Araştırma 
Derneği ve Mezopotamya Kültür Merkezi (MKM) üyeleri katıldı.1980 

 
1974 https://gc-tr.org/gazeteciler-cemiyeti-baskani-bilgin-basin-ozgurlugunun-canina-okuyan-iktidarin-kerhen-gazeteci-davetini-kabul-etmiyoruz-bilgin-ak-parti-
nin-28-ekimde-yapacagi-secim-start/ 
1975 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/186450?page=7 
1976 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/186770?page=6 
1977 https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=818d4dc6-56ba-11ed-b0d6-0bf4a7670f15 
1978 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/187057?page=4 
1979 https://twitter.com/mkgplatform/status/1586793186130907137 
1980 https://artigercek.com/guncel/tutuklanan-dokuz-gazeteci-icin-istanbulda-aciklama-228266h 
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1 Kasım 2022 
• HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, farklı kentlerde gazeteciler hakkında tutuklama 

kararları alınması nedeniyle TBMM Genel Kurulu’nda, “Özgür basın dört duvar arasında da mü-
cadele etmeye devam eder. Çünkü bu topluma hepimizin hakikati ulaştırma yükümlülüğü var. 
Özgür basın katledildi, bombalamalarla yüz yüze kaldı, gözaltın alındı, tutuklandı ama hakikati 
topluma ulaştırmaktan vazgeçmedi”1981 tepkisini gösterdi.1982 

3 Kasım 2022 
• Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Ekim 2022 Medya İzleme Raporu’nu1983 yayımlayarak, “İk-

tidar partisi AKP’nin, seçim sürecine giderken yürüteceği kampanyanın önemli bir ayağını, basın 
özgürlüğüne yönelik baskılar üzerine kuracağının ilanıdır. Görünen gerçekliğin bilgisinin payla-
şılması, halkın haber alma ve olma hakkı ile düşünce ve ifade özgürlüğüne yönelik her türlü baskı, 
siyaseten ciddi bir meşruiyet sorununa neden olacaktır ki bu da toplumsal birlikteliğe zarar ver-
mekten başka bir sonuç doğurmayacaktır. Toplumsal birlikteliği hedef alan her türlü anlayışın, 
dün olduğu gibi yarın da gerçeklerle yüz yüze kalacağı kesindir” açıklamasında bulundu.1984 

4 Kasım 2022 
• Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’a 

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Yüzyılı programına davet edilmesine karşı 
gösterdiği tavır” için teşekkür mektubu gönderdi. Canlı yayında mektubu okuyan Yanardağ, Bil-
gin’e desteği için teşekkür etti.1985  

• Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, Bianet muhabiri iken 
gazeteci Beyza Kural’ın 2015’teki YÖK protestosunu takip ettiği sırada ters kelepçeli gözaltına 
alınmasıyla ilgili üç polis memuru hakkında “işkence” yerine  “çalışma hürriyetini ihlal” suçla-
masından cezalandırma talep etmesini eleştirdi.1986 

8 Kasım 2022 
• Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Haliç Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Ku-

lübü’nün davetiyle 5 Kasım’da öğrencilerle buluşmasına üniversite rektörlüğünce yasaklama 
getirildiği söyledi.  İnce, Haliç Üniversitesi Sütlüce Kampüsü önünde öğrencilerle basın açıkla-
ması yaptı. İnce, “Seçim yaklaşmış, siyasiler gelmeyecekmiş. Böyle bir şey olabilir mi? AK 
Parti döneminde, üniversite hem konuşmuyor hem de konuşturmuyor. Rektör, AK Parti'nin İs-
tanbul il Başkanı değil ki. Buraya her siyasi partiden insan gelir. Gençlerle buluşur. Çocuklar 
özgürce sorularını sorar. Konuşmacı da cevaplar. Üniversite özgürlüğün ve çağdaşlığın merke-
zidir.  Bu yasakçı ve korkak zihniyet böyle. Ben öğrencilere söz vermiştim. Kapının önüne ka-
dar geldim. Zorla içeriye girecek halim de yok. Biz, derdimizi anlatmak istiyoruz. Ekonomiyi, 
eğitimi, üniversiteleri konuşmak istiyoruz. Mültecileri, sığınmacıları nasıl göndereceğimizi ko-
nuşmak istiyoruz. Özgürlüğü, demokrasiyi, hukuk devletini konuşmak istiyoruz. Yasakladım, 
kimsin sen, babanın dükkanı mı burası?” dedi.1987 

• Gazeteciler Cemiyeti’nin de katılımcısı olduğu Medya Dayanışma Grubu1988 temsilcileri, “Ba-
sın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile ilgili Anayasa Mahke-
mesi’ne yapılacak başvuru kapsamında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu TBMM’de ziyaret 
etti.1989 Türkiye Barolar Birliği (TTB) Başkanı Erinç Sağken ile yapılan görüşmede ise konuya 
ilişkin iş birliğinde bulunulması kararlaştırıldı.1990  

9 Kasım 2022 

 
1981 https://www.youtube.com/watch?v=LtbhJzL-pXY 
1982 https://gazetekarinca.com/tutuklu-gazeteciler-meclis-gundeminde-bu-topluma-hepimizin-hakikati-ulastirma-yukumlulugu-var/ 
1983 https://cgd.org.tr/medya-raporlari/2022/11/03/medya-raporu-ekim-2022/ 
1984 https://cgd.org.tr/basin-aciklamalari/2022/11/03/cgd-2022-ekim-medya-izleme-raporu-ekim-ayi-akp-iktidarinin-secim-kampanyasini-basini-susturarak-yurute-
cegini-gosterdi/ 
1985 https://twitter.com/tele1comtr/status/1588596287024386048?t=MyjDnYntqOcMBLdnpLedDw&s=08 
1986 https://twitter.com/ErolOnderoglu/status/1588451883596890113?t=hgVrj8oA41QXG5iIyrxtag&s=08 
1987 https://t24.com.tr/haber/muharrem-ince-den-katilacagi-etkinligi-iptal-eden-rektorluge-tepki-babanin-dukkani-mi-burasi,1071073 
1988 https://twitter.com/Cemiyet1946/status/1590242623390126080 
1989 https://penceretv.com/siyaset/kilicdaroglu-medya-dayanisma-grubu-bilesenleri-bir-araya-geldi-232213h 
1990 https://twitter.com/Cemiyet1946/status/1590240542218399745 
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• Expression Interrupted platformu tarafından hazırlanan İfade ve Basın Özgürlüğü Gündemi Tem-
muz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan rapora1991 göre 20 Temmuz ile 1 Eylül tarihleri arasın-
daki adli tatili de kapsayan yılın üçüncü çeyreğinde gazetecilerin sanık olarak yargılandığı 51 
dava görüldü. Bu davalarda 73 gazeteci yargılandı. Karara bağlanan 15 davadan 10’u mahkumi-
yetle sonuçlandı. 10 davada 11 gazeteciye toplam 30 yıl 11 ay 11 gün hapis cezası verildi. Bir 
gazeteciye verilen hapis cezası 10 bin 110 TL para cezasına çevrildi. Beş gazetecinin beraat ettiği 
rapora konu üç aylık dönemde, 14 gazeteci hakkında dokuz yeni dava açıldı. 11 gazeteci ve 
medya çalışanı ise gözaltına alındı. 2022’nin ikinci çeyreğinin sonunda 67 olan tutuklu gazeteci 
sayısı ise 68’e yükseldi. Yargılamalarda gazetecilere en fazla “örgüt propagandası yapmak”, “ör-
güte bilerek ve isteyerek yardım etmek” ve “örgüt üyesi olmak” üzere “terör” suçlamaları yönel-
tildi. Bunların ardından en sık yöneltilen suçlamalar ise “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürü-
yüşleri Kanunu’na muhalefet etmek”, “kamu görevlisine hakaret” ve “Cumhurbaşkanı’na haka-
ret” şeklinde kayıtlara geçti.1992  

14 Kasım 2022 
• CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 13 Kasım Pazar gününde İstiklal Caddesi’nde ger-

çekleştirilen bombalı saldırı üzerine RTÜK’ün yayın yasağı alması ve BTK’nın ise internette bant 
daraltması uygulamasına yönelik “Bu şekilde bir kriz yönetimi olur mu? Yasağın kendisi başlı 
başına bir kriz yaratıyor, dezenformasyon daha hızlı yayılıyor, halkı korkuya sevk ediyor. Res-
men halkın haber alma özgürlüğünü gasp ediyorlar. BTK’nın, bant daraltma uygulamasının akılla 
mantıkla izahı yoktur” tepkisini gösterdi.1993 

15 Kasım 2022 
• CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, 13 Kasım’da İstiklal Caddesi’nde yaşanan terör saldırısı 

nedeniyle BTK’nın internet ortamı ve sosyal medya platformlarına bant daraltması uygulamasına 
ilişkin Anayasa ve yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle BTK Başkanı ve sorumlu diğer kamu gö-
revlileri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Tekin, “Ülkenin en büyük şehrinin 
merkezinde bir patlama olmuş. İnsanlar ölmüş, yaralanmış, herkes merak içinde ama toplumun 
haber alma hakkı yok. Bu uygulama açıkça sansürdür” dedi.1994 

21 Kasım 2022 
• Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin (MLSA), 16 Haziran’da Diyarbakır Cumhuriyet Baş-

savcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında sekiz günlük gözaltı süreci ardından “örgüt üye-
liği” şüphesiyle 16 gazeteci arasından tutuklanan dokuz gazeteci hakkında halen iddianame ha-
zırlanmadığını bildirdi.1995 MLSA’nın konuya ilişkin raporunda, 158. gününü geçiren gazeteciler 
hakkında henüz bir iddianame hazırlanmaması nedeniyle fiilen cezalandırma yapıldığı vurgu-
landı. Gazeteciler Deniz Nazlım, Selman Güzelyüz, Hakan Yalçın ve Emrullah Acar, Ankara 
Sincan 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde, Ceylan Şahinli, Berivan Altan, Diren Yurtsever, 
Habibe Eren ve Öznur Değer ise Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’nde gönderildi.1996 

• ÇGD, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı Mimarlar Odası Ankara Şu-
besi Yönetim Kurulu’nun Jinnews muhabirine “Koruma Alanında Emre Madran Basın Ödülü” 
vermesi gerekçesiyle “örgüt propagandası” suçlamasıyla yargılanmasına karşı dayanışma çağrısı 
yaptı. Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davaya katılım çağrısını paylaşan ÇGD’nin açık-
lamasında, “Bir kere daha uyarıyoruz: Kimse çevre ve doğa, kent mücadelesi ile düşünce ve ifade, 
basın özgürlüğünü yok edeceği zehabına kapılmasın, çünkü acı patlıcanı kırağı çalmaz ve ne 
çevre ne kent ne de ifade, düşünce ve basın özgürlüğü mücadelesi sona erer. Bu kadar açık bir 
‘hukuk cinayetine de kimse meyletmemeli, çünkü yarın orada olacağız ve mesleğimiz aracılığıyla 
olası bir ‘hukuk cinayetini tüm halka duyuracağız” denildi.1997 

 
1991 https://www.expressioninterrupted.com/uploader/uploader/freedom-of-expression-and-the-press-agenda-2022-3 
1992 https://t24.com.tr/haber/ifade-ve-basin-ozgurlugu-gundemi-raporu-gazetecilik-dava-ve-engellemeler-kiskacinda,1071303 
1993 https://twitter.com/veliagbaba/status/1592059101567418369?t=-Jq3wzVP9tQYIi2ZUf-STg&s=08 
1994 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/istiklaldeki-bombali-saldiri-sonrasinda-internete-erisimin-kisitlanmasi-buyuk-tepki-2002836 
1995 https://www.mlsaturkey.com/tr/ankara-merkezli-sorusturmada-9-gazetecinin-tutuklanmasina-iliskin-rapor/ 
1996 https://www.evrensel.net/haber/475177/mlsadan-tutuklu-9-gazeteci-icin-rapor-soruldu-neden-habere-gittin 
1997 https://cgd.org.tr/basin-aciklamalari/2022/11/21/yarin-olasi-bir-hukuk-cinayeti-icin-ankara-adliyesinde-olacagiz/ 
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22 Kasım 2022 
• Uluslararası Af Örgütü, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Taner Kılıç ve İdil Eser ile ilgili mahkumi-

yet kararlarını bozmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, yargılamalar için “siyasi” değerlendirme-
sinde bulundu. Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnès Callamard, “Bugünkü karar, akıl 
almaz boyutlarda bir adaletsizliğe son verdi. Mahkumiyet kararları nihayet bozulduğu için büyük 
bir rahatlama duyuyoruz; ancak mahkemenin Taner’in dosyasının ek araştırma gerektirdiği yö-
nündeki kararı hayal kırıklığı yarattı. Beş yıldan uzun süre boyunca, bu dört cesur insan hakları 
savunucusuna yöneltilen temelsiz suçlamaların birbirini izleyen mahkemeler tarafından gerçek-
miş gibi kabul edilmesiyle adaletsizlik çarklarının döndüğüne tanık olduk. Bugünkü karar, buna 
benzer siyasi güdümlü yargılamaların gerçek amacını ortaya koydu; o da mahkemelerin muhalif 
sesleri susturmak için silah olarak kullanılmasıdır” dedi.1998 

29 Kasım 2022 
• Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele 

Günü’ndeki eylemleri izleyen gazetecilere yönelik polis engellemesini kınadı. TGC’den yapılan 
açıklamada, “Taksim’de buluşan kadınlara müdahale eden güvenlik güçleri, aralarında BirGün 
Gazetesi editörü Yaren Çolak'ın da bulunduğu çok sayıda kadını gözaltına almıştır. Etkinliği takip 
eden Birgün muhabiri Havva Gümüşkaya güvenlik güçleri tarafından ‘Başlarım haberine!’ diye-
rek engellenmiştir. Üyemiz foto muhabiri Ali Öz ise fotoğraf çekerken darp edilmiştir. Yurttaşın 
haber alma hakkı için görevini yapan gazetecilerin haber yapması bir kez daha engellenmiştir. 
Güvenlik güçlerinin bu tutumunu kınıyoruz. Bilindiği gibi Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden 
tek taraflı çekilmesi  ‘aile, annelik ve ev kadınlığı’ kıskacına sıkıştırılmak istenen kadınlara yö-
nelik şiddeti sistematik hale getirmiştir. Ekonomik, politik, toplumsal ve kültürel alanlarda belir-
ginleşen toplumsal cinsiyet eşitsizliğini görünür kılmaya çalışan gazeteciler de ne yazık ki siste-
matik olarak şiddete uğramaktadır. İstanbul Valiliğini ve Emniyet Müdürlüğü’nü meslektaşları-
mıza yönelik haksız gözaltı işlemi yapan, ‘başlarım haberine’ diyerek haber yapmalarını engel-
leyen, darp eden güvenlik güçleriyle ilgili işlem yapılması için göreve çağırıyoruz” denildi.1999 

1 Aralık 2022 
• Türk bürokrat, gazeteci ve yazar olan İlhan Taşçı RTÜK’ün yayınlanmayı zorunlu tuttuğu iktidar 

propagandası içerikli, asgari ücret açıklanmadan önce “öncelikli yayın” adı altında yayınlanan 
reklam filmine kendi sosyal medya hesabından tepkisini dile getirdi.2000 

• DİSK Basın İş Sendikası, yedi yıl önce haber takibi sırasında gazeteci Beyza Kural’a ters kelep-
çeyle şiddet uygulayan üç polise 10 ay taksitle toplam 18.000 lira para cezası verilmesini2001 şid-
detle kınayarak, “Bu karar gazeteciye şiddet uygulayanların sırtını sıvazlamak, arkanda ben varım 
demektir.” diyerek tepki gösterdi.2002 

2 Aralık 2022 
• Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Kasım ayı Medya İzleme Raporu’nda, başta gazeteciler ol-

mak üzere basın, ifade ve düşünce özgürlüğünü savunucularının ısrarla karşı çıktığı 7418 numa-
ralı “Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Dair Kanun” ile ağır sansür uygu-
lamasına geçildiği ifade edildi. Kanun ile “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” başlıklı yeni bir 
suç eklenerek, tamamı muğlak kriterlerle sansür uygulamalarına meşruiyet kazandırmayı amaç-
ladığı belirtildi.2003 

9 Aralık 2022 
• Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, gazeteci Timur Soykan’ın hedef gösterilmesine 

karşı “Keşke Timur Soykan yargılansın diye kampanya yapanlar, defalarca tanık olduğumuz ta-
rikatların karanlığındaki çocuk istismarlarına da ses çıkarsa. Bunun yerine belgeli, iddianameye 

 
1998 https://www.amnesty.org.tr/icerik/turkiye-dort-insan-haklari-savunucusu-hakkindaki-mahkumiyet-kararlari-bozuldu-adalet-kazandi 
1999 https://www.tgc.org.tr/aciklamalar/3642-tgc’den-gazetecilere-yönelik-haksız-gözaltı-ve-engellemeye-kınama-“gazetecileri-sistematik-şiddetle-engellemekten-
vazgeçin-”.html 
2000 https://twitter.com/ilhantasci/status/1598276284509224962?t=iqlT9zzWqDzgrOT_OBhjKA&s=08 
2001 https://twitter.com/mlsaturkey/status/1598244746421764096 
2002 https://twitter.com/Disk_Basin_is/status/1598286819820736514?t=gqh50Oj9mRWcr3BjV5_Swg&s=08 
2003 https://cgd.org.tr/basin-aciklamalari/2022/12/04/cgd-2022-kasim-medya-izleme-raporu-ozgurlukler-caginda-ortacag-baskiciligi-bindigin-dali-kesmektir/ 
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dayanan habere saldıracak kadar alçalıyorlar” dedi. Cemiyet’ten ayrıca “Gazetecilere tüm toplu-
mun ihtiyacı var, Timur Soykan yalnız değildir” tepkisi gösterildi.2004 

12 Aralık 2022 
• Gazeteci İpek Yezdani2005, sadece haklarını istemelerine rağmen Hürriyet gazetesi tarafından taz-

minatlarının gasp edilerek arkadaşlarıyla birlikte işten çıkarıldığı dönemi anımsatarak, TGS bün-
yesinde açtıkları davayı kazanmalarına ilişkin “Gazetecilerin hakkını vermeyi öğreneceksiniz, 
size öğreteceğiz” yorumunu dile getirdi.2006 

14 Aralık 2022 
• Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF), her yıl olduğu gibi “tutuklu, kaçırılan, rehin ve ka-

yıp” gazeteciler bilançosunu açıkladı. Önceki yıllarda “tutuklu gazeteciler” arasında üst basamak-
larda yer alan Türkiye, bu kez gazeteciler bakımından riskli görülmedi.2007 

• Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) 2022'de hapse atılan gazeteci sayısının yeni bir rekor kırdı-
ğını bildirdi. Bu yıl gazetecileri en fazla hapse atan ilk beş ülke İran, Çin, Myanmar, Türkiye ve 
Belarus olarak sıralandı. CPJ’in raporuna göre; 1 Aralık 2022 itibariyle 363 gazeteci hapse 
atıldı.2008 Türkiye’de hapse atılan gazetecilerin sayısı 2021’de 18 iken, 2022’de bu sayı 40’a 
çıktı.2009 

19 Aralık 2022 
• Belgesel Sinemacılar Birliği, Sibel Tekin’in serbest bırakılması için imza kampanyası başlattı.2010 

20 Aralık 2022 
• Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eş Başkanı Dicle Müftüoğlu, 8 Haziran’da Diyarbakır’da 

gazetecilere yönelik olarak düzenlenen operasyonda tutuklanan 16 gazeteci hakkında iddianame 
hazırlanmaksızın altıncı ayın geride kaldığını açıkladı. IPI Türkiye Program Koordinatörü Renan 
Akyavaş da, “Son süreçte Türkiye’deki cezaevlerinde gazeteci sayısında bir düşüş görüyoruz fa-
kat bunun nedeni bir takım adli düzenlemelerin ve kolektif dayanışmanın olumlu etkisi. Ama 
gazetecilere yönelik yargı ve fiziki tacizde bir artış yaşanıyor. Bu nedenle ciddi bir sorun basın 
özgürlüğü ve çözülmüş değil. Ankara ve Diyarbakır’da düzenlenen iki operasyonda gazetecilere 
yönelik tutuklamaların açıklanabilir bir yanı yok. Biz IPI olarak yapılan eylemlere destek olduk, 
Ekim ayında uluslararası basın özgürlüğü misyonunda da yaşanan bu durumları aktardık. Bu ga-
zetecilerin herhangi bir atılı suç olmadan sadece yaptıkları haberler ile haber kaynaklarına dair 
görüşmeler üzerinden tutuklanmaları ve hala iddianamenin hazırlanmamış olması açıkçası Tür-
kiye’deki hükümetin son dönemde uyguladığı cezai yaptırımların net bir göstergesi. Ankara ve 
Diyarbakır’daki gazetecilerin derhal serbest bırakılmasını istiyoruz ve yakından takip ediyoruz 
durumu” dedi. Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) Türkiye Temsilcisi Özgür Öğret de, tutukla-
maların üzerinden altı ay geçmesine rağmen hala somut bir iddia olmamasının alışıldık bir durum 
olduğu görüşünü aktararak, “Bu kadar süre geçmiş olmasına rağmen iddianamenin hazırlanma-
ması alışılmadık bir durum değil. Kanıksanmaması gerekirken, kanıksanmış bir durum. Suçlama-
ların ne olduğu bilinmiyor ama avukatların dahil olduğu sorgulamalardaki sorulan sorulardan ko-
nunun gazetecilik olduğunu anlıyoruz. İddia olmadığından net bir şey söylemek zor fakat altı ay 
bir insanın özgürlüğü elinden alınıyorsa bir açıklama yapılması gerekiyor” diye konuştu.2011 

21 Aralık 2022 
• Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) gazeteci Sinan Aygül’ün tutuklanmasını kınadı ve “Türk yet-

kilileri Aygül’ü gecikmeden serbest bırakmaya çağırıyoruz” dedi.2012 

 
2004 https://twitter.com/Cemiyet1946/status/1601139079990874112 
2005 https://journo.com.tr/author/ipekyezdani 
2006 https://twitter.com/ipekyezdani/status/1602254618750291969?t=bhWkEv6sUBwmc0wMcdNA5w&s=08 
2007 https://www.voaturkce.com/a/rsf-turkiye-en-riskli-ulkeler-arasinda-degil-/6875552.html 
2008 https://www.voaturkce.com/a/cpj-raporu-turkiye-en-cok-gazetecinin-hapse-atildig%C4%B1-ilk-5-ulke-arasinda/6875138.html 
2009 https://www.yeniadana.net/haber/cpj_raporu_turkiye_en_cok_gazetecinin_hapse_atildigi_ilk_5_ulke-78241.html 
2010 https://www.birgun.net/haber/belgesel-sinemacilar-birligi-sibel-tekin-icin-imza-kampanyasi-baslatti-414203 
2011 https://tr.euronews.com/2022/12/20/diyarbakirda-tutuklanan-16-gazetecinin-iddianamesi-6-aydir-hazirlanmadi 
2012 https://www.evrensel.net/haber/477576/ipi-sinan-aygule-yonelik-suclamalar-keyfi-ve-orantisiz 
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• Basın meslek örgütleri sansür yasasına ‘hayır’ dedi. TGC, TGS, DİSK Basın İş Sendikası, Basın 
Konseyi, Türkiye Yazarlar Sendikası, PEN Yazarlar Derneği ve Türkiye Yayıncılar Birliği de-
zenformasyon yasası olarak adlandırılan düzenlemeye karşı birleşti.2013 

• RTÜK’ün Halk TV’ye verdiği cezaya, gazeteci Ayşenur Arslan, “Ben neymişim! Mimiklerimle 
terörü övmüşüm ya! RTÜK tabii bunu anında yakalamış ya! Bir de kaşımı kaldırsam neler 
olur! Şu anda evde aynanın karşısında mimik antrenmanı yaşıyorum. Yarın RTÜK mimiği yapa-
cağım da…” tepkisini gösterdi.2014 Arslan, “Daha önce aleyhimde birçok kez haberler yapıldı, 
RTÜK’ten 2022 yılında onlarca ceza aldım o yüzden RTÜK’ten gelen hiçbir cezaya şaşırmam” 
diyerek bu karara ise şaşırdığını ifade etti.2015 

• Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, RTÜK’ün Halk TV, Tele1 ve Fox TV’ye verdiği son 
cezaların, demokrasiden nasibini almamış bir RTÜK Başkanı olarak Ebubekir Şahin’in siyasi çı-
karları ve hırsları sonucunda verildiği yorumunu yaptı. Bilgin, “Artık RTÜK cezaları yayıncılık 
ve basın tarihimizin en kara lekesi olarak Ebubekir Şahin’in alnına çalınmıştır ve ömür boyu 
çıkmayacaktır. Bu ağır cezalar kimseyi yıldırmamalı. Unutulmasın ki sansürcü bay başkan alnın-
daki bu kara lekeyle yaşayacak ama özgür yayıncılık için bedel ödeyen televizyonlarımız hep 
onurla anılacaktır” dedi. Bilgin, “RTÜK’ün eleştiri ve görüşlerini dile getiren gazetecilere ekran-
larında yer açan Halk TV’ye, muhalif milletvekilinin sözlerini yayınladığı için Fox TV’ye, sırf 
eleştirel yorum yapıldı diye ekonomik güçlüklerle boğuşan Tele 1’e verdiği yayın durdurma ve 
para cezaları demokrasinin d’si ile bile bağdaşmayacak, hukuk ve adalet dışı, kabul edilemez 
cezalardır” diye konuştu.2016 

23 Aralık 2022 
• Gazeteci Sinan Aygül yaptığı bir haber nedeniyle “Dezenformasyon Yasası” kapsamında 14 Ara-

lık 2022 gününden beri tutuklu bulunduğu Bitlis Cezaevi’nden MLSA’ ya ilettiği notunda “Bir 
gün hepimiz tahliye olacağız” dedi.2017 

• Avukat Turan Karakaş, “dezenformasyon” gerekçeli yasa konusunda, “Bu torba yasa, ifade öz-
gürlüğü ile çakışmaktadır. Belirlilik ilkesi de söz konusu değil. Bu ilke olmazsa kanunu istediği-
niz gibi yorumlayabilir ve canınızın istediğine ceza verebilirsiniz. Gerçeğe aykırı bilginin aykırı-
lığını kim tayin edecek? Hâkim hangi bilgisiyle bakacak?” ifadelerini kullandı.2018 

• Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, “Yuh dedirten dava” yazısında 10 Mart 2013’te An-
kara’da 20’li yaşlardaki Mustafa Korkmaz ve Onur Tunç’un, Zaman gazetesini yırtıp çöpe atması 
üzerine açılan davanın halen devam ettiğini yazarak, Korkmaz ve Tunç’un üç yıl hapis ile yeniden 
yargılanacaklarını söyledi.2019 

30 Aralık 2022 
• Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), son 20 yılda toplam 1.668 gazetecinin öldürüldüğünü açık-

ladı.2020 Irak ve Suriye’nin gazeteciler için en tehlikeli ülkeler olduğu belirtilen raporda, ayrıca 
Ukrayna-Rusya savaşının başlamasıyla beraber ölen gazetecilerin sayısında kısmi bir artış oldu-
ğunu açıklandı.2021  

• Uluslararası Basın Enstitüsü’nün (IPI) yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl mesleğinden ötürü öldü-
rülen basın mensuplarına ilişkin veriler paylaşıldı.2022 Açıklamada, 2022’nin gazetecilerin güven-
liği acısından çok yıkıcı bir yıl olduğuna dikkati çekerek, bu yıl 66 gazeteci ve basın çalışanın 
mesleğini yaparken öldürüldüğü belirtildi. Açıklamada, “Devletlerin gazetecilere yönelik saldırı-
larda adaleti sağlayamaması, basına yönelik şiddet için verimli zemin oluşturmaya devam ediyor. 

 
2013 https://m.bianet.org/bianet/medya/263602-basin-meslek-orgutleri-sansur-yasasina-hayir-dedi 
2014 https://www.gazeteduvar.com.tr/arslandan-rtuke-teror-mimikle-ovuldu-tepkisi-bir-de-kasimi-kaldirsam-neler-olur-haber-1594877 
2015 https://www.gercekgundem.com/medya/mimikle-teror-ovgusu-cezasina-iliskin-aysenur-arslandan-ilk-aciklama-404857 
2016 https://gc-tr.org/bilgin-rtuk-cezalari-tarihimizde-kara-lekedir-hukuk-ve-adalet-disidir-kabul-edilemez/ 
2017 https://www.mlsaturkey.com/tr/sansur-yasasi-kapsaminda-tutuklanan-ilk-gazeteci-sinan-aygul-siz-de-cok-ozgur-sayilmazsiniz/ 
2018 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/sansur-yasasi-2014133 
2019 https://www.gercekgundem.com/guncel/baris-pehlivan-yuh-artik-diyerek-davanin-detaylarini-paylasti-zaman-gazetesini-yirtanlara-hapis-405061 
2020 https://www.rudaw.net/turkish/world/31122022 
2021 https://t24.com.tr/haber/rsf-20-yilda-1668-gazeteci-olduruldu,1082238 
2022 https://www.haber7.com/dunya/haber/3290164-dunya-genelinde-2022de-66-gazeteci-olduruldu 
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IPI, dünyanın dört bir yanındaki yetkilileri bu suçların cezasız kalmasının sonlandırılması ve ga-
zetecilerin korunmasını sağlamaya çağırıyor” denildi.2023 

 
Diğer Gelişmeler 
2 Ocak 2022 

• İBB Meclisi AKP Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, CNN Türk’te 
“Neler oluyor?” programında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ve CHP’yi İBB’de terör iltisaklı 
çalışan iddialarıyla2024 hedef aldı. Cevap hakkı doğduğu gerekçesiyle İBB Sözcüsü Murat Ongun 
yayına bağlanmak istediği ancak CNN Türk’ün bu talebi yanıtsız bıraktığı belirtildi. Ongun, cevap 
verme haklarının engellenmesine ilişkin “CNN Türk yine tek taraflı bir yayınla, yalan iddiaları 
yayınlıyor. Üstelik, yanıt verme hakkımızı da engelliyor. Göksu’nun asılsız ve uydurma iddiala-
rına yanıt vermek çok kolay. Yeter ki, cevap hakkımıza saygı duyun. Neden korkuyorsunuz?”2025 
mesajını paylaştı.2026 

• HDP’nin İstanbul Şirinevler’de düzenlemek istediği basın açıklaması esnasında polis çok sayıda 
kişiyi darp ederek gözaltına aldı, HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya da darp edildi. Polis sal-
dırısına tepki gösteren HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü, “Bizim parti binamıza yapılan 
silahlı saldırıyı demokratik hakkımızı kullanarak bir basın açıklaması ile protesto etmek istedik. 
Ancak yüzlerce polis ile engellemeye çalıştılar. Bu karanlık zihniyetin korkusudur. Birçok arka-
daşımız gözaltına alındı. Gözaltı ve silahlı saldırılarla bizi sindiremezler” dedi.2027 

3 Ocak 2022 
• Independent Türkçe’den Can Bursalı’nın haberine göre; 17-25 Aralık sürecinden sonra FETÖ ile 

mücadelede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görevlendirdiği bir ismin, FETÖ ile mücadeleye ilişkin 
gözlemlerini, aksaklıkları ve önerilerini hazırladığı raporu paylaşıldı. Raporda “İhraçlarda şahsı-
mın da yer aldığı ve en titiz tartışma ve değerlendirmeler yapıldıktan sonra, mensuplarının yüzde 
20’sinden fazlasının atıldığı bir kurumda, açığa alınan 4 bin 500 kişiden 450’si iade edildi. Hiç 
hata yok denilen ByLock delilinde 11 bin 482 kişinin Mor Beyin mağduru olduğunu öğrendik. Bu 
nedenle kamu görevinden ihraç edilmesine rağmen OHAL Komisyonu ve yargı süreci devam 
eden 125 bin kişinin tamamını FETÖ üyesi ya da iltisaklısı kabul etmenin ne dinimize ne de 
hukuk devletine uygun olmayacağı gerçeği, uygulamalar sırasında göz önünde tutulmalıdır” de-
nildi. İtiraf müessesesinin son derece önemli olduğuna dikkat çekilen raporda, “MİT ve EGM’nin 
FETÖ’nün çözülmeleri engellemek için itirafçı olunmaması, olunsa bile bir iki ismin verilmesi 
yönünde istihbari bilgileri var. Bu bilgilere rağmen hala itirafçıları kapsayan bir organizasyon 
kurulmamış olması, devletimizin eksikliğidir” denildi.2028 

• Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Birinci İdari Dava Dairesi2029, Mardin Dargeçit’te 51 yaşın-
daki Suphiye Yakut’a çarparak kalıcı sakatlığa sebep olan polis S.G.’ye açılan davanın durdurul-
masına dair yargılamanın devam etmesine karar verdi.2030 

5 Ocak 2022 
• Ankara İl Jandarma Komutanlığı, 1-31 Aralık 2021 tarihleri arasında düzenlenen sanal devriye 

faaliyetleri kapsamında, yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı tespit edilen 268 internet 
sitesi ve müstehcen içerikli paylaşımlar yapan 32 internet sitesi BTK’ye, oltalama/phishing me-
toduyla dolandırıcılık faaliyetinde bulunduğu tespit edilen 11 internet sitesi de Ulusal Siber Olay-
lara Müdahale Merkezi’ne bildirilerek “erişim engellemesi” sağlandı.2031 

 
2023 https://www.diken.com.tr/2022de-66-gazeteci-olduruldu-cezasizlik-siddete-zemin-hazirliyor/ 
2024 https://www.youtube.com/watch?v=IjYeiV9UlZE 
2025 https://twitter.com/mrt_ongun/status/1477703109484945410 
2026 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/ibb-sozcusu-murat-ongundan-cnn-turke-sert-tepki-1897228 
2027 https://www.gazeteduvar.com.tr/hdpnin-sirinevlerdeki-basin-aciklamasi-sirasinda-polis-mudahalesi-cok-sayida-gozalti-haber-1547711 
2028 https://www.indyturk.com/node/455121/haber/erdo%C4%9Fana-sunulan-fet%C3%B6-ile-m%C3%BCcadeleyi-yeniden-d%C3%BC%C5%9F%C3%BCn-
mek-raporundan-%C3%B6rg%C3%BCt%C3%A7%C3%BC-olmayan 
2029 https://bianet.org/1/13/255698-mulki-idare-yargilamaya-mudahale-edemez 
2030 http://mezopotamyaajansi35.com/search/content/view/157530?page=1&key=cc919ea35d6e8285a53547daca601b30 
2031 https://www.cnnturk.com/turkiye/268-yasa-disi-bahis-sitesine-erisim-engeli 
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• CNN Genel Başkan Yardımcısı Ken Jautz, CNN Türk hakkında inceleme başlatarak, inceleme 
için Türkiye’ye bir ekip gönderdi. Jautz, “Eğer, kanalın yeni sahiplerinin gazetecilik politikasını 
tehlikeye atacağına inandığımız herhangi bir durumu tespit edersek, kanalın lisansını iptal edece-
ğiz” dedi. Yabancı yayın kuruluşu Newsweek’te yer alan haberde, CNN Türk’ün ırkçı ve iktidar 
yanlısı propaganda içerikli haberler yaptığı yönünde bir değerlendirme yapılırken, kanalın 
2018’de “hükümete yakın holdinge zorla satışının” ardından daha da yoğunlaşarak kötüye gittiği 
yorumu yapıldı.2032 

6 Ocak 2022 
• SPK, izinsiz foreks işlemi yaptığı tespit edilen 95 internet sitesi hakkında erişimin engellenmesi 

için hukuki işlemlerin başlatıldığını açıkladı. Kurul’un açıklamasında “Türkiye’de yerleşik kişi-
lere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen ve ad-
resleri verilen internet sitelerine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 
99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar veril-
miştir” denildi.2033 

• Kocaeli Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığı2034, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerli-
oğlu hakkında, sosyal medya üzerinden Kandıra Cezaevi’nde tutuklu Aysel Tuğluk’un serbest 
bırakılması hakkındaki çağrısıyla “devleti ve organlarını aşağılama”, “bilirkişiyi etkilemeye te-
şebbüs” ve “suçlu ve suçluyu övme” iddialarıyla soruşturma başlattı.2035   Gergerlioğlu, paylaşı-
mında, “Bir an evvel Aysel Tuğluk için adalet talebimiz var. Zulüm bitsin, adalet gerçekleşsin. 
Kandıra Cezaevi’ndeki Aysel Tuğluk çıkmalı! Hepinize saygılarımı sunuyorum” demişti.2036 

8 Ocak 2022 
• Ordu’da yayın yapan Ünye Kent Gazetesi Onursal Genel Yayın Yönetmeni ve Canik Dergisi 

Genel Yayın Yönetmenliği görevlerini yürüten 78 yaşındaki gazeteci Yaşar Karaduman, evinde 
ölü bulundu. Ortayılmazlar Mahallesi’nde dairesinde yalnız yaşayan Karaduman’dan dün haber 
alamayan komşuları, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve 
itfaiye ekipleri, kapıyı kırarak girdikleri evde gazetecinin yerde yatar şekilde cansız bedenini 
buldu. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Karaduman’ın cenazesi, 
otopsi işlemi için Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.2037 

• Dijital Güvenlik ve Haklar Grubu Top10VPN’nin raporuna göre; 2021 yılında dünya çapında 
hükümetler tarafından uygulanan internet sansürünün ekonomi üzerindeki etkisine yönelik araş-
tırmasında hükümet baskısının küresel ekonomide 5,5 milyar dolara mal oldu. Hükümetler tara-
fından zorunlu tutulan internet sansürünün ekonomik maliyeti 2021 yılında 2020’ye kıyasla 
yüzde 36 arttı.2038 

9 Ocak 2022 
• Furkan Vakfı adıyla bilinen cemaatin üyelerinin Siirt’te vakıftan yedi kişinin tutuklanmasını pro-

testo etmek amacıyla yaptığı eyleme müdahale eden polis çok sayıda cemaat üyesini gözaltına 
aldı.2039 

• AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, sosyal medyayla ilgili düzenleme yapılması konu-
sunda, “Sosyal ağlar bu seçimin en önemli belirleyicisidir. Burada bu ağları yasaklamakla falan 
olmaz. Aynı araçları daha etkin ve zamanı da ışık hızıyla kullanarak öne geçeceğiz” dedi. Yıldı-
rım devamla, “İlk söyleyen kazanıyor. Arkasından gelen aynı etkiyi sağlayamıyor. Gündemi oluş-
turmaktan bahsediyorum. Oluşturulan bir gündemin arkasına takılmaktan bahsetmiyorum. Bazı 

 
2032 https://tele1.com.tr/demirorene-cnnden-kotu-haber-539341/ 
2033 https://www.borsagundem.com/haber/spk-90dan-fazla-izinsiz-foreks-sitesine-erisimi-engelleyecek/1632369 
2034 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/hdpli-omer-faruk-gergerlioglu-hakkinda-sorusturma-baslatildi-41976284 
2035 https://aydinlik.com.tr/teror-partisi-hdp-nin-eski-milletvekili-omer-faruk-gergerlioglu-hakkinda-sorusturma-270667 
2036 https://www.milliyet.com.tr/siyaset/gergerlioglu-hakkinda-sorusturma-baslatildi-6675794 
2037 https://www.haber61.net/ordu/yalniz-yasayan-gazeteci-evinde-olu-bulundu-h442460.html 
2038 https://www.sozcu.com.tr/2022/teknoloji/hukumetlerin-uyguladigi-internet-sansuru-55-milyar-dolara-mal-oldu-6876020/ 
2039 https://www.toplumsal.com.tr/gundem/furkancilarin-eylemine-polis-mudahalesi-h74628.html 
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düşünürler yazarlar sosyal ağlar üzerinden yapılan kampanyaları ‘yalanın siyaseti’ diye tanımlı-
yorlar. Etkisi çok kısa sürüyor ama kalıcı etkisi de var” dedi.2040 

• Soma’da 301 işçinin öldüğü maden kazasından sonra eylem yapan maden işçisini tekmeledikten 
sonra “ayağım incindi” diyerek iş göremez rapor alarak gündeme gelen dönemin Başbakanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın özel kalem müdür yardımcısı Yusuf Yerkel, Frankfurt Başkonsolos-
luğu’na ticari ateşe olarak atandı.2041 

10 Ocak 2022 
• Elazığ’da tıp fakültesi ikinci sınıf öğrencisi olan ancak Nur Cemaati’nin yurdunda kaldığını be-

lirten tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara yazdığı bir mektupla intihar etti.  Kara, mektubunda, “Ben 
yaklaşık 11. sınıftan beri Müslüman değilim ailemse tam tersi Türkiye’deki en yobaz ailelerden 
biri. Şu an onların zoruyla cemaat yurdunda kalıyorum” ifadelerinde bulundu. Kaldığı yurtta vakit 
namazları zorunlu olduğunu belirten Kara, “Cemaat şeklinde kılıyoruz namazdan sonra ders var, 
30 dakika sürüyor yaklaşık her vakit. Günlük bir saat burada olan kitaplardan okuman zorunlu. 
Haftanın üç günü cemaat dersine katılman zorunlu, yemekleri yine öğrenciler yapıyor. Haftanın 
bir günü temizliği yine biz yapıyoruz. Sabah namazıyla uyanıyorum, okula gidiyorum geliyorum, 
akşam namazı, yemek, okuma, yatsı namazı, cemaat dersi sonra saat 10 zaten ertesi gün tekrar 
6.30 gibi tekrar namaza uyanıyorum. Kalan zamanda adam akıllı ders de çalışamıyorum çünkü 
psikolojik olarak yorgun oluyorum” dedi. Bu durumun tüm yaşama sevincini aldığını, kendisini 
özgür hissetmediğine dikkat çeken Kara, “Buna ek olarak dönem sonlarında okuma programı 
oluyor bir hafta boyunca sabahtan akşama kadar buradaki kitaplardan okuyorsun telefonuna falan 
da el koyuyorlar. Düşünsene bir dönem buna katlanıyorsun sonra ara tatil diye seviniyorsun ama 
yok zorla okuma programı var. Yazarken bile kötü oluyorum. Her günüm stresle geçiyor, saçım 
dökülüyor arada beyazlar var (bir süredir okulu saldığım için eskisi gibi değil gerçi artık)” ifade-
lerinde bulundu.2042 

• MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ile ilgili “Mesleğini icra 
ederken hiç kimseye mihnet ve minnet etmeyen, kaleminin ve fikriyatının onuruyla çalışan gaze-
tecilerimizin '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum” mesajını paylaştı. Bahçeli, 
“Medya demokrasinin ana halkalarından birisi, gazeteciler ise doğru bilgiyi, tarafsız yorumla, 
vatandaşlarımıza direkt ulaştırmakla sorumlu meslek mensuplarıdır. Sosyal ve ekonomik zorluk-
lara direnerek, ilkeli ve ülke sevdasıyla çalışan gazeteciler her desteği hak etmektedir” dedi.2043 

11 Ocak 2022 
• BBC İstanbul Bürosu’nda yerel sözleşmeyle çalışan gazeteciler, işverenle yürütülen toplu iş söz-

leşmesi görüşmelerinin uzlaşmazlıkla sonuçlanması üzerine 14 Ocak’ta greve çıkma kararı 
aldı. Türkiye Gazeteciler Sendikası konuyla ilgili açıklamasında, “Hazırlıklar tamam. BBC işve-
reni, İstanbul bürosunda çalışanların taleplerine kulak tıkadığı ve tüm yapıcı çabalarımıza rağmen 
masaya makul bir öneriyle gelmediği için 14 Ocak Cuma greve çıkıyoruz. Hakkımızı alaca-
ğız” dedi.2044 

13 Ocak 2022 
• AYM Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan, “Adli Yargılanma Güvencesi Olarak Silahların Eşitliği 

İlkesi” sempozyumunda 2021 yılında mahkemeye yapılan 66 bin civarında başvurunun yüzde 
73’ten fazlasında adil yargılanma hakkının ihlal edildiği şikayetine yönelik olduğunu belirterek, 
“Bu sayı ve oranlar bize adil yargılanma hakkı konusunda önemli bir meselemiz olduğunu söy-
lüyor” dedi. Arslan, “AYM’nin ihlal kararlarında belirtilen gerekçelerin idari ve yargısal merci-
lerimiz tarafından gereği gibi değerlendirilmesi, yeni ihlallerin önlenmesine yönelik gerekli adım-
ların vakit kaybetmeden atılması zorunluğu bulunmaktadır” dedi.2045 

 
2040 https://www.indyturk.com/node/457501/haber/binali-y%C4%B1ld%C4%B1r%C4%B1m%E2%80%99dan-sosyal-medya-a%C3%A7%C4%B1kla-
mas%C4%B1-bu-a%C4%9Flar%C4%B1-yasaklamakla-falan-olmaz 
2041 https://www.birgun.net/haber/yusuf-yerkel-frankfurt-a-ticari-atase-olarak-atandi-372448 
2042 https://onedio.com/haber/cemaat-yurdunda-kalan-tip-fakultesi-ogrencisi-enes-kara-arkasinda-bir-video-ve-not-birakip-intihar-etti-1033777 
2043 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/mhp-genel-baskani-bahceliden-10-ocak-calisan-gazeteciler-gunu-mesaji-41978870 
2044 https://www.gazeteduvar.com.tr/bbc-istanbul-burosunda-calisan-gazetecilerden-grev-karari-haber-1548818 
2045 https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/sedat-ergin/anayasa-mahkemesi-baskanindan-adil-yargilanma-hakki-uyarisi-41980717 



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

  257 

• Twitter, Şarkıcı Leman Sam’ın Twitter üzerinden Katarlı bir sürücünün Bahçeşehir’de köpeğe 
çarpıp kaçmasına ilişkin paylaşımında kullandığı “Soysuz Araplar” ifadeleri nedeniyle paylaşımı 
sildi. Sam mesajında, “Yıllar önce bu soysuz Araplar’a tepkili olduğum için uzun süreli linçe 
maruz kalmıştım, şimdi herkes ne mal olduklarını anladı. Daha bunlar iyi günler, ekmeğe ortak 
yakında toprağa da ortak olacaklar. Bıçaklamalar, tecavüzler, sonu yağmadır bunun. Hiç şikayet 
etmeyin, göz göre göre geldi” demişti. Sam, Twitter üzerinden konuya ilişkin “Bir dini ve ırkı 
hedef almam. Genelleme yapmam yanlış olabilir”2046 dedi.2047 

• CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Demirören Holding ve Ziraat Bankası yönetim ku-
rulu üyeleri hakkında “nitelikli dolandırıcılık”, “görevi kötüye kullanma” ve “Bankacılık Ka-
nunu’na muhalefet” iddialarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. 
Dilekçede, “Demirören Holding A.Ş. Yönetim Kurulu üyeleri aracılığıyla Ziraat Bankası’ndan, 
5 Nisan 2018 tarihinde 700 milyon dolar şirket satın alma proje kredisi, 100 milyon dolar da 
işletme kredisi olmak üzere toplam 800 milyon dolar limitli kredi kullandırma işlemi yapılmıştır. 
Kredi taksitlerinin ödenmemesinin devamında hem şirket hem de banka yönetim kurulu üyeleri 
tarafından gerçekleştirilen eylemler suç teşkil etmektedir” denildi.2048 

14 Ocak 2022  
• ABD’de Manhattan 2. Temyiz Mahkemesi, Halkbank’ın ABD Yüksek Mahkemesi’ne yaptığı 

itiraz başvurusu neticelenene kadar federal hükümetin bankaya karşı açtığı davayı askıya almaya 
karar verdi.2049 Halkbank, 10 Ocak’ta mahkemeye sunduğu 20 sayfalık dilekçede, daha önce “Ba-
ğımsız Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası” kapsamında benzer davalarda Anayasa Mahke-
mesi’nin aldığı kararlardan örnekler sundu. Öte yandan ABD’nin en yüksek mahkemesi olan 
Anayasa Mahkemesi’nin Halkbank’ın başvurusunu duruşma takvimine alıp almayacağı ise henüz 
belli değil.2050 

• Yargıtay, eski CHP Kayseri İl Başkanı Mustafa Ayan hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” 
suçlamasıyla açılan davada verilen beraat kararını onayladı. Yargıtay’ın onay gerekçesinde, “De-
mokratik bir toplumda siyasetçilere, diğer siyasetçileri, hükümet mensuplarını ve kamu görevli-
lerini eleştirme hakkı tanınmış olduğu, seçmenlerini temsil eden, onların taleplerini, endişelerini 
ve düşüncelerini politik alana aktaran ve çıkarlarını savunan seçilmiş kimseler için ifade özgür-
lüğünün özellikle değerli olduğu, bu sebeple müdahale eğer bir siyasetçinin ifade özgürlüğüne 
yönelik ise başvuruların çok daha sıkı bir denetimden geçirilmesi gerektiği”  denildi. Ayan hak-
kında CHP Kayseri İl Başkanı olduğu dönemde, 2015 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik 
“Öldüremezsin benim Mehmetçiğimi, öldüremezsin benim polisimi, bize düşmanlık tohumu ata-
mazsın”, “400 vekile 400 şehit hesabımı yaptın”, “Allah'ın kitabında mı var Recep Tayyip Erdo-
ğan, Türkiye'nin başına bela olacak diye”, “Hangi projesin sen, nesin, git kardeşim, otur çoluğu-
nun çocuğunun yanında, ayakkabı kutularındaki parayı say”, demiş ve hakkında “Cumhurbaş-
kanı’na hakaret” iddiasıyla dava açılmıştı.2051 

16 Ocak 2022 
• Yeni Akit, haberinde Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ekibinde yer alan ve etek 

giymiş bir kadının bacaklarını sansürledi.2052  
• Yeni Şafak yazarı Hayrettin Karaman, Google’ın hizmet şartlarından bazılarının İslam’a zıt düş-

tüğünü söyleyerek, “İslâm dinine göre Google’ın bana isnat ettiği kabul geçerli midir?” soru-
sunu soran okura, “Mecbur ise şartı kabul edin ama mümkün ise yerine getirmeyin” yanıtını 
verdi.2053 

 
2046 https://twitter.com/lsdomicim/status/1481400885846679561?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetem-
bed%7Ctwterm%5E1481400885846679561%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.gazeteduvar.com.tr%2Ftwitter-leman-samin-
tweetini-sildi-haber-1549071 
2047 https://www.gazeteduvar.com.tr/twitter-leman-samin-tweetini-sildi-haber-1549071 
2048 https://www.krttv.com.tr/gundem/chp-den-flas-hamle-demiroren-holding-hakkinda-suc-duyurusu-h107097.html 
2049 https://tr.euronews.com/2022/01/14/abd-de-halkbank-davas-yuksek-mahkeme-nin-karar-na-kadar-ask-ya-al-nd 
2050 https://www.sozcu.com.tr/2022/ekonomi/abddeki-halkbank-davasinda-yeni-gelisme-anayasa-mahkemesi-yolu-gorundu-6889128/ 
2051 https://ankahaber.net/haber/detay/yargitay_ceza_genel_kurulu_demokratik_toplumda_siyasetcilere_diger_siyasetcileri_elestirme_hakki_taninmistir_secilmis-
ler_icin_ifade_ozgurlugu_ozellikle_degerlidir_70208 
2052 https://twitter.com/AjansMuhbir/status/1482619985633624070 
2053 https://t24.com.tr/haber/yeni-safak-yazari-ilahiyatci-hayrettin-karaman-dan-google-fetvasi,1008425 
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17 Ocak 2022 
• DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, müzisyen Yaşar Gaga ile 2017’de çıkardığı “Şahane 

Bir Şey Yaşamak” şarkısı sebebiyle hedef haline gelen sanatçı Sezen Aksu’ya destek vererek, 
Aksu’nun hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Babacan, “Türkiye ancak fikir ve 
ifade özgürlüğü zemininde yükselebilir. Sanatçılarımız da sanatlarını icra ederken özgür olmalı-
dır. Şarkı sözlerini çarpıtan zihniyet bu ülkeye sadece kötülük yapmaktadır. #SezenAksu’nun he-
def alınması kabul edilemez” dedi.2054 

18 Ocak 2022 
• CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Osman Kavala hakkında “AYM kararlarının uygulan-

madığını, adaletin olmadığını biliyoruz. Kavala 1541 gündür hapiste. Onun hapiste olması onun 
sorunu değil, bu Türkiye’nin en temel adalet sorunudur” dedi.2055 Ayrıca Kılıçdaroğlu, genç bir 
avukata yolsuzluklarla ilgili haberlerin sosyal medyadan silinmesi için talimat verildiğini, özel-
likle İstanbul’da birçok hakime “Bunun açtığı davaları kabul edeceksiniz” şeklinde2056 talimat 
verildiğini öne sürdü.2057 

• İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya Kemer’de katıldığı bir programda, Türkiye’de polisin 
toplumsal olaylara müdahalesinin düştüğünü ifade etmesi esnasında Ankara’da kadınların regl 
ürünlerinin ücretsiz olmasını talep ettikleri eyleme polisin müdahale etmesi dikkat çekti. Soylu, 
“Bağımsız bir araştırma kurumunun verilerine göre dünyada son dört yılda gerçekleşen ve katı-
lımcı sayısı 200 bin kişi ile iki milyon kişi arasında olan en büyük 20 protesto gösterisinin 10’u, 
ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinde gerçekleşti. Türkiye’de durum ne? 2015-2021 arasında Tür-
kiye’de toplumsal olaylara ve gösterilere müdahale yüzde 3,2’den yüzde 0,6’ya düştü. Elbette ki 
bu gelişim, kendiliğinden olan bir şey değil” dedi.2058 

19 Ocak 2022 
• Gazeteci Faruk Bildirici, “medya ombudsmanlığı” modelinin yaratılması için gazeteci ve medya 

kuruşlarına çağrıda bulunarak, talep eden medya kuruluşlarına bağımsız bir şekilde ombudsman-
lık yapacağını duyurdu. Bildirici, bütün gazeteciler ile medya kuruluşlarını “Medya Ombudsman-
lığını” tanımaya, mesleğin bağımsız etik denetimini kurumsallaştırma çabasına davet etti. Bildi-
rici, “Medya sahipleri ve editoryal yöneticileri, adı geçen gazetelerin hiçbirinde ombudsmanların 
tam anlamıyla ‘editoryal bağımsızlığa’ kavuşmasına izin vermediler. Artık bu aşamada medya 
kuruluşları ile anlaşarak, bu kuruluşlar tarafından tanınan, kararları ve okur/izleyici ile yaşanan 
sorunlarda hakemlik rolü kabullenilen bir özdenetim mekanizması haline dönüşmeyi amaçlıyo-
rum. Kabul eden medya kuruluşlarına dışardan ve bağımsız olarak ombudsmanlık yapacağım” 
dedi.2059 

• CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP’nin grup önerisi olan, Ziraat Bankası’nın De-
mirören Grubu’na, Doğan Medya Grubu’nun satışı için kullandırdığı kredinin ödenmemesi ve 
yetkililerin buna sessiz kalması üzerine yaptığı konuşmada “Grubun çektiği bu kredi bana göre 
yüzyılın en büyük soygunlarından bir tanesi. Hepinizin çiftçi adına, emekli adına yüzünüzün kı-
zarması lazım” dedi.2060 

20 Ocak 2022 
• Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, 2 Aralık 2021'de, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne, Tür-

kiye’nin 'Osman Kavala / Türkiye' davasında mahkemenin ilk kararını uygulama yükümlülüğünü 
yerine getirip getirmediğini sordu. Komite, 2 Şubat 2022'deki olağan toplantısında davayı mah-
kemeye havale edip etmemeye karar verecek. Türkiye, “Kavala’nın yargılanması AİHM kararı-
nın alındığı davadan değil, farklı bir davadan sürmektedir” yanıtını gönderdi.2061 

 
2054 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/babacandan-sezen-aksu-cikisi-kabul-edilemez-1900831 
2055 https://www.haberturk.com/son-dakika-kilicdaroglu-ndan-ciftcilere-bedava-elektrik-sozu-3316944 
2056 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/kilicdaroglu-hakimlere-uyari-gitti-6895648/ 
2057 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/kilicdaroglu-hakimlere-uyari-gitti-6895648/ 
2058 https://www.gazeteduvar.com.tr/regl-eyleminde-gozalti-olurken-soylu-gosterilere-mudahale-dustu-haber-1549703 
2059 https://t24.com.tr/haber/faruk-bildirici-den-gazeteci-ve-medya-kuruluslarina-cagri-gelin-ulkemize-ozgu-yeni-bagimsiz-bir-medya-ombudsmanligi-modeli-
yaratalim,1009087 
2060 https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/chpli-basarir-demirorene-verilen-krediye-sert-cikti-bu-yuzyilin-en-buyuk-soygunu-1901340 
2061 https://www.amerikaninsesi.com/a/6404713.html 
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• Ankara 70. Asliye Ceza Mahkemesi, Ankara Hukuk Fakültesi Dekanı Muharrem Özen’e “kapu-
çino” dediği için “hakaret” gerekçesiyle yargılanan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 
KHK ile ihraç edilen akademisyen Cenk Yiğiter’in “hakaret” suçundan beraatına; “seceren 
bende” ifadesini ise “sair tehdit” olarak değerlendirip suçundan para cezasına karar verdi. Yiğiter 
yargılamaya ilişkin “Kapuçino Muharrem şeklinde atmış olduğum tweet katılan Muharrem 
Özen’e yöneliktir. ‘Kapuçino’ kendisine Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde öğrenciler tarafından 
takılan bir lakaptır. Dolayısıyla bu tweetimin hakaret unsurlarını taşımadığını düşünüyorum. Ay-
rıca attığım tweetler incelenecek olursa ‘Kapuçino Muharrem’ şeklinde yapmış olduğum payla-
şım benim veya bir başkasının tweetine yönelik cevap veya ek niteliğinde” dedi.2062 

21 Ocak 2022 
• Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezen Aksu’yla ilgili tartışmalara ilişkin isim vermeden “Adem ve 

Havva’ya uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak görevimizdir” dedi. Erdoğan, Cuma namazını 
kıldığı Büyük Çamlıca Camii’nde cemaate seslenirken, “Hakaretlerin bini bir para. Bütün bunla-
rın karşısında dimdik duracak olanlar sizlersiniz. Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. 
Havva validemize kimsenin dili uzanamaz. Onlara da had bildirmek bizim görevimizdir'” dedi. 
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Twitter’dan, “Aksu’yu hedef göstermenize sessiz kalacak 
değiliz. Türkiye’yi sanatçılarının, aydınlarının, gençlerinin sindirildiği bir üçüncü dünya ülkesine 
çevirmenize izin vermeyeceğiz!” mesajını paylaştı.2063 

22 Ocak 2022 
• Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gazeteci Sedef Kabaş’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik söz-

lerine ilişkin “Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızı hedef alan, edepten nasipsiz, 
çirkin sözleri lanetliyorum. Haset ve nefretten doğan bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, milletin 
vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır” dedi.2064 

• Sanatçı Sezen Aksu, 2017 yılında çıkardığı “Şahane Bir Şey Yaşamak” şarkısında geçen sözleri 
üzerinden hedef gösterilmesi üzerine yaptığı açıklamada, “47 yıldır yazıyorum. Yazmaya da de-
vam edeceğim. Malumunuz olduğu üzere konu ben değilim, konu memleket” dedi.2065 

• MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazeteci Sedef Kabaş’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef 
aldığı iddia edilen sözlerine ilişkin  “Kin ve nefretine yenilmiş, ifade ve düşünce hürriyetini ters-
ten yorumlamış tetikçi bir gazetecinin Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı ağır ve affedilemez haka-
reti ne demokrasiyle, ne basın ahlakıyla, ne de hukukun evrensel ilkeleriyle bağdaşmayacak bir 
çarpıklık, bir çürüklüktür” dedi. Bahçeli, “Elbette kötü söz bumerang gibidir, eninde sonunda 
dönüp dolaşıp sahibini bulacak, hatta mahcup ve ahlaken de mahkum edecektir. Bilhassa bu sözde 
gazetecinin kelepçe takılmamasına rağmen, takılmış gibi imaj uyandırma gayretkeşliği zelil bir 
oyun, zillet bir tiyatrodur. Demokrasi saygı ve tahammül sistemidir. Bundan nasibini alamayan 
müfsitlerin üslubu hastalıklı, usulü hayasızlıktır. Anılan gazetecinin tutuklanmasıyla bağımsız ve 
tarafsız yargı süreci başlamıştır. Herkes yargı kararını sabırla beklemek ve riayet etmek duru-
mundadır. Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan çirkin saldırıyı, husumetle pekişmiş anti demok-
ratik ve faşizan sözleri kınıyorum. Bu konuyu cepheleşme malzemesi yapmak için sıraya giren 
çevrelerin hesap hatası yapmaktan ve yanlışa ortak olmaktan kaçınmalarını hassaten tavsiye edi-
yorum” dedi.2066 

23 Ocak 2022 
• CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türk Ceza Kanunu’nda “Cumhurbaşkanı’na hakaret” su-

çunu düzenleyen 299’uncu maddenin yürürlükten kaldırılması için kanun teklifi hazırladı. Özel, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aynı zamanda AKP Genel Başkanı olduğunu da ifade ederek, teklifin 
gerekçesinde, “AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı döneminde, cumhurbaşkanına 
hakaret iddiasıyla 160 bin 169 kişi hakkında soruşturma açılmış olması ve 12 bin 881 kişinin 

 
2062 https://www.gazeteduvar.com.tr/dekana-kapucino-diyen-cenk-yigitere-beraat-haber-1549837 
2063 https://www.dw.com/tr/erdo%C4%9Fandan-sezen-aksuya-y%C3%B6nelik-sert-ifadeler/a-60519023 
2064 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/adalet-bakani-gulden-sedef-kabas-aciklamasi-6904656/ 
2065 https://odatv4.com/guncel/ve-sezen-aksu-sessizligini-bozdu-227461 
2066 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/devlet-bahceli-de-sedef-kabasi-hedef-aldi-tetikci-bir-gazeteci-1902102 
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mahkum edilmiş olması, Türk Ceza Kanunu’nun 299’uncu maddesinin suiistimal edilmiş oldu-
ğunun açık göstergesidir” dedi. TCK’nın 299’uncu maddesinin “Tarafsız, siyasi parti bağı bulun-
mayan” cumhurbaşkanları için tasarlandığını kaydeden Özel, “Cumhurbaşkanı Süleyman Demi-
rel döneminde 71, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer döneminde 82 ve 11. Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül döneminde 233 kişinin bu suç nedeniyle mahkum edildiğine ilişkin resmi veriler, 
Erdoğan döneminde bu maddenin bir intikam aparatı haline dönüştürüldüğünü göstermektedir” 
dedi.2067 

24 Ocak 2022 
• İstanbul Bakırköy 26. Asliye Ceza Mahkemesi, modacı Barbaros Şansal’ın darp edilmesine iliş-

kin sanık Yasin Böcekli’nin “basit yaralama”, 12 sanığın “basit yaralama”, “hakaret” ve “tehdit” 
suçlarından yargılandıkları davanın gerekçeli kararında, saldırının planlı olmadığı görüşüne yer 
verdi. Kararda, Böcekli’nin “basit yaralama” suçundan mahkumiyet kararı verilmesi gerektiği 
ifade edilerek, kastın yoğunluğu ve meydana gelen zarar dikkate alınarak, sanığın temel cezası 
belirlenirken alt sınırdan bir miktar uzaklaşıldığı belirtildi. Tüm sanıklar hakkında tehdit” suçun-
dan kamu davası açılmışsa da üzerlerine atılı suçu işlediklerine ilişkin her türlü şüpheden uzak, 
kesin ve inandırıcı delil elde edilmemesi nedeniyle bu suçtan beraatlarına karar verildiği bildirildi. 
Ayrıca sanıklar Gökhan Uçar ve Sefa Tüfekçi hakkında “basit yaralama” ve “hakaret” suçundan 
kamu davası açılmışsa da müştekinin bu kişiler hakkındaki şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle 
davanın da düşürüldüğü belirtildi.2068 

• Bild ve Politico gibi yayınların sahibi medya devi Axel Springer, Google’ın AB’nin üçüncü taraf 
yasasını defalarca ihlal ettiğini ve Google’ın planladığı değişikliklerin sektöre zarar vereceğini 
belirterek dava açtı. Google konu hakkında “birçok diğer platform ve internet tarayıcısı üçüncü 
taraf çerezleri durdurdu. Biz ise bunu açık biçimde, düzenleyici kurumlarla çalışarak ve sektöre 
yeni alternatifler önererek yapıyoruz” açıklamasını yaptı.2069 

• AİHM’in 2021 yılı istatistiklerine göre, Türkiye, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yılından sonra, 2021 
yılında da 31 ihlal kararıyla Avrupa Konseyi üyesi ülkeler içerisinde ifade özgürlüğünü en fazla 
ihlal eden ülke oldu.  AİHM 2021 yılı içerisinde toplam bin 105 karar yayımladı. 2019 yılında 
mahkemeye 44 bin 250 başvuru yapıldı. 32 bin 961 başvuru kabul edilemez bulundu ya da kayıt-
tan düşürüldü. Başvuru sayısının fazla olmasının nedeni olarak Ukrayna ve Romanya’daki ceza-
evi koşulları ile Türkiye’deki 15 Temmuz darbe girişimi sonrası hukuka aykırı tutuklama ve ilgili 
başvurular gösterildi. 2021 sonu itibarıyla AİHM önünde Türkiye’ye karşı yapılmış toplam baş-
vuru sayısı 15 bin 251. 2016 yılı içerisinde verilen 37 ifade özgürlüğü ihlali kararının yedisi Tür-
kiye’den. 2015 yılı içerisinde verilen 28 ifade özgürlüğü ihlali kararının 10’u da Türkiye’den 
oldu. Türkiye ayrıca, 1959-2021 yılları arasında hakkında verilen 3 bin 820 karar ile AİHM’in en 
çok karar verdiği ülkeler arasında yer aldı.2070 

26 Ocak 2022 
• CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı videolu açıklamada, “Islak imza ile Hazineden 

altı milyar TL’nin nasıl iç edildiğini anlatmak istiyorum” diyerek 2018’de iptal edilen bir ihalenin 
tekrarlanma sürecini anlattı.2071 Kılıçdaroğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir Osmaneli Demiryolu 
Hattı inşaatı ile elektromekanik sistemlerin teminine ilişkin, üç milyar 198 milyon 743 bin 127 
liralık ihalenin dokuz milyar 449 milyon liraya CHP’nin beşli çete olarak nitelendirdiği şirketler-
den Kalyon İnşaat’a verildiğini belgesiyle anlattı. Kılıçdaroğlu, bürokratların kendisine ulaştır-
dığı bir yolsuzluk elindeki belgelerle açıkladı. Kılıçdaroğlu, “Saray’daki şahıs ne için imza atıyor 
anladınız mı? Aradaki altı milyarlık fark için. Tek bir imza ile altı milyar lira çeteye peşkeş çeki-
liyor. Hazine’nin kasasını soyanlar doymamış, daha da çok para istemişler ve imzalamak zorunda 
kalmış” dedi. Kılıçdaroğlu ve CHP’li kurmaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuştuğu NTV 

 
2067 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/chpden-cumhurbaskanina-hakaret-maddesinin-kaldirilmasina-donuk-kanun-teklifi-1902220 
2068 https://t24.com.tr/haber/barbaros-sansal-in-havalimaninda-saldiriya-ugramasina-iliskin-davada-gerekceli-karar-aciklandi,1010296 
2069 https://www.bloomberght.com/alman-yayincilar-googlein-ucuncu-taraf-planina-karsi-cikiyor-2297184 
2070 https://kronos34.news/tr/aihm-2021-istatistikleri-turkiye-ifade-ozgurlugu-ihlali-sampiyonu/ 
2071 https://twitter.com/kilicdarogluk/status/1486413816007168008 
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kanalına, bu konu hakkında “Erdoğan’a sor” diyerek, çağrıda bulundu. Kılıçdaroğlu, “NTV’deki 
gazeteciler, siz sormaya çekindiniz, bağlayın isterseniz, ben sorayım ıslak imzalı milyarları. Ce-
sareti var mı benimle yüzleşmeye? @ntv #NTVErdoğanaSor” paylaşımında2072 bulundu.2073 

• T24, BirGün, Gerçek Gündem, KRT TV, Anka Haber Ajansı, İkinci Yüzyıl, Yeni Asya, Muhalif, 
Turktime, Gazete Pencere, Gazete Duvar, gazeteci Faruk Bildirici’nin medya ombudsmanlığını 
tanıdıklarını duyurdu. Medya kuruluşları Bildirici’nin teklif ettiği sözleşmeyi imzalayacaklarını 
ve kurumun yanlışlarını içeren profesyonel standartlar ve etik denetime saygı göstererek, değer-
lendirmeleri dikkate almayı ve paylaşmayı taahhüt ettiklerini belirttiler.2074 Bildirici, “Mademki 
medya ombudsmanlığı kavramsal olarak kabul edildi, bunu artık bir adım ileriye taşımak lazım. 
Çünkü medya ombudsmanlığını tamamen dışarıdan yapmakla medya kuruluşuna bağlı yapmak 
çok farklı. Medya kuruluşlarının her birinin ombudsmanlıkla organik ilişkiye girerek, evrensel 
ilkeleri uygulayacakları konusunda taahhütte bulunmaları, hatalarıyla yüzleşmeleri gerekiyor” 
dedi.2075 

27 Ocak 2022 
• Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, katıldığı canlı yayında CHP Genel Başkanı 

Kılıçdaroğlu’nun dokuz milyar TL’lik ihale iddialarına “Öyle bir belge yok. Cumhurbaşkanımız 
hiçbir ihaleye veya ödemeye imza atmaz” dedi. Karaismailoğlu, “Bunu devlet tecrübesi olan her-
kes bilir. Bakanlar da imza atmazlar. Hiçbir ihale ve ödemeye Cumhurbaşkanı imza atmaz. Ora-
daki kağıdı göstererek yalan konuştu” dedi. Karaismailoğlu, “Birazcık matematiği olan, devlet 
tecrübesi olan bu fiyatlar niye buraya çıktı bilir. 9,4 milyar TL’ye bu iş ihale ediyorlar. Elmayla 
karpuzu karıştırıyor” ifadelerini kullandı. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ise, Haber-
türk TV’de Bakan Karaismailoğlu’na yanıt verme haklarının engellendiğini belirtti. Başarır, “Ko-
nuyu araştıran Milletvekili benim! Size de ilettiğim üzere @ersoyakif1, Sayın Genel Başkan’ın 
bu konuda doğru bilgileri aktarmak üzere görevlendirdiği Milletvekili benim! Yani konunun doğ-
rudan muhatabı benim! Yalanların arkasına saklanmayın, hala bekliyorum. #HabertürkAdilOl” 
paylaşımında2076 bulundu.2077 

• İstanbul Maslak’ta ücretlerine yapılan yüzde 11’lik zamma karşı iş bırakma eylemi başlatan 
Trendyol’un bordroda olmayan, paket başı çalışan sözleşmeli teslimatçıların eylemi yönetiminin 
zammı yüzde 39’a çıkarmasıyla son buldu. Kuryeler yeni teklifi olumlu karşılayarak “Biz diren-
dik, biz kazandık” açıklamasını yaptı.2078 

28 Ocak 2022 
• CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, kendisiyle ilgili haberlerine erişim engeli getirilmesine 

ilişkin “Sen bugün benim haberlerime erişim engeli getirebilirsin ama yarın sandıkta vatandaş 
senin Cumhurbaşkanlığına erişim engeli getirecek” paylaşımıyla tepki gösterdi.2079 

29 Ocak 2022 
• Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de Basın ve Yayım Faaliyetleri ile ilgili Cum-

hurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı.2080 Genelgede, dijitalleşme çağında kitle iletişim araçlarının 
sunduğu imkanlardan en iyi şekilde yararlanılmasını temin etmek ve ihtimal zarar etkilerinden 
korunmak için gerekli tedbirleri almanın elzem hale geldiği vurgulandı. Teknolojik gelişmeleri 
yakından takip edip Türkiye’yi çağın ilerisine taşırken dijital dünyanın faydaları kadar tehdit ve 
tehlikelerinin de olduğu bilinciyle hareket edilmesi gerektiği belirtildi. 2081 Genelgede, “Medya 
aracılığıyla milli ve manevi değerlerimizi yıpratmaya, aile ve toplum yapımızı temelinden sars-
maya yönelik açık veya örtülü faaliyetlere karşı Anayasa, kanun ve ilgili diğer mevzuatla 

 
2072 https://twitter.com/kilicdarogluk/status/1486430327019085825 
2073 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/kilicdaroglu-yolsuzluk-belgesini-acikladi-erdoganin-konustugu-ntvye-cagri-gecikmedi-1903131 
2074 https://www.birgun.net/haber/editorden-birgun-faruk-bildirici-nin-ombudsmanligini-taniyor-374505 
2075 https://t24.com.tr/haber/faruk-bildirici-medya-ombudsmanliginin-kurumsallasmasi-meslegimiz-icin-kazanim-olacak,1010666 
2076 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/bakani-karaismailoglu-kilicdarogluna-yanit-verdi-chpden-tepki-gecikmedi-1903357 
2077 https://twitter.com/alimahir/status/1486772339261980672 
2078 https://www.birgun.net/haber/trendyol-direnis-gunleri-kazandirdi-374829 
2079 https://twitter.com/enginozkoc/status/1487088815940456454?ref_src=twsrc%5Etfw 
2080 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220129-5.pdf 
2081 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/basin-ve-yayim-faaliyetleri-ile-ilgili-cumhurbaskanligi-genelgesi-resmi-gazetede-41992726 
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düzenlenen müeyyidelerin gereği yerine getirilecek. Toplumun geneline hitap eden bu tür medya 
içeriklerinin özellikle aile, çocuk ve gençlerimiz üzerinde oluşturacağı olumsuz etkilerin önlen-
mesi amacıyla ulusal ve yerel medya organlarının tehdit ve tehlike oluşturan bu tür yapımlarına 
karşı ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli tüm tedbirler gecikmeksizin alınacaktır” de-
nildi.2082 Genelgeyle ilgili Twitter’dan açıklama yapan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, “Kültürel 
değerlerimizle aile, çocuk ve gençlerimizin zararlı yayın içeriklerinden korunmasında devletimi-
zin tek bir vücut halinde hassasiyet göstermesi son derece önemlidir. Sağlıklı bir gelecek için 
kamu, akademi ve STK’ların ortak refleks göstermesinin elzem olduğunu düşünüyoruz. Bu hu-
susla ilgili Cumhurbaşkanımızın yayımladığı genelge son derece önem arz etmektedir. RTÜK 
olarak bizleri bir millet kılan değerlerimize her daim sahip çıkacak, bu amaçla hareket eden tüm 
yayın kuruluşlarını da teşvik etmeye devam edeceğiz” dedi.2083 

• Aralarında RTÜK üyeleri, milletvekilleri ve gazetecilerin yer aldığı bir grup, Cumhurbaşkanı Er-
doğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan “Basın ve Yayın Faaliyetleri” genelgesinin ana-
yasaya aykırı olduğunu belirterek tepki gösterdi. RTÜK Üst Kurul üyesi Okan Konuralp, “Büyük 
‘medya ekonomisi’ kavgasının işaretidir. İzlenirlik, saygınlık ve reklam geliri düştükçe, rakiplere 
Cumhurbaşkanlığı yoluyla ve millilik söylemiyle müdahale” eleştirisinde bulundu. RTÜK üyesi 
İlhan Taşcı, “Anayasa ‘basın hürdür, sansür edilemez’ derken basın yayımın nasıl yapılması ge-
rektiğini anlatan bu genelge Anayasa’ya aykırıdır. Sözlü talimatlar/beklentiler yazılı hale getiril-
miş” paylaşımında bulundu.2084 Gazeteci Faruk Bildirici, “RTÜK ve BİK’in cezaları, gözaltılar, 
tutuklamalar yetmemiş! Cumhurbaşkanı Erdoğan, ifade ve basın özgürlüğüne aykırı genelge ile 
medyaya karşı ‘olağanüstü hal’ ilan ediyor! Muğlak ifadelerle ‘TV programlarına karşı ivedi 
adımlar’ ve ‘medyaya müeyyideler’ talimatı veriyor…” dedi.2085 Genelge metninin görselini pay-
laşan CHP Grup Başkanvekili Özkoç, “İktidarda gidiş korkusu başladı. Sansür ve baskıyı arttırı-
yor. AKP iktidarı kendi mahkemelerinde aldıkları kararlarla muhalefet partilerine ait haber ve 
videoları internet ortamından sildiriyor. RTÜK’le televizyonları sansürlüyor. Sansür ve baskı gi-
dişlerini durduramayacak”2086 paylaşımını yaptı.2087 DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa 
Yeneroğlu, genelgenin açıkça anayasaya aykırılık teşkil ettiğini belirterek, “Cumhurbaşkanının 
toplumun temel değerlerine aykırı unsurları veya milli ve manevi değerlere uyuşmazlığı belirleme 
yetkisinin bulunmadığını” vurguladı. Öte yandan genelgenin amacının FOX TV’de yayınlanan 
“Maske kimsin sen” yarışmasıyla ilgili olarak isim vermeden “müeyyide” uygulanması olanak 
sağladığı iddia ediliyor.2088 

30 Ocak 2022 
• Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon’da toplu açılış töreninde CHP Genel Başkanı Kılıçda-

roğlu’nun Bandırma-Bursa-Yenişehir Osmaneli Demiryolu Hattı inşaatı ihalesine ilişkin iddia-
sına, “Bir kağıt gösteriyor, altında güya benim imzam var. Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal, 
yalancılığını ispat ettin” yanıtı verdi. Erdoğan, “Geçen akşam çıkmış benim TV programımın 
olduğu saatte o da açıklama yapıyor. Bu açıklamayı yaparken yine bir yalan, ihale yapmışız ve 
müteahhit firmalara burayı üç kat fazla rakamla verdiğimizi söylüyor. Ulaştırma Bakanı’ma de-
dim ki dersini ver. Ertesi akşam Adil Bey çıktı buna güzel bir ders verdi” dedi.2089 

• Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplu açılış yaptığı Trabzon’da kurdele kesim töreni sırasında sah-
neye çağırıp mikrofon uzattığı küçük bir çocuk, “Arkadaşlar bu Bay Kemal, Cumhurbaşkanı am-
camın karşısındaki o adam hain. Buradaki adam en iyi adam. Ona oyunuzu verin” dedi. Erdo-
ğan’ın bu anlar karşısında güldüğü görüldü. Çocuk, sahnedeyken Erdoğan’a babasının uzun sü-
redir cezaevinde olduğunu ve onu göremediği için özlediğini de söyledi.2090 CHP Genel Başkanı 

 
2082 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/cumhurbaskani-erdogandan-basin-ve-yayim-faaliyetleri-genelgesi/2488598 
2083 https://twitter.com/ebekirsahin/status/1487380938111819778?ref_src=twsrc%5Etfw 
2084 https://twitter.com/ilhantasci/status/1487304739935170564 
2085 https://twitter.com/farukbildirici/status/1487335502126755845 
2086 https://twitter.com/enginozkoc/status/1487321419134521345 
2087 https://www.birgun.net/haber/erdogan-in-medya-genelgesi-ne-tepki-yagdi-375190 
2088 https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/devadan-maske-kimsin-sen-genelgesine-cumhurbaskaninin-boyle-bir-yetkisi-yoktur-1903718 
2089 https://www.ntv.com.tr/turkiye/cumhurbaskani-erdogandan-kilicdaroglunun-ihale-iddiasina-yanit,InyeKW33iUuD_4kJpe8IGw 
2090 https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/cocugu-oya-alet-etti-erdoganin-trabzonda-mikrofon-uzattigi-cocuk-kemal-kilicdarogluna-hain-dedi-1903922 
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Kemal Kılıçdaroğlu kısa süre sonra Twitter’dan paylaşım yaparak, “Lütfen küçük çocuğumuzla 
ilgili haberi paylaşmayın, kötü söz söylemeyin. O daha çok küçük. Ayrıca tüm örgütlerimizden 
istirhamımdır, duygularımıza yenilmeden, çocuk pedagojisi ne diyorsa ona uyun” dedi.2091 Kılıç-
daroğlu’nun bu açıklaması sonrası CHP sosyal medya hesabından ve parti yöneticilerinin yaptığı 
paylaşımlar silindi.2092 Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak da, “Bu çocuk mizansenini kim 
hazırladı ise, o çocuğu oraya kim getirdi ise, bu çocuğa da yazık etti, AK Partiye de… Bir çuval 
incir berbat edildi. O açılışlar bu olayın gölgesinde kalır artık” ifadelerinde2093 bulundu.2094  

• RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, Twitter paylaşımına ATV tarafından engel getirildiğini açıkladı. Taşçı, 
“Esra Erol ile Müge Anlı için harekete geçmeyen ve tek bir rapor dahi görüştürmeyen RTÜK 
Başkanı, ‘milli ve manevi yayın’ genelgesinden sonra bakalım ne yapacak” paylaşımının telif 
hakkı nedeniyle kaldırıldığını belirtti. Taşçı söz konusu paylaşımının ATV tarafından telif isten-
mesinin ardından kaldırıldığını ifade etti. Taşçı, “Bu da oldu! ATV kendisini 'denetleyen' 
RTÜK’ün bir üyesi olarak ‘O daha çok aldattı’ içerikli programın incelenmesi gerektiğine ilişkin 
paylaşımımdan telif istedi! Twitter’a başvurup videoyu kaldırttı.  Dedikleri parasını verin, rezil-
liğimizi öyle paylaşın! Her şey para için” dedi.2095 

• Resmi Gazete’de “Basın ve Yayın Faaliyetleri” konusunda yayımlanan genelgeyi değerlendiren 
Siyaset Bilimci Akademisyen Fatih Yaşlı, “Rejim açısında son derece işlevsel” dedi. Ülkenin 
genelgelerle yönetildiğini belirten Yaşlı, “Artık alışık olduğumuz üzere gece yarısı genelgeleriyle 
yönetiliyoruz ve bu da içinde bulunduğumuz rejimin karakterini gözler önüne seriyor. Aslında 
genelgelerle böyle bir düzenleme yapılması hem kanunen hem anayasal olarak mümkün değil 
ama dediğim gibi rejimin karakteri bunu bilinçli bir şekilde topluma dayatıyor. RTÜK başkanı da 
sosyal medyadan yaptığı açıklamayla mesajın alındığını belirtmiş oldu” dedi. Siyaset bilimci 
Doç. Dr. Burak Cop ise genelgenin “şifreli bir metin” olduğunu ifade etti. “Metni birkaç kez bile 
okusanız ve bağlamını dikkate almasanız neden bahsettiğini anlamıyorsunuz” diyen Cop, “Met-
nin belirsizliğine en iyi örnek, ‘milli kültür’ ifadesi. Türkiye gibi karmaşık bir toplumda ortak bir 
milli manevi değerler manzumesinden söz edilemez. Tarikat yurdunda kaldığı için intihar eden 
oğlunun ardından hala o tarikatı koruyan babaların da, bu gençler için ayağa kalkan milyonların 
da olduğu bir ülkedeyiz. Böyle bir ülkede ortak kültürden söz edilemez” dedi.2096 

31 Ocak 2022 
• İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstiklal Caddesi’nde Kürtçe sokak müziği yapan gençlerin polis 

tarafından engellenmesiyle ilgili “ambulans ve tramvay geçişlerini engellediği için müdahale” 
yapıldığını savundu. Açıklamada, “Sosyal medyada Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi üzerinde mü-
zik yapan kişilerin engellendiğine yönelik iddialarla ilgili olarak, müzik yapılırken oluşan kala-
balığın güzergahta kullanılan tramvay ile ambulans ve itfaiye araçlarının geçişine mani olduğu, 
vatandaşlardan ve çevredeki işletme sahiplerinden yoğun şikayetler yapıldığı anlaşılmıştır. İlgili 
kurumlarla koordineli olarak yapılan çalışmalarda geçmiş dönemlerde İstiklal Caddesi üzerinde 
belirlenen noktalarda her türlü müzik yayınına müsaade edilmiş ancak sonradan belirlenen nok-
taların kaldırılması sebebiyle müdahale yapılmıştır. Uygulama nedeniyle Kürtçenin yasak oldu-
ğuna ilişkin bir algı oluşturulması ve konunun bu şekilde yansıtılmasını esefle karşılıyoruz” de-
nildi.2097 HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise Taksim’de Kürtçe şarkı söyleyen genç-
lerin engellenmesi durumunu Meclis’te Kürtçe şarkı söyleyerek ile protesto etti ve “Yasak sistemi 

 
2091 https://twitter.com/kilicdarogluk/status/1487774055654739974 
2092 https://ankahaber.net/haber/detay/trabzondaki_acilista_erdoganin_cocuga_mikrofon_vermesi_tepki_cekti_bu_vahset_turk_siyasetinde_ilk_kez_gorulu-
yor_72186 
2093 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/erdogana-bir-tepki-de-abdurrahman-dilipaktan-1903914?utm_medium=Ilgili%20Haberler%20Widget&utm_so-
urce=Cumhuriyet&utm_campaign=Ilgili%20Haberler 
2094 https://twitter.com/aDilipak/status/1487777992881356800 
2095 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/rtuk-uyesi-ilhan-tasci-bu-da-oldu-diyerek-isyan-etti-atv-kendisini-denetleyen-isimden-telif-istedi-
1903838#:~:text=RT%C3%9CK%20%C3%9Cyesi%20%C4%B0lhan%20Ta%C5%9Fc%C4%B1%2C%20Twit-
ter,ili%C5%9Fkin%20payla%C5%9F%C4%B1m%C4%B1mdan%20telif%20is-
tedi%22%20dedi.&text=RT%C3%9CK%20%C3%9Cyesi%20%C4%B0lhan%20Ta%C5%9Fc%C4%B1%2C%20ATV,kendisinden%20telif%20is-
tedi%C4%9Fini%20ifade%20etti. 
2096 https://www.birgun.net/haber/abluka-genelgesi-375213 
2097 https://tele1.com.tr/emniyetten-kurtce-sokak-muzigi-aciklamasi-555851/ 
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saraydan başlıyor. Bu kabul edilemez. Bu Kürt düşmanlığının, Kürt diline, müziğine yansıyan 
düşmanlığın bir sonucudur” dedi.2098 

• Diyarbakır Barosu, İHD, TİHV ve Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) tarafından hazırla-
nan, 14 Nisan 2021’deki kolluk kuvvetlerinin Sur İlçesinde ikamet eden yurttaşlara yönelik hak 
ihlallerini belgeleyen raporun haberinin MA haber sitesinde erişime engellenmesi kararında ge-
rekçe olarak sunulmasını “halkın haber alma” ve “gerçekleri öğrenme hakkının” engellenmesi 
iddialarıyla AYM’ye başvurdu. Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulu Üyesi avukat Mehdi Özde-
mir, erişim engellerinin mahkemelerin yaygın ve sistematik olarak başvurduğu hukuka aykırı bir 
uygulamaya dönüştüğünü öne sürerek, erişim engelli getirilen haberlerin başında kolluk güçleri-
nin faili ya da şüphelisi olduğu insan hakları ihlalleri haberlerinin geldiğini söyledi. “Devlet aley-
hine kamuoyunu yanıltıcı, haksız ve olumsuz algı oluşturma” gerekçesiyle erişim engeli getirilen 
haberlerden biri, Diyarbakır Barosunun kentteki sivil toplum örgütleriyle birlikte Diyarbakır Sur 
ilçesindeki Sati mezrasında 14 Nisan 2021’de yaşanan ihlaller ile ilgili hazırladığı raporun haberi 
oldu.2099 

• Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası’nda yaşanan ve yedi 
işçinin öldüğü patlamaya dair süren davada sanıkların olası kasıttan ek savunma vermesini is-
tedi.2100 

1 Şubat 2022 
• Dergah dergisi, kağıt bulmada yaşanan zorluklar yüzünden Şubat ayı sayısından sonra yayın ha-

yatına ara vereceğini duyurdu. 1966 yılında Hareket adıyla kurulan, 1977’den beri Dergah adıyla 
yayın hayatını sürdüren yayınevi, 1990 Mart ayında Dergah dergisini çıkartmaya başladı. Dergi, 
Mustafa Kutlu, Ezel Erverdi ve İsmail Kara başta olmak üzere İsmet Özel gibi birçok ismi bir 
araya getirmiş,  edebiyat dünyasında tanınan bir yayındı.2101 

• TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerli-
oğlu’nun TBMM Başkanlığı’na sunduğu İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’na yapılan başvu-
rular ve içeriğine yönelik soru önergesine verdiği yanıtta, Komisyon’a 2011 yılından en çok baş-
vurunun cezaevlerinden yapıldığını kaydetti. Komisyon’a 2011’de 35 bin 157 hak ihlali başvu-
rusu yapıldı. 7 Haziran-1 Kasım 2015 tarihlerinde başvuru sayısı, 455 olarak kayıtlara geçti. Bu 
dönemde cezaevlerinden 260 başvuru yapıldı. 87 kişi adil yargılama hakkının ihlal edildiğini, 14 
kişi ise kötü muameleye uğradığını bildirerek komisyona başvurdu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi’nden önceki son dönem olan 26’ncı dönemde ihlal iddiaları yükseldi, komisyona 16 bin 
230 başvuru yapıldı. Başvuranlardan üç bin 955’i çalışma ve sözleşme özgürlüğünün, üç bin 861’i 
tutuklu ve hükümlü haklarının, üç bin 764’ü hak arama hürriyetinin, iki bin 116’sı adil yargılama 
hakkının ihlal edildiğini ifade etti. Son yasama dönemi olan 27’nci dönemde başvuru sayısı 10 
bin 403 oldu.2102 

• AİHM, 20 Mayıs 2016’da dokunulmazlığı kaldırılan HDP’li 40 milletvekilinin başvurusunda, 
dokunulmazlıkların anayasaya aykırı bir şekilde kaldırıldığını vurgulayarak, “ifade hürriyetleri-
nin ihlal edildiğine” karar verdi. AİHM, ayrıca milletvekili iken tutuklanan davalıların serbest 
bırakılması ve yeniden yargılanmasına da karar verdi. AİHM, aralarında Selahattin Demirtaş’ın 
da bulunduğu başvuranların her birine beşer bin Euro manevi tazminat ödenmesine karar verdi. 
Yüksek Mahkeme, başvuranların dava masraflarının karşılanması için de her birine ek olarak 500 
Euro ödenmesine ve bu meblağ üzerinden de vergi alınmamasına hükmetti. Mayıs 2016'da hak-
larında fezleke hazırlanmış tüm milletvekillerinin dokunulmazlıklarının bir sefere mahsus kaldı-
rılmasına ilişkin anayasa değişikliği TBMM’de kabul edilmişti. Anayasa değişikliği paketi Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’ın onayının ardından Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş, 

 
2098 https://tele1.com.tr/hdpli-bestastan-mecliste-kurtce-sarkili-protesto-555731/ 
2099 https://www.freewebturkey.com/hak-ihlalleri-raporunu-haberlestirdigi-icin-mezopotamya-ajansina-erisimin-engellenmesi-aymye-tasindi/ 
2100 https://www.evrensel.net/haber/453922/hendek-isci-katliami-davasi-mahkeme-ilk-kez-olasi-kasittan-savunma-istedi 
2101 https://www.yenisafak.com/hayat/dergh-dergisinden-uzucu-haber-yayin-hayatina-ara-veriyor-3742721 
2102 https://www.birgun.net/haber/35-bin-hak-ihlali-basvurusu-375463 
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haklarında fezleke bulunan milletvekillerinin dokunulmazlıkları kalkarken bu vekiller yargı 
önüne çıkmıştı.2103 

• HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), AİHM’in 40 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırıl-
masına yönelik ihlal kararına ilişkin, karara uyulması ve tutuklu milletvekillerinin serbest bıra-
kılmasını istedi. Açıklamada, “Yasama dokunulmazlığı milletvekillerine verilen bir lütuf değil, 
seçmen iradesinin ve demokratik sistemin bir güvencesidir. Bu iradenin hiçe sayılması açık bir 
siyasi darbedir. Bu darbeye karşı beş yılı aşkın süredir kesintisiz bir şekilde direnen partimiz, halk 
iradesine karşı sorumluluğunun gereği olarak, siyasal, toplumsal ve hukuksal direnişini ve müca-
delesini sürdürecektir. Kaybeden darbeciler, kazanan biz olacağız” denildi.2104 

• AYM, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın, 2009’da katıldığı bir etkinlik sonrasında 
hakkında dava açılması nedeniyle “ifade özgürlüğünün” ihlal edildiği gerekçesiyle yaptığı baş-
vuruda, ret kararı verdi. Yüksek Mahkeme, ret kararı gerekçesinde, “örgütün kuruluş yıl dönümü 
sebebiyle yapılması amaçlanan kutlamalara yönelik önceki çağrı ve mesajlar ile başvuranın siyasi 
kişiliğinin dikkate alınarak itibar edilmediği” ifadeleri kullanıldı. Kararda, “Başvurucunun ifade 
özgürlüğüne yapılan müdahalenin zorunlu bir ihtiyacı karşıladığı ve toplumun terör eylemlerine 
karşı kendisini koruma hakkı karşısında müdahalenin orantılı olduğu sonucuna ulaşılmıştır” de-
nildi.2105 

• AİHM’in dokunulmazlıkları kaldırılan 40 milletvekilinin başvurusunda ihlal kararı vermesinin 
ardından bu vekillerle birlikte dokunulmazlığı kaldırılan ancak kararda adı bulunmayan yaklaşık 
10 vekilin başvurusunun yapılmadığı veya eksik evrak nedeniyle reddedildiği öne sürüldü. Aslan, 
HDP eski milletvekilleri Abdullah Zeydan, Burcu Çelik, Ali Atalan, Mizgin Irgat, Bedia Öz-
gökçe, Saadet Becerikli ve Mehmet Ali Aslan’ın, avukatlar ve HDP hukuk bürosunca AİHM’e 
başvurusunun yapılmadığı veya bir kısmının eksik belge ve evrak nedeniyle başvurularının usul-
den reddedildiğini belirtti. AİHM kararında adlarını göremeyenlerden biri olan eski HDP millet-
vekili ve hukukçu Burcu Çelik adına başvuru yapılmadığı ortaya çıktı.2106 

• Korkusuz yazarı Can Ataklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trabzon’da mikrofon uzattığı bir çocu-
ğun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na hakaret ettiği görüntülerin sosyal medya dışında 
televizyon kanallarında yayınlanmadığına dikkat çekerek2107, İletişim Başkanlığı’nın bunu engel-
lediğini iddia etti.2108 

2 Şubat 2022 
• Denizli İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışı 

üzerinden yayın yapan toplamda 512 yasadışı bahis, müstehcen ve terör örgütü propagandası içe-
rikli paylaşımların olduğu internet adresine erişim engeli getirdi.2109 

• MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, AİHM’nin Selahattin Demirtaş’ın da aralarında ol-
duğu HDP’li 40 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasını ‘hak ihlali ’saymasına ilişkin, 
“Bu mahkeme, teröristleri savunmayı kendi yetki alanı içerisinde görüyorsa ya ismini ‘Avrupa 
Terörist Hakları Mahkemesi ’olarak değiştirsin ya da Avrupa’da yaşanan ve yaşanabilecek terör 
olaylarında da teröristten yana tavır alsın” dedi. Büyükataman, “AİHM’e yapılan itirazda ‘siyasi 
görüşleri nedeniyle milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırıldığını’ iddia eden HDP’lilerin do-
kunulmazlıklarının kaldırılma nedenlerinin siyasi görüş olmadığını en iyi bilen, yine PKK’nın 
hamiliğine soyunan Avrupa’dır. Avrupa, bebek katilinin mahkeme tutanaklarına geçen ifadele-
rinde açıkça görülebileceği üzere, PKK terör örgütüne kurulduğu günden bugüne kol kanat ger-
miş; Türkiye’de kardeş kavgası çıkarması, insanımızı katletmesi, ülkenin kaynaklarının boşa har-
canmasına sebep olması şartıyla bu cinayet şebekesine her türlü desteği vermiştir” dedi.2110 

 
2103 https://tr.euronews.com/2022/02/01/aihm-hdp-li-vekillerin-dokunulmazl-klar-n-n-kald-r-lmas-ve-yarg-lanmalar-n-hak-ihlali-sayd 
2104 https://www.rudaw.net/turkish/middleeast/turkey/010220229 
2105 https://www.rudaw.net/turkish/middleeast/turkey/010220224 
2106 https://medyascope.tv/2022/02/01/medyascope-ozel-haber-hdpde-ikinci-roboski-skandali-10-vekilin-aihm-basvurusu-reddedildi/ 
2107 https://www.indyturk.com/node/466541/haber/can-atakl%C4%B1-erdo%C4%9Fan%E2%80%99-%C3%A7ocuk-%C5%9Fovu-sans%C3%BCr%C3%BC 
2108 https://www.korkusuz.com.tr/erdogana-cocuk-sovu-sansuru.html 
2109 https://www.haberturk.com/denizli-haberleri/94206802-yurtdisi-uzerinden-yayin-yapan-internet-adreslerine-erisim-engeli 
2110 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/mhp-hizini-alamadi-buyukataman-aihmi-hedef-aldi-1904646 
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3 Şubat 2022 
• Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sanal devriye faaliyetleri sonucu yasa dışı bahis oy-

nandığı, müstehcen içerikli paylaşım ve dolandırıcılık yapıldığı belirlenen 286 internet sitesine 
erişimin engellenmesi sağlandı.2111 

• Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna ziyareti öncesi, Avrupa Konseyi’nin tutuklu Osman Kavala 
kararına ilişkin ihlal prosedürüne “AİHM ne demiş, Avrupa Konseyi ne demiş, bu bizi ilgilendir-
miyor. Biz kendi mahkemelerimize saygı duyulmasını bekliyoruz” dedi.2112 

4 Şubat 2022 
• Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkan Yardımcıları Gizay Dulkadir ve Sercan Aran, An-

kara Barosu Divan üyeleri Deniz Can Aydın ile Nadire Nurdoğan Ankara Emniyet Müdür-
lüğü’nde “FETÖ” suçlamasıyla gözaltına alınan şüphelilere işkence yapıldığı iddialarına ilişkin 
hazırladıkları raporun baro yönetimince yayınlanmaması üzerine istifa ettiklerini duyurdular. 
Nurdoğan konuyla ilgili “25.12.2022’de Ankara TEM Şube Müdürlüğü’ndeki işkence iddialarına 
ilişkin Ankara Barosu'na bağlı İnsan Hakları Merkezimiz bünyesinde yapılan çalışmada, kamuo-
yunu bilgilendirmek ve işkencenin ivedi olarak sonlanmasını sağlamak amacıyla yazdığımız 
açıklamada ‘mağdur beyanlarının  ’sansürlenmesi ve merkezimiz divanının hazırladığı raporun 
hukuka aykırı yönetim kurulu kararı ile yayınlanmaması üzerinden 10 gün geçmiştir. Yönetim 
kurulunun çoğunluğu tarafından İnsan Hakları Merkezi bir süredir fiilen çalıştırılmamaktadır. 
Baro, kamuoyu oluşturma görevini hayata geçirmeyecek ve insan hakları noktasında atıl kalmayı 
tercih edecekse, ivedi bir tutum alamayacak ve buna ilişkin de makul bir gerekçe sunamayacaksa 
bir insan hakları mücadelesi verdiğinden söz edemeyiz” dedi.2113  

6 Şubat 2022 
• DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AİHM kararlarını tanı-

mamasına ilişkin açıklamasının ardından Erdoğan’ın geçmişte üç kez AİHM’e başvuruda bulun-
duğunu anımsatarak, “Eğer Türkiye AİHM’e en çok şikâyet edilen ülkeler listesinde başlardaysa, 
bunun sebebi de sizsiniz. Madem öyle, siz, kendiniz, niçin zamanında tam üç defa AİHM’e baş-
vurdunuz?” sorusunu sordu. Babacan, 2002 tarihli “Erdoğan’ın umudu Avrupa” başlıklı bir ha-
berin gazete kupürünü göstererek, “Bu ülkede yargının bağımsız ve tarafsız çalışmadığında nasıl 
vahim hatalar yaptığını, bir şiir okuduğunuz için hapse girdiğinizde siz de gördünüz. O vesayet 
günlerinde size haksızlık yapıldığında siz de insan hakları mahkemesinin kapısını çaldınız. Erdo-
ğan AİHM’e başvurunca sorun yok ama başkası başvurduğunda var. Böyle bir şey olur mu? Bu-
rada mesele, AİHM veya Erdoğan falan değil. 84 milyonun hakkını, hukukunu ilgilendiren; ül-
kemizin uluslararası itibarını belirleyen bir konudan bahsediyoruz. Türkiye’nin gençleri Av-
rupa’ya gitmek isterken, Avrupa’dan kopmak için adeta gereken her şeyi yapan bir yönetim fela-
ketinden bahsediyoruz” dedi.2114 

8 Şubat 2022 
• CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Cumhurbaş-

kanı Erdoğan’ın üçüncü kez aday olabileceği yönündeki açıklamalarına “Bahçeli’yi ciddiye al-
mıyoruz, o da Saray’dan talimat alıyor” dedi. Kılıçdaroğlu, “Bir hukuk devletinde olsak bunlar 
tartışılmaz. AİHM kararına uymam diyorsunuz. AYM’nin kararını en alttaki mahkeme uygula-
mıyor. Bu tablo içerisinde bu tartışmalar sadece Erdoğan’a yarar. Erdoğan’a çıkacak diyecek ki 
‘Cumhurbaşkanlığıma engel çıkarıyorlar ’Bu yüzden çıkar sandığı yapalım” dedi. Kılıçdaroğlu 
muhalefet partilerinin liderlerinin hafta sonu yapacağı görüşmeye ilişkin de “Bir yuvarlak masa-
nın etrafında oturacağız. Güçlendirilmiş parlamenter sistemin kamuoyuna duyurulması lazım” 
diye konuştu.2115 

9 Şubat 2022 

 
2111 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/jandarmanin-sanal-devriye-calismalariyla-bir-ayda-286-internet-sitesine-erisim-engellendi/2492736 
2112 https://m.bianet.org/bianet/siyaset/257178-erdogan-aihm-ne-demis-bizi-ilgilendirmiyor 
2113 https://www.gazeteduvar.com.tr/ankara-barosunda-toplu-istifalar-baro-magdur-beyanlarini-sansurledi-haber-1551957 
2114 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/babacandan-erdogana-aihm-elestirisi-6935491/ 
2115 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/son-dakika-chp-genel-baskani-kemal-kilicdaroglu-onemli-aciklamalarda-bulunuyor-1906304 
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• CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter’da yayınladığı videoda Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’ı işaret ederek, “31 Aralık gecesi bizzat imzaladığın elektrik zammını geri al. İmzaladığı 
zamları geri çekinceye kadar ben, bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeye-
ceğim” sivil itaatsizlik kararı aldığını duyurdu.2116 

11 Şubat 2022 
• Boğaziçi Üniversitesi Eğitim, Fen Edebiyat ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanlıklarının 

atanmış rektör Naci İnci tarafından görevden alınması ardından söz konusu fakültelerden toplam 
25 akademisyen, İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesi’ne yürütmeyi durdurma davası açtılar. Aka-
demisyenlerin avukatı Dr. Acun Papakçı tarafından mahkemeye sunulan dilekçelerde, Maliye 
Bakanlığı’nın 1999 tarihli yazısı hatırlatılarak, dekan ve dekanlık görevine vekaleten atama ya-
pılamayacağına dikkat çekildi. Dekanlık görevlerinin ne YÖK ne de Rektörlük tarafından Prof. 
Dr. Fazıl Önder Sönmez, Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu ve Prof. Dr. Naci İnci’ye devredileme-
yeceğinin vurgulandığı dilekçelerde, davacı akademisyenlerin fakültelerini yöneten dekanın hu-
kuka uygun atanmamasından doğrudan etkilendiği belirtildi. İnci’nin dekan olarak görevlendiril-
mesine ilişkin işlemin açıkça yetkisiz olduğunun vurgulandığı dilekçelerde, toplam üç kişinin 
üniversiteyi yönettiğinin altı çizildi.2117 

• Ankara 50. Asliye Mahkemesi, Çorlu’daki tren kazasında yakınlarını kaybedenlerin ve avukatla-
rının “toplantı ve gösteri yürüyüşünde görevlendirilenlerin görevlerini yapmalarına engel olma” 
iddiasıyla yargılandıkları davada, aynı olayla ilgili daha önce takipsizlik kararı verilip sonrasında 
bu karar kaldırılmadan dava açıldığı gerekçesiyle davanın düşmesine karar verdi. Çorlu’da 25 
kişinin ölümüne neden olan tren kazasında yakınlarını kaybedenlerin ve yaralananların 12 Hazi-
ran 2019’da AYM önünde tutmak istediği “Adalet Nöbeti”ne polis müdahale etmiş ve basın açık-
lamasını engellenmişti. Müdahalenin ardından Çorlu aileleri ve avukatları hakkında dava açıl-
mıştı.2118 

12 Şubat 2022 
• Furkan Vakfı gönüllülerince, yedi vakıf gönüllüsü için Adana’da yapmak istediği basın açıkla-

masına polis biber gazıyla müdahale etti.2119 
• AKP Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun elektrik faturasını ödeme-

yeceğini açıklaması üzerine “Kanunsuzluğa teşvik. Bu açıklamalar sivil siyasetle ve demokra-
siyle kavgalı olduklarını bir kere daha gösteriyor. Demokratik düzeni işlemez hale getirmeye ça-
lışmak, demokratik siyaseti aşağılamaktır” ifadelerini kullandı.2120 

• HDP, cezaevlerinde artan ihlaller ve hasta tutukluların durumuna dikkat çekmek için Ocak ayında 
203 kez Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’na (İHİK) başvurduğunu, 281 kez soru öner-
gesi verdiğini, 16 araştırma önergesi sunduğunu açıkladı. İhlal başvuruları üzerine 19 kez Ceza 
ve Tevkifevleri’ne başvuruda bulunduğunu belirten HDP, 17 kez de cezaevi yönetimleriyle gö-
rüştüğünü kaydetti.2121 

13 Şubat 2022 
• İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP’nin billboardlara taşıdığı seçim vaatleri arasında yer alan 

cinsel yönelimle ilgili yasal düzenlemeleri hedef alarak “Bunların hepsi Avrupa’nın ve Batı’nın 
Doğu üzerine, Anadolu coğrafyası üzerine oynadığı bir oyundur” dedi. Soylu, “Kemal Kılıçda-
roğlu artık erkeklerle kadının evliliği değil erkeklerle erkeklerin, kadınlarla kadınların evlenme-
sini 2023’ün en önemli projesi olarak ortaya koydu. Bugün CHP’nin Kadıköy belediye meclis 
üyesi de kalktı bunu söyledi. Bu Osmanlı’nın eski gerici işlevidir dedi” ifadelerine yer verdi. Batı 
ülkelerinin LGBT’yi savunan bu düşüncelere milyonlarca dolar para aktardığını ileri süren Soylu, 
“Batı bizim aile hayatımızı istemiyor. Aileyi değil bireyselliği savunuyorlar. 2023’e kadar bunlar 

 
2116 https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/son-dakika-kemal-kilicdaroglu-erdogan-zamlari-geri-cekene-kadar-elektrik-faturami-odemeyecegim-1906594 
2117 https://tele1.com.tr/naci-incinin-atamalarina-iptal-davasi-563534/ 
2118 https://www.gazeteduvar.com.tr/corlu-aileleri-hakkinda-acilan-dava-dustu-haber-1552793 
2119 https://www.milligazete.com.tr/haber/9415895/adana-karisti-furkan-vakfina-cok-sert-mudahale-nereye-ben-devletim 
2120 https://www.cnnturk.com/video/turkiye/kilicdaroglunun-elektrik-faturasi-cikisina-tepkiler 
2121 https://politikahaber.org/hdp-cezaevleri-icin-bir-ayda-203-kez-ihike-basvurdu/ 
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tozutacak. Onların tek derdi var. Acaba kim Cumhurbaşkanı olsun. Bir de şimdi birbirlerine gir-
mişler zaten. Devam etsinler. Kimi getirirseniz getirin. Milletin baş pehlivanı bellidir. Recep Tay-
yip Erdoğan’dır. Biz de hevesle bekliyoruz. Bu milletin geleceği bizden çok güçlü adımlar bek-
liyor” dedi.2122 CHP’nin söz konusu afişlerinde “Etnik köken, inanç, engellilik, cinsel yönelim 
yasayla dezavantaj olmaktan çıkarılacak” ifadeleri kullanılmıştı. 

• CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğinde, Çankaya Belediyesi’nin Ahlatlı-
bel’deki tesislerindeki çalışma yemeğinde, altı siyasi partiyi temsilen hukukçu kurmaylarca ha-
zırlanmış parlamenter sisteme ilişkin ortak mutabakat metni ele alındı ve 28 Şubat’ta kamuoyuna 
açıklanması kararlaştırıldı. Altı siyasi parti imzasıyla yapılan ortak açıklamada, güçlendirilmiş 
parlamenter sistem için “Türkiye’nin yıllardır umut ettiği tarihi bir çalışma” ifadesiyle sistem de-
ğişikliği konusunda uzlaşma sağlandığı kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklamada, “Güçlendirilmiş 
Parlamenter Sistem Mutabakat Metni’ni hazırlayan partiler olarak bizler, etkin ve katılımcı bir 
yasama, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim, tarafsız ve bağımsız bir yargı ile kuvvetler ayrılı-
ğının tesis edildiği güçlü, özgürlükçü, demokratik, adil bir sistem inşa etme kararlığı içindeyiz. 
Ülkemiz, Cumhuriyet tarihinin en derin siyasi ve ekonomik krizlerinden birini yaşamaktadır. 
Toplumsal, siyasal ve ekonomik sorunlar her geçen gün artarak etkisini ağır bir biçimde göster-
mektedir. Bu krizin en önemli sebebi kuşkusuz, ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ’adı altında 
uygulanan keyfi ve kural tanımaz yönetimdir. Altı siyasi parti olarak hepimizin ortak sorumlu-
luğu, uzlaşarak ve birlik içinde bu krizi aşmak, derin sorunlarımızı demokratik siyasetin alanını 
genişleterek, çoğulculuk temelinde çözebilmektir. Tam da bu inanç ve kararlılıkla, yasama, yü-
rütme ve yargı organlarının güçlendirilmesinin yanında, demokratik hukuk devletini güçlendir-
mek amacıyla Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni üzerinde yoğun bir çalışma 
gerçekleştirdik. Kutuplaşmayı değil, istişare ve uzlaşmayı esas aldık. Bugün de parti genel baş-
kanları olarak bir araya gelerek, üzerinde uzlaşıya vardığımız yeni sistemle ilgili mutabakat met-
ninin kamuoyuna takdimi üzerine görüştük ve 28 Şubat 2022 tarihinde milletimizle paylaşılma-
sında mutabık kaldık” denildi.2123 Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet 
Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ge-
lecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ara-
sında parlamenter sisteme geçiş konusunda mutabakat metni üzerinde uzlaşma sağlandı.2124 Top-
lantıda “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” başlığı altında ittifaklar, geçiş sürecinden, muhale-
fetin seçim öncesi ve sonrasına dönük yol haritası konuşuldu.2125 

14 Şubat 2022 
• Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci, üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Nedim Malkoç’u  

görevden aldı. Elektronik Belge Yönetim Sistemi üzerinden yapılan açıklamada, Malkoç'un “gö-
rülen lüzum üzerine” görevden alındığı ve yerine Çevre Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Dr. 
Hasan Fehmi Topal’ın getirildiği belirtildi. 2 Ocak 2021’de Cumhurbaşkanı tarafından Boğaziçi 
Üniversitesi’ne rektör olarak atanan ve 15 Temmuz 2021’de görevden alınan Prof. Dr. Melih 
Bulu, 1 Haziran 2021’de Malkoç’u göreve getirmişti. Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, 
Malkoç’un atamasını 13 Temmuz’da yargıya taşımış, İstanbul 12. İdare Mahkemesi yürütmeyi 
durdurma kararı vermişti.2126 

15 Şubat 2022 
• CHP, aralarında parti gençlik kolları üyelerinin bulunduğu bir grubun Haberci Gazetesi’nin bina-

sına saldırı girişiminde bulunmasına yönelik eyleme katılan parti üyeleri hakkında disiplin soruş-
turması başlatıldığını açıkladı. CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, “Mer-
sin’de yerel bir gazete ile gençler arasında yaşanan ve adli makamlara intikal eden durumla ilgili 

 
2122 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/suleyman-soyludan-lgbt-aciklamasi-1907451 
2123 https://www.amerikaninsesi.com/a/6439721.html 
2124 https://www.amerikaninsesi.com/a/muhalefetin-ahlatlibel-zirvesi-basladi/6439214.html 
2125 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-60366915 
2126 https://www.birgun.net/haber/bogazici-universitesi-genel-sekreteri-nedim-malkoc-gorevden-alindi-377103 
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gerekli disiplin soruşturması başlatılmıştır. CHP Gençlik Kolları, demokratik protesto sınırını 
aşan ve basın özgürlüğünü ihlal eden her eylemin karşısındadır” dedi. 

• AYM üyesi Engin Yıldırım, ilk derece mahkemelerinin kararlarının AYM ve AİHM içtihatlarıyla 
uyumlu hale getirilmesinin temel hak ve özgürlüklerin korunması açısından önemli olduğuna işa-
ret etti. Yıldırım, “Ülkemiz ve yurttaşlarımız için büyük bir kazanım olan bireysel başvuru siste-
minin etkin şekilde varlığını sürdürmesi için tüm adli ve idari makamların üzerlerine düşeni yap-
ması gereklidir. AYM kararları, yalnızca ilk derece mahkemelerine değil, idari mercilere de ana-
yasa ve AİHS ile uyumlu hale getirme konusunda rehberlik etmektedir” dedi.2127 

16 Şubat 2022 
• Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Zamlar geri alınana ka-

dar elektrik faturalarını ödemeyeceğim” sözlerine ilişkin, “Bu ne anlama gelir? Sen elektrik fatu-
ranı ödemediğin zaman yapılacak işlem nedir? Elektriğin kesilmesidir” diye konuştu.2128 

17 Şubat 2022 
• Aile hekimleri, ifade özgürlüğüne yönelik kısıtlayıcı hüküm içeren “Sözleşme ve Ödeme Yönet-

meliği”nin geri çekilmesi, özlük haklarının iyileştirilmesi talebiyle bugün iş bıraktı. Sağlıkçılar, 
iki gün sürecek iş bırakma eylemi dolayısıyla İstanbul Zeytinburnu'nda yaptığı basın açıklama-
sında “Etkin bir ‘sağlıkta şiddet yasası’ ve bu yasayı uygulayan adalet sistemi istiyoruz. 30 Hazi-
ran 2021 tarihli Ödeme Sözleşme Yönetmeliği'nin geri çekilmesini ya da önerilerimiz doğrultu-
sunda revize edilmesini istiyoruz” denildi. Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), Aile 
Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), Aile Hekimliği Çalışanları Ebe ve Hemşire Dernek-
leri Federasyonu, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası, Hürriyetçi 
Sağlık-Sen, Tabip-Sen ve Türk Sağlık-Sen ile çok sayıda sendika katıldı.2129 

• SPK, yürütülen incelemeler sonucunda izinsiz foreks işlemi gerçekleştiren 55 internet sitesi hak-
kında erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin başlatıldığını açıkladı.2130 

• İHA muhabiri Ahmet Demir, canlı yayın esnasında kendisine tokat atan Muharrem Sarıkaya’nın, 
uzlaşma bedeli olarak 50.000 lira verdiğini açıkladı. Bu ödeme üzerine uzlaşmayı kabul ettiği 
belirtilen Demir, “Daha fazla uzamasını istemedim” dedi.2131 

18 Şubat 2022 
• Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararna-

mesiyle Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu temsilciliklerine 12 kişi atandı.2132 Karara göre; 
Fecir Alptekin, Saadet Oruç, Mehmet Akarca, Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, Osman Köse, 
Ahmet Arslan, Ebubekir Şahin, Edibe Sözen, Mehmet Emin Babacan, İsmail Çağlar, Kübra Gü-
ran Yiğitbaşı ve Zakir Avşar BİK Genel Kurulu temsilciliklerine atandı. RTÜK Başkanı Ebubekir 
Şahin ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç’un atanan isimleri arasında yer alması tep-
kilere neden oldu. Atamalar, 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun’un beşinci mad-
desi gereğince yapıldı.2133 BİK Genel Kurulu, boş bulunan temsilcilikler nedeniyle uzun süredir 
toplanamıyordu. Karar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Şubat’taki konuşmasında 
konuyu gündeme getirmişti.2134 

• Gazeteci Hülya Kılınç’ın avukatı Celal Ülgen, işlemin ahlak polisi tarafından yapılması nedeniyle 
suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Ülgen, “Bir düşünce suçlusu veya gazeteden yaptığı bir 
haberden dolayı gözaltına alınan biri olarak değil, ahlaki değerlerden, suçlardan gözaltına alınmış 

 
2127 https://www.memurlar.net/haber/1015432/aym-uyesi-bireysel-basvurunun-surmesi-icin-herkesin-uzerine-duseni-yapmasi-lazim.html 
2128 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/erdogandan-kilicdarogluna-elektrik-yaniti-6956313/ 
2129 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/aile-hekimleri-is-birakti-adil-demokratik-insanca-bir-calisma-ortami-istiyoruz-1908811#:~:text=Aile%20hekim-
leri%2C%20S%C3%B6zle%C5%9Fme%20ve%20%C3%96deme,Zeytinburnu'nda%20bas%C4%B1n%20a%C3%A7%C4%B1kla-
mas%C4%B1%20yapt%C4%B1. 
2130 https://www.borsagundem.com/haber/spk-55-internet-sitesine-yasak-getirdi/1643458#:~:text=Sermaye%20Piyasas%C4%B1%20Kuru-
lu'nun%20(SPK,i%C3%A7in%20hukuki%20i%C5%9Flemle-
rin%20ba%C5%9Flat%C4%B1ld%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%20a%C3%A7%C4%B1klad%C4%B1. 
2131 https://www.gazeteduvar.com.tr/muharrem-sarikaya-tokat-attigi-muhabire-50-bin-lira-odedi-haber-1553527 
2132 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/12-kisi-basin-ilan-kurumu-genel-kurulu-temsilciliklerine-atandi-6959494/ 
2133 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/son-dakika-resmi-gazetede-yayimlandi-basin-ilan-kurumu-genel-kurulu-temsilciliklerine-atama-1908895 
2134 https://www.indyturk.com/node/473791/medya/k%C4%B1l%C4%B1%C3%A7daro%C4%9Flunun-tepki-g%C3%B6stermesinin-ard%C4%B1ndan-
bas%C4%B1n-i%CC%87lan-kurumu%E2%80%99na-atama-yap%C4%B1ld%C4%B1 
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gibi bir kadın imajı çizilmek istenmesi FETÖ dönemini yansıtan bir kumpastır. Bilindiği gibi 
ahlak masasının görev alanları bellidir. Fuhuş kumar gibi olaylarda ahlak masası ve polisleri dev-
reye bu yeleklerle girerler. Cezası kesinleşen hükümlülerle işlemlerin yapılması için adliyeye ge-
tirilip götürüldükleri sırada infaz masasında görevli polislerin eşlik etmesi gerekirken, Kılınç’ı 
teslim etmesi için ahlak masasından bir kadın polisin üstelik Anadolu Ajansı ile yapılan bir kurgu 
ve kumpasla görevlendirilmesi kabul edilecek bir uygulama değildir” dedi. 

21 Şubat 2022 
• Diyarbakır 13. Ağır Ceza Mahkemesi, eski Diyarbakır Barosu Başkanı Ahmet Özmen ve 10 yö-

netim kurulu üyesinin baronun yürüttüğü faaliyetler ve yayınlandıkları insan hakları ihlali rapor-
larında kullanılan “Kürdistan” ve “Ermeni soykırımı” ifadeleriyle ikişer kez “Türk milletini, Tür-
kiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama” ve “halkı kin ve düşman-
lığa tahrik etme” iddialarıyla yargılandıkları davada ayrı ayrı beraatlarına karar verdi.2135 

• Diyarbakır 10. Asliye Ceza Mahkemesi, 2016 yılından bu yana Ankara Sincan Cezaevi’nde tu-
tuklu eski Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve eski HDP İstanbul Milletve-
kili Sebahat Tuncel’in, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla yargılandığı davada, beraat 
kararı verdi. Tuncel, 28 Ekim 2016’da “Erdoğan kadın ve Kürt düşmanıdır” sözleri nedeniyle 
yargılanıyordu. Mahkeme, 17 Eylül 2020’de görülen duruşmada Tuncel’e 11 ay 20 dün hapsine 
karar vermişti. Tuncel’in avukatı tarafından yapılan itirazı değerlendiren İstinaf Mahkemesi’nin 
kararı bozması üzerine dava yeniden görüldü.2136 

22 Şubat 2022 
• Ukrayna’nın doğusunda yer alan Rusya yanlısı Donetsk ve Lugansk şehirlerin birleşimiyle oluş-

turulan Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyeti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 
resmen tanındı. Putin, “Ukrayna dış güçler tarafından yönetiliyor. Önemli kararları Batı alıyor” 
dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise, gece geç saatlerde yaptığı ulusa sesleniş 
konuşmasında Rusya'nın eylemlerinin ülkesinin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini ihlal ettiğini 
söyledi.2137 Dışişleri Bakanlığı’ndan Ukrayna’da yaşayan Türk vatandaşlar için yapılan açıkla-
mada ise “Ukrayna’nın Doğu bölgelerindeki son gelişmeler çerçevesinde, vatandaşlarımızın Uk-
rayna’nın Doğu bölgelerinden ayrılmaları kuvvetle tavsiye edilmektedir”2138 denildi.2139 

• KKTC Polis Genel Müdürlüğü, yakın dönemde Türkiye’den sınır dışı edilen Kıbrıslı gazeteci ve 
Kıbrıs Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir’in yazdığı “Beyaz Ev” konulu yazıdan dolayı “Güvenlik 
Kuvvetleri’nin manevi şahsiyetini tahkir ve tezyif ettiği” iddiası ile dava açtı. Kişmir Twitter’dan 
“Bugün Polis Genel Müdürlüğü’nde (bu bir ilk olabilir) yazdığım bir yazıdan dolayı şahsıma dava 
açıldı. Yurtdışına çıkma yasağı talebinin de olduğu bir davanın ağır cezada 10 yıla kadar hapis 
istemiyle görüşülmesi arzulanıyor” mesajını verdi. Kişmir’in KKTC’deki cumhurbaşkanlığı se-
çimleri sürecinde yazdığı ve sonradan dava konusu olan yazıda “Ankara’nın, son olarak siyaseti-
mize ayar vermek için bazı UBP’li vekilleri çağırdığı yerin adı ‘Beyaz Ev ’olabilir ancak siyase-
timizi getirdiği konum açıkçası ‘Genel ev’dir! Ankara adanın kuzeyindeki hakimiyetini kaybet-
meyi, varlığının sorgulanmasını ve Kıbrıslı Türklerin kendi ayakları üzerinde durmasını istemi-
yor! Sürekli bağımlılık pozisyonunda kalınmasını, ‘Yetiş ana ’manşetlerinin atılmasını, otur de-
nilince oturan kalk denilince kalkan bir lidere sahip olunmasını arzuluyor” ifadelerini kullanmıştı. 

23 Şubat 2022 
• Cumhurbaşkanı Erdoğan, “(Rusya ve Ukrayna) İkisinden de vazgeçmemiz mümkün değil. Bizim 

derdimiz, öyle bir adım atalım ki hiçbirinden vazgeçmeden bu işi çözelim” dedi. Erdoğan, “Bili-
yorsunuz Macron Moskova’ya geldi, tablo ortada. Arkasından Scholz geldi, o tablo da ortada. 
Biden ile ilgili ‘Görüştü, görüşüyor ’vesaire dediler, herhangi bir şey çıkmadı. Olayı devlet veya 
kurumsal bazda ele alacak olursak, burada da şu anda ortada sadece NATO kalıyor. NATO bu 

 
2135 https://www.mlsaturkey.com/tr/diyarbakir-barosu-eski-baskani-ve-yonetim-kurulu-uyeleri-beraat-etti/ 
2136 https://t24.com.tr/haber/sebahat-tuncel-cumhurbaskanina-hakaret-davasinda-beraat-etti,1016642 
2137 https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-60452304 
2138 https://tele1.com.tr/disisleri-bakanligindan-ukraynadaki-turk-vatandaslarina-cagri-569658/ 
2139 https://www.haberturk.com/son-dakika-rusya-ukrayna-savasi-basladi-mi-putin-resmen-acikladi-rusya-ukrayna-savasi-son-durum-nedir-3352371/5 
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video konferans zirvesiyle beraber artık tavrını belirlemelidir, ne yapacaksa yapmalıdır. Malum, 
şu ana kadar Ukrayna’ya ciddi manada bir asker gönderme gibi durumla karşı karşıya henüz kal-
madık. Herkes sadece laf yapıyor, iş yapan yok. Böyle bir durum söz konusu. Dolayısıyla Rusya 
artık sınırda ciddi denilebilecek sayıda asker yığınağı yapmış vaziyette. Tabii bu tablo karşısında 
neticenin ne olabileceğini kestirmek için herhalde kahin olmaya gerek yok. Bu bakımdan yapa-
cağımız bu video konferansta NATO müttefiki üye ülkelerin liderleri bakalım neler söyleyecek. 
Biz de tabii söyleyeceğimizi onların da söyleyeceklerine göre belirleyecek, tavrımızı ortaya ko-
yacağız” dedi.2140 

24 Şubat 2022 
• Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Askeri operasyon yürütmek için kararımı verdim” diye-

rek Ukrayna’ya askeri operasyon başlattığını duyurdu. Ukrayna ordusuna “silahları bırakma” 
çağrısı yapan Putin, Rusya’nın operasyonuna her türlü müdahalede de misilleme tehdidinde bu-
lundu. Rusya Devlet Başkanı, Ukrayna’yı “işgal etmeyi” değil, “askerden arındırmayı” istediğini 
ifade etti. 2141 

• Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Türkiye’ye yardım çağrısında bulunarak, “Bu 
bağlamda hava sahasının, Rus gemileri için de Çanakkale ve İstanbul Boğazı'nın Rus gemilerine 
kapatılması için çağrıda bulunuyoruz. İlgili talebimizi Türk tarafına ilettik. Rus tarafına yaptırım 
uygulanmasını istiyoruz. Buradaki Rusların hisselerine el konulmasını talep ediyoruz” ifadelerini 
kullandı. Bodnar, Türkiye’den Ukrayna’ya savunmanın yanı sıra mali ve insani yardımda bulun-
masını istediklerini sözlerine ekledi. Ukrayna’ya yapılacak savunma, insani ve mali yardımın da 
önemli olduğunun altını çizen Bodnar, “Umuyoruz ki Türk halkı bu haklı davasında Ukrayna’yı 
destekleyecektir” dedi.2142 

• Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatı kabul edilemez bul-
duğumuzu ve reddettiğimizi belirtiyorum” dedi. Erdoğan, sorunların Minsk Mutabakatları çerçe-
vesinde diyalog yoluyla çözülmesi çağrısını tekrarladı.2143 

• Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, “21 Mart’ta neler olacak” yazısında tutuklu yargılanan Osman 
Kavala hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’un 
ikna edilemediğini ileri sürdü. Pehlivan, “Kavala ve Gezi konusunda ceza verilmesini en çok is-
teyen isim Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum. Deniyor 
ki Kavala toplantılarında aksi görüşlere rağmen Erdoğan’ın sözünü dinlediği kişi de o” diye 
yazdı.2144 

• TBB Başkanı Erinç Sağkan, “Hukuksuzluğa karşı çıkan bir TBB göreceksiniz” diyerek TBB’nin, 
Boğaziçi Üniversitesi’ndeki özerk eğitim protestolarına açılan davalara hukuki destek vereceğini 
açıkladı. Boğaziçi Üniversitesi’ne 1 Ocak 2021’de Melih Bulu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ka-
rarıyla rektör olarak atanması sonrası ‘kayyum rektör’ eleştirileri yükselmiş, Boğaziçililerin pro-
testoları birçok kente yayılmış; özerk eğitim için gerçekleştirilen eylemlerde 500’ün üzerinde öğ-
renci gözaltına alınmıştı.2145 

25 Şubat 2022 
• Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna’daki Türk vatandaşlarının karadan tahliye sürecinin 

başladığını belirtti. Ukrayna’nın Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne ilişkin talebini “Montrö Anlaş-
ması’nı tüm maddeleriyle beraber bu kritik süreçte uygulayacağız, daha önce harfi harfine uygu-
ladığımız gibi” sözleriyle değerlendirdi. Türkiye’nin çifte standartlara düşmeden Montrö Boğaz-
lar Sözleşmesi’ni her zaman tam anlamıyla uyguladığını söyleyen Çavuşoğlu, “Montrö Anlaş-
ması’nın hükümleri gayet açık ve net. Türkiye, bir savaşın içindeyse buradan tüm geçişler tama-
men Türkiye'nin kontrolünde oluyor. Eğer Türkiye, bir savaşın tarafı değilse ve savaşan taraflar 

 
2140 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/cumhurbaskani-erdogan-rusya-ve-ukraynanin-ikisinden-de-vazgecmemiz-mumkun-degil/2511116 
2141 https://www.dw.com/tr/rusya-ukraynaya-askeri-harekat-ba%C5%9Flatt%C4%B1/a-60894346 
2142 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/ukraynanin-ankara-buyukelcisi-bodnar-bu-savasi-kazanacagimiza-inaniyoruz-/2512516 
2143 https://www.aa.com.tr/tr/politika/cumhurbaskani-erdogan-rusyanin-ukraynaya-baslattigi-askeri-harekati-reddediyoruz/2512883 
2144 https://artigercek.com/haberler/iddia-kavala-icin-ucum-ve-erdogan-ikna-edilmiyor 
2145 https://t24.com.tr/haber/tbb-bogazici-davalarina-hukuki-destek-verecek,1016953 
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varsa 19. madde gayet sarih bir şekilde söylüyor. Bu savaşan ülkelerin gemilerine boğazdan geçişi 
kapatma yetkisi veriyor Türkiye’ye ama yine 19. madde bir istisna tanıyor” dedi. Bunun sadece 
Rusya için değil, tüm kıyıdaş ülkeler için geçerli olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, “Ukrayna için 
de geçerli. Eğer bir gemi kendi üssüne dönmek için talepte bulunuyorsa 19. madde burada bir 
istisna tanıyor. Tabii burada kendi üssüne dönmüş olması gerekiyor. Yani denizden, boğazdan 
geçip başka bir üsse değil. Montrö Sözleşmesi’nin 19. maddesinde düzenleme var, istisna nerede 
tanınıyor açıkça söylenir. Biz her zaman olduğu gibi burada Montrö Anlaşması’nı tamamen uy-
gulayacağız” ifadelerinde bulundu. Çavuşoğlu, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Ukrayna’da as-
kere darbe çağrısında bulunduğunu yansıtan haberleri işaret ederek, “Bu, tabii kabul edebileceği-
miz bir şey değildir. Biz seçilmiş hükümetlerin demokratik olmayan yöntemlerle görevden uzak-
laştırılmasına karşıyız” dedi. Çavuşoğlu, Türkiye’nin demokratik yollarla halkın iradesiyle seçil-
miş hükümetleri desteklediğinin altını çizerek, “Ukrayna’nın kimin tarafından yönetileceğine de 
Ukrayna halkının karar vermesi gerekiyor. Biz her zaman meşruiyetten yanayız” diye konuştu.2146 

• Kaos GL Derneği’nin, LGBTİ+’ların İnsan Hakları 2021 Raporu’na göre, en az sekiz nefret ci-
nayeti işlendi ve 45 kişinin ifade özgürlüğü ihlal edildi. İfade özgürlüğü ihlalini, yüzde 11,8 ile 
kişisel bütünlük ihlali, yüzde 9,2 ile özgürlük ve güvenlik hakkı ihlali, yüzde 7,2 ile işkence ve 
kötü muamele, yüzde 5,2 ile çalışma hakkı ve yaşam hakkı ihlalleri izledi. Raporda, devletin üst 
ve alt düzey yöneticilerinin de fobik söylemlerinin nefret söylemini daha da yaygınlaştırdığına 
dikkat çekildi. 2021 yılında müzisyenler, LGBTİ+ olmaları gerekçe gösterilerek Konya, Diyar-
bakır, Gaziantep ve Bursa’da sahne yasaklarına maruz bırakıldı.2147  

• 1991 yılından bu yana aralıksız olarak yayınlanan Leman Dergisi’nin sosyal medya hesabında 
“Belki önümüzdeki hafta çıkamayacağız.  Kağıt bulamıyoruz” açıklaması yapıldı.2148 

27 Şubat 2022 
• AİHM, tutuklu Osman Kavala ile ilgili Türkiye’ye yönelik ihlal sürecini görüşmek üzere, taraf-

lara görüşlerini sunması için 19 Nisan’a kadar süre verdi. Mahkeme’nin Mayıs Haziran aylarında 
dosyayı ele alması, Büyük Daire tarafından nihai kararın ise Eylül ayında verilmesi bekleniyor. 
Türkiye’nin Kavala’yı AİHM’in kararına rağmen tahliye etmemesi üzerine Bakanlar Komitesi, 2 
Şubat’ta konuyu AİHM Büyük Dairesi’nin değerlendirmesine sunma kararı almıştı. Mahkeme, 
dosyayı resmi olarak 21 Şubat’ta aldığını duyurmuştu.2149 

• Avrupa Birliği (AB), Sputnik ve Russia Today (RT) gibi yayın organlarının AB’de yasaklanma-
sına karar verdi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Kremlin’in medya 
makinesini AB’de yasaklayacağız” diyerek Rus devletinin yayın organları Russia Today ve Sput-
nik ile onların yan kuruluşlarını hedef alacaklarını söyledi. Von der Leyen, “Artık Putin’in sava-
şını haklı çıkarmak için yalanlarını yayamayacaklar”2150 diye konuştu.2151 

• Alevi örgütleri, anaokullarında zorunlu din dersinin verilmesine karşı başlattıkları kampanya kap-
samında farklı kentlerde sokağa çıkarak, “Demokrasi ve Laiklik” sloganıyla basın açıklaması ve 
miting düzenledi. Açıklamada, cemevlerinin ibadethane olarak tanınması, AİHM kararlarının uy-
gulanması, zorunlu din derslerinin kaldırılması, eşit yurttaşlığın sağlanması ile birlikte bilimsel, 
laik, demokratik ve anadilde eğitim taleplerinde bulunuldu. Adana, Adıyaman, Antalya, Aydın, 
Balıkesir Altınoluk, Bandırma ve Burhaniye, Tunceli, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kay-
seri, Muğla ve Samsun’da alana çıkan Alevi örgütleri,“  Hiçbir inanç küçük çocuklara empoze 
edilemez. Bu tavsiye kararı Evrensel Çocuk Hakları’na uygun olmadığı gibi laikliğe de aykırıdır. 
Çocuklar kimsenin siyasi malzemesi değildir. Millî Eğitim Şûrası kararını geri çekin” açıklaması 
yaptı.2152 

28 Şubat 2022 

 
2146 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/disisleri-bakani-cavusoglu-ukraynadaki-turk-vatandaslarinin-karadan-tahliye-sureci-basladi/2515179 
2147 https://tr.euronews.com/2022/02/25/lgbti-lar-n-insan-haklar-2021-raporu-en-az-8-nefret-cinayeti-islendi 
2148 https://www.ntv.com.tr/yasam/leman-dergisinden-aciklamabelki-onumuzdeki-hafta-cikamayacagiz,3tY0HyzKkk6Y5GYJ94xOGg 
2149 https://t24.com.tr/haber/aihm-osman-kavala-ile-ilgili-turkiye-aleyhine-baslatilan-ihlal-surecinde-taraflara-savunma-icin-sure-verdi,1016923 
2150 https://twitter.com/vonderleyen/status/1497973706831929348 
2151 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/ab-hava-sahasini-rus-ucaklarina-kapatacagini-duyurdu-/2517196 
2152 https://www.pirha.net/alevi-kurumlari-bir-kentte-seslendi-zorunlu-din-dersleri-kaldirilsin-video-312770.html/27/02/2022/ 
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• CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi genel başkanları 
“Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni”ni imzaladı.2153 CHP Genel Başkanı Ke-
mal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel 
Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı 
Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, altı genel başkan yardımcısında 
öncesinde özetlenen mutabakat metnini imza altına alarak kamuoyuna olası iktidar değişikliğinde 
sistem değişikliği sözü verdi.2154  Törende, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, 
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, Demokrat Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı Bülent Şahinalp, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, İyi Parti 
Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem ve Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent 
Kaya, mutabakat metnindeki başlıkları özetledi.2155 Mutabakat metninde, basın ve ifade özgürlü-
ğüyle ilgili şu ifadeler yer aldı: “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’de ifade özgürlüğü; Anayasa 
Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin içtihatları gereğince şiddete teşvik, nefret 
söylemi ya da kişilik haklarına saldırı durumları dışında sınırlandırılmayacaktır. İnternet mevzu-
atını, uluslararası standartlara uygun olarak, ifade özgürlüğünü kısıtlamayacak ve kişilik haklarını 
ihlal etmeyecek şekilde yeniden düzenleyeceğiz. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkına ilişkin 
mevzuatı, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları ışığında yeniden 
düzenleyerek bu hakla ilgili bildirim uygulamasının idare tarafından keyfi şekilde kullanılmasını 
engelleyeceğiz. Gazetecilere karşı ceza soruşturmasına gerekçe yapılan mevzuatı, Anayasa Mah-
kemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları çerçevesinde yeniden düzenleyeceğiz. 
TRT’yi ve Anadolu Ajansı’nı, bağımsızlık ve tarafsızlık esaslarına göre yeniden yapılandıraca-
ğız. Keyfi akreditasyon kararlarına son verip, basın kartlarının verilmesinde meslek kuruluşlarına 
belirleyici bir rol vereceğiz. Medya sahipliği ve finansmanını şeffaf hale getirecek, medyada te-
kelleşmeyi ve kartelleşmeyi önlemek amacıyla yasal ve yapısal tedbirler alacağız. Radyo ve Te-
levizyon Üst Kurulu’nun görevini bağımsız ve tarafsız olarak yerine getirebilmesi için yasal ve 
yapısal değişiklikler yapacağız. Kurulun üyeleri, üye yapısında çoğulculuğu sağlamak üzere ala-
nında uzman kişiler ve meslek kuruluşları temsilcileri arasından Meclis tarafından nitelikli ço-
ğunlukla seçilecektir. Basın İlan Kurumu’nun yapısı ve üye seçimi basın özgürlüğüne uygun şe-
kilde yeniden düzenlenecektir. Öte yandan demokratik toplumun asli bir unsuru olan Sivil Top-
lum kuruluşlarına yönelik ayrımcılığa ve baskıya da son vererek, bu kuruluşların faaliyetlerini 
keyfi bir biçimde engelleyen düzenlemeleri kaldıracağız. Bu kuruluşların özgürce çalışabileceği 
güvenli, çoğulcu ve elverişli bir ortam oluşturacağız.”2156 

1 Mart 2022 
• Ankara İl Jandarma Komutanlığı, 01-28 Şubat tarihleri arasında incelenen iki bin 252 internet 

sitesinden 328’inin yaşa dışı olduğunun tespit edildiğini ve erişim engeli getirildiğini bildirdi. 
Erişim engeli getirilen sitelerin 238’nin müstehcen içerikli paylaşımlar yaptığı, 83’ünün dolandı-
rıcılık faaliyetlerinde bulunduğu, yedisinin ise Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’ne bil-
dirilerek erişime kapatıldığı belirtildi.2157 

• AYM Başkanı Zühtü Arslan, “Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuruda İş Yükü ve Çözüm 
Önerileri” sempozyumunda AYM’ye 2012 yılından bugüne kadar toplamda 383 bin bireysel baş-
vuru yapıldığını söyledi. Arslan, konuşmasında “Yaklaşık on yıllık bireysel başvuru uygulama-
sına bakıldığında ağır bir iş yüküyle karşı karşıya olunduğu görülecektir. Bireysel başvurunun 
başladığı 23 Eylül 2012 tarihinden bugüne toplam 383 bin civarında başvuru yapılmış, bunlardan 
yaklaşık 310 bini karara bağlanmıştır. Bugün itibariyle Mahkememizin önünde 73 binin üzerinde 
derdest başvuru bulunmaktadır. Başvuru sayısının her geçen yıl arttığı da bilinmektedir. İlk iki 
yıl toplam 10 bin civarında olan başvuru, 2014 ve 2015 yıllarında yıllık 20 bine yükselmiştir. 15 

 
2153 https://www.amerikaninsesi.com/a/liderlerden-guclu-meclis-sembolik-cumhurbaskani-icin-imza/6462865.html 
2154 https://www.amerikaninsesi.com/a/liderlerden-guclu-meclis-sembolik-cumhurbaskani-icin-imza/6462865.html 
2155 https://www.evrensel.net/haber/456027/6-muhalefet-partisinin-lideri-mutabakat-metnini-imzaladi 
2156 https://t24.com.tr/haber/ankara-da-tarihi-zirve-6-muhalefet-parti-lideri-guclendirilmis-parlamenter-sistem-metnini-acikliyor,1017871 
2157 https://www.milliyet.com.tr/gundem/yasa-disi-oldugu-tespit-edilen-328-internet-sitesine-erisim-engeli-6710290 
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Temmuz darbe girişimi sonrasında bireysel başvuru sayısı rekor düzeyde yükselerek 100 bini 
aşmıştır. Bu sayı 2017 yılından 2021 yılına kadar istikrarlı bir şekilde yıllık ortalama 40 bin olarak 
gerçekleşmiştir. Doğrusu geçen yılın başına kadar gelen başvuruları karşılama durumundaydık. 
Dahası 2020’de gelen 40 bin başvuruya karşılık 45 binin üzerinde başvuruyu sonuçlandırmıştık. 
Aynı sayıda başvuruyu 2021 yılında da sonuçlandırdık. Ancak bu kez yapılan başvuru sayısı bir 
önceki yıla göre yüzde 65 artarak 66 bin 121 olarak gerçekleşmiştir. Bu artışın en önemli sebebi 
geçen yılın başından itibaren yoğunlaşan uzun yargılama şikayetleridir” sözlerine yer verdi.2158 

• A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali ve kameraman Taha Hazar, Ukrayna’dan yaptıkları canlı 
yayın sırasında darp edildiklerini iddia ettiler. Sali, “Lviv’de haber esnasında bir arbedenin orta-
sında kaldık. Nereden geldiği belli olmayan bir grubun saldırısına uğradık. Daha önceki yayın-
larda da belirtmiştik. Burada kimin ne olduğu belli değil. Yaralandıktan sonra hastaneye gittik, 
elim morardı ve şişti. Sol tarafımda da aldığım darbeler vardı. Kameraman arkadaşım Taha Hazar 
da başından ve yüzünden darbe aldı. Acil servise gittik. Doktorlar hızlı bir şekilde ilgilendi. Be-
nim sol kaburgamda kırılma var. Hazar’ın da diş protezi ayrıldı. Zorlu bir coğrafyadayız tedaviye 
ulaşmak zor” dedi.2159 

• Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’ya müdahaleye ilişkin “sahte haber yayanlara” 
hapis ve para cezası öngören yasayı imzalamasının ardından aralarında CNN ve Bloomberg’in de 
bulunduğu birçok uluslararası yayın kuruluşu Rusya’daki faaliyetlerini askıya aldı. BBC Genel 
Müdürü Tim Davie, “Yeni yasal düzenleme bağımsız gazeteciliği suç haline getiriyor. Bu yüzden 
gazetecilerimiz ve çalışanlarımızın güvenliği için şimdilik işlerini askıya aldık” açıklamasını 
yaptı. ABD merkezli yayın kuruluşları CNN ve Bloomberg ile Kanada’nın kamu yayın kuruluşu 
CBC/Radyo Kanada Rusya’daki yayınlarına ara verdiğini duyurdu. Alman kamu yayın kuruluş-
ları ARD ve ZDF de Rusya’daki yayınlarını geçici olarak durdurduğunu bildirdi. Batı Alman 
Radyo ve Televizyon Kurumu’ndan (WDR) yapılan açıklamada, “Her iki kamu yayıncılığı kanalı 
da diğer haber merkezlerinden kamuoyunu Rusya ve Ukrayna'daki gelişmelerle ilgili kapsamlı 
şekilde bilgilendirmeye devam edecektir” denildi. CNN’den yapılan açıklamada da, “Biz mevcut 
durumu ve atılacak adımları değerlendirmeye devam ederken CNN Rusya’daki yayınlarını dur-
duracak” dendi. Bloomberg Rusya’daki yasa değişikliğinin bağımsız gazeteciliği “suç haline ge-
tirmeyi” amaçladığı öne sürdü.  Bloomberg Genel Yayın Yönetmeni John Micklethwait, yasanın 
“gazeteciliğin herhangi bir türünü devam ettirmeyi” olanaksız kıldığını belirterek, kanalın bu ne-
denle Rusya’daki yayınlarını geçici olarak durdurma kararı aldığını söyledi.2160 

2 Mart 2022 
• Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi tarafından hazırlanan “Zırhlı Araç, Mayın ve Çatışma-

Savaş Atığı Kaynaklı Çocuk Hakları İhlalleri” raporuna göre; son 10 yılda büyük çoğunluğu Gü-
neydoğu Anadolu bölgesinde olmak üzere 22 çocuk zırhlı araçlar, 45 çocuk ise mayın, çatışma 
ve savaş artığı nedeniyle yaşamını yitirdi, 162 çocuk da yaralandı.2161 

• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden Yönetmeliği’nin “tarım arazilerinde madencilik fa-
aliyetlerini” düzenleyen maddesine ekleme yaparak2162, zeytinlik bölgelerinde madencilik yapıl-
masının önünü açtı. Düzenlemede, “ülkenin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen ma-
dencilik faaliyetlerinin tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin 
başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması” durumunda zeytinlikte madenciliğe izin ve-
rilecek..2163 CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, “Bu resmen 
kişiye özel düzenlemedir. Bu yönetmeliği çıkaran Bakan, açıkça kanun emrine aykırı davranmış-
tır” dedi. Bu yönetmeliği düzenleyen kamu görevlilerinin açıkça kanunsuz emri uyguladıklarını 
belirten Öztunç, "Yönetmeliği uygulayayım diyecek kamu görevlilerini açıkça uyarıyorum, sakın 

 
2158 https://www.gercekgundem.com/guncel/328839/aym-baskani-arslandan-hakimlere-tutuklama-karari-uyarisi 
2159 https://haber.sol.org.tr/haber/haber-ekibi-ukraynada-saldiriya-ugradiklarini-acikladi-327886 
2160 https://www.dw.com/tr/uluslararas%C4%B1-medya-kurulu%C5%9Flar%C4%B1-rusyay%C4%B1-terk-ediyor/a-61025136 
2161 https://medyascope.tv/2022/03/02/diyarbakir-barosu-son-10-yilda-22-cocuk-zirhli-arac-45-cocuk-ise-mayin-catisma-ve-savas-artigi-nedeniyle-yasamini-
yitirdi/ 
2162 https://www.evrensel.net/haber/456092/akp-zeytin-yasasini-yonetmelik-degisikligiyle-ortadan-kaldirdi-zeytinliklerde-maden-ve-enerji-projeleri-yapilabilecek 
2163 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/yonetmelik-degisikligi-ile-zeytinliklerde-maden-ocagi-acilmasina-izin-verildi-1912187 
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böyle bir şeyi aklınızdan geçirmeyin. Bu yönetmeliği gerekçe göstererek izin veren kamu görev-
lisi hakkında kanuna aykırı hareket ettiği için suç duyurusunda bulunuruz” ifadelerini kul-
landı.2164 

• Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açık havada maske zorunluluğu ve HES kodu uygulamasını kal-
dırma kararı aldıklarını belirterek, artık okullarda Covid-19 vakası tespit edilse de karantina uy-
gulanması sona erdi. Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyeceğini de açıklayan 
Koca, kısıtlamaları kaldırma yönünde Bilim Kurulu’nun mutlak mutabakat ile karar almadığını, 
itiraz eden bilim insanlarının olduğunu da söyledi.2165 

3 Mart 2022 
• Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesini takip etmek için Lviv’den başkent Kiev’e gitmek üzere yola 

çıkan CNN Türk ekibinin aracına ateş açıldı. Muhabir Samet Güner ve kameraman Caner Emre 
Kınacı'nın bulunduğu aracın lastiklerinin patladığı ve ekibin başka bir araçla Polonya sınırındaki 
Lviv’e döndüğü belirtildi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de “Ukrayna’da CNN Türk ekibine 
yönelik saldırıyı şiddetle kınıyorum. RTÜK olarak konunun yakından takibini yapıyoruz” 
dedi.2166 

4 Mart 2022 
• Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi görevinden 

istifa etti ve yerine eski milletvekili Vahit Kirişçi atandı.2167 Kirişçi daha önce TBMM Köyişleri, 
Tarım ve Orman Komisyonu’nun başkanlığını yapmıştı. 62 yaşındaki Kirişçi, 2002-2011 yılları 
arasında AKP’nin Adana milletvekili olarak görev yaptı. Ziraat profesörü olan Kirişçi, bakanlığa 
atanmasından sonra bağımsız yönetim kurulu üyesi olduğu Türkiye Tarım Kredi Kooperatif-
leri’nin ana hissedarı olduğu Gübretaş’taki görevinden istifa etti.2168 Pakdemirli, “Sayın Cumhur-
başkanımız Erdoğan’ın tensipleriyle 10 Temmuz 2018'den itibaren sürdürdüğüm Bakanlık göre-
vimden ayrılmış bulunuyorum. Görevden af talebimi kabulleri için kendilerine şükranlarımı arz 
ediyor, yeni Bakanımız Vahit Kirişci’ye başarılar diliyorum” dedi.2169 

5 Mart 2022 
• Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Eğitim Fakültesi Dekanlığına 

Prof. Dr. İrfan Erdoğan, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’na Prof. Dr. İsmail Boz ve İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığına da Prof. Dr. Murat Önder kurum dışından atandı. Rektörlük 
açıklamasında, “YÖK’e önerilmek üzere Rektörlük, kurum içinden dekan olarak görevlendiril-
meleri için Boğaziçi Üniversitesi’nde aktif olarak görev yapan ve Rektörlükle uyumlu olarak de-
kanlık görevini yürütebileceğini düşündüğü bazı öğretim üyeleri ile görüşmeler yürütmüş, ancak 
bu öğretim üyeleri görevi kabul etmemiştir. Dekanlıkların kurum içinden öğretim üyeleri tarafın-
dan yürütülmesi Rektörlüğümüzün tercihi olsa da, maalesef bir grubun üniversitede öğretim üye-
leri üzerinde oluşturduğu baskı ortamı nedeniyle görev almaktan kaçınılmıştır” denildi.2170 

• Rusya, Twitter ve Meta’nın sahibi olduğu Facebook’a erişim yasağı getirildiğini açıkladı. Daha 
önce Facebook tarafından Rus medya kuruluşlarının sayfalarına getirilen kısıtlamalar ve engel-
lere karşı Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskom-
nadzor) harekete geçti. Açıklamada, “4 Mart 2022’de, Rusya Federasyonu topraklarında Fa-
cebook sosyal medya ağına erişimin engellenmesine karar verildi” denildi. Ayrıca, ülkede Twit-
ter’a da erişimin yasaklandığı duyuruldu. Öte yandan bazı ülkelerin medya kuruluşlarının internet 
siteleri de Rusya'nın Ukrayna saldırısında yanlış bilgiler yaydığı gerekçesiyle engellendi.2171 

6 Mart 2022 

 
2164 https://www.evrensel.net/haber/456092/akp-zeytin-yasasini-yonetmelik-degisikligiyle-ortadan-kaldirdi-zeytinliklerde-maden-ve-enerji-projeleri-yapilabilecek 
2165 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/son-dakika-fahrettin-koca-bilim-kurulu-toplantisi-sonrasi-aciklama-yapiyor-1912443 
2166 https://t24.com.tr/haber/ukrayna-da-cnn-turk-ekibinin-aracina-ates-acildi,1018724 
2167 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-60612798 
2168 https://www.amerikaninsesi.com/a/cumhurbaskanligi-kabinesinde-yedinci-fire-pakdemirli-nin-yerine-kirisci/6469959.html 
2169 https://www.haberler.com/ekonomi/tarim-ve-orman-bakani-bekir-pakdemirli-den-14772266-haberi/ 
2170 https://www.sozcu.com.tr/2022/egitim/bogazicine-universite-disindan-uc-dekan-atandi-6991018/ 
2171 https://www.haberturk.com/rusya-da-sosyal-medya-sitesi-facebooka-erisim-yasaklandi-3365006 
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• İhlas Medya Grubu Ankara Temsilcisi ve Türkiye yazarı Batuhan Yaşar, tedavi gördüğü hasta-
nede yaşamını yitirdi. Yaşar, cıva zehirlenmesi nedeniyle dört kez ameliyat geçirmiş ve Eylül 
2021’de ameliyata alınmak üzere yatırıldığı hastanede enfeksiyon kaptıktan sonra yoğun bakıma 
kaldırılmıştı.2172 

7 Mart 2022 
• Danıştay 13. Dairesi, “Kanal İstanbul” projesi kapsamında Halkalı-Ispartakule arasında yapılacak 

demiryolu hattı ihalesini hukuka aykırı bularak, iptal etti.2173 Kararda, “pazarlık usulü” yönte-
miyle yapılan ihalede gerekli açıklık ve rekabetin sağlanmadığı belirtilerek, Kamu İhale Ka-
nunu’nun 21/b fıkrasında aranan “ivedilik şartını” da taşınmadığı vurgulandı.2174 

8 Mart 2022 
• Türkiye’de mahkeme kararıyla erişime engellenen gey sosyal ağı Hornet, engeli aşmak için 

Apple’la Türkiye’ye özgü Hornet Stories adıyla bir uygulama geliştirdi. Hornet’ten yapılan yazılı 
açıklamada, bu uygulamanın Türkiye’deki LGBTİ+ nüfus için kalan tek dijital platform olduğunu 
söyledi. Hornet’in kurucusu Christof Wittig, uygulamanın sağladığı sosyalleşme ve iletişim hiz-
metinin her zamankinden daha hayati olduğunu belirtti. Dünya çapında 35 milyon, Türkiye’de 
ise üç milyon kullanıcıya sahip Hornet, Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nın talebi üzerine An-
kara 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 6 Ağustos 2020 tarihinde erişime engellenmiş, Ağustos 
2021 tarihinde ise App Store Türkiye’den kaldırılmıştı.2175 

• Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF), Ukrayna’da televizyon ve radyo kulelerini bombala-
yan Rusya hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) suç duyurusunda bulundu. Örgüt-
ten yapılan açıklamada, Rus kuvvetlerinin 1 Mart’tan bu yana Ukrayna’nın başkenti Kiev’in yanı 
sıra Korosten, Lısıçansk ve Harkiv’de dört radyo-televizyon kulesini hedef alarak, Ukrayna med-
yasının yayın yapmasının engellediğini belirtti.2176 

9 Mart 2022 
• AKP’li TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, çalışmaları süren Dezen-

formasyon Yasası’na ilişkin “Bu yasa bir sansür yasası olmayacak” dedi. Üç katmanlı bir yasa 
olacağını belirten Yayman, “Bir taraftan internet medyası ile ilgili düzenlememiz var. 5651 sayılı 
kanunla ilgili birtakım yeni talepler de bulunuyor. Üçüncüsü ise dezenformasyon konusunda dü-
zenleme var. Siyaset kurumu kendisine yöneltilen taleplere cevap vermek durumundadır. Kişisel 
özgürlüklerin kısıtlanması, kişisel itibar suikastının yapılması, kişilik haklarının rencide edilmesi, 
veri mahremiyetinin sağlanmaması, diğer taraftan insanların aile hayatlarına girilerek burada bir-
takım dezenformasyon yapılması karşısında insanlar şunu soruyorlar: Bizim hakkımızı, hukuku-
muzu, kim arayacak? Bu noktada devletin bir düzenleme yetkisi gerekiyor” dedi.2177 

10 Mart 2022 
• Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK), izinsiz foreks işlemi yaptığı tespit edilen 81 internet sitesi 

hakkında erişim engeli kararı aldığı duyuruldu.2178 
• Antalya’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ev sahipliğinde, Rusya Dışişleri Bakanı Ser-

gey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba arasındaki görüşmeden savaşı2179 son-
landıracak somut adımda ve sivilleri tahliye etme amacıyla ateşkes için uzlaşma sağlanamadı.2180 

11 Mart 2022 

 
2172 https://www.gazeteduvar.com.tr/ihlas-medya-grubu-ankara-temsilcisi-batuhan-yasar-vefat-etti-haber-1555522 
2173 https://www.diken.com.tr/danistay-kanal-istanbul-kapsamindaki-ihaleyi-iptal-etti/ 
2174 https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/danistayin-kanal-istanbul-kapsamindaki-ihaleyi-iptal-etti-hukuksuzluk-ortaya-cikti-
1913764#:~:text=%E2%80%9CDan%C4%B1%C5%9Ftay%2C%20Halkal%C4%B1%2DKap%C4%B1kule%20Yeni,Dan%C4%B1%C5%9Ftay%20bu-
rada%20%C5%9Fartlar%C4%B1n%20olu%C5%9Fmad%C4%B1%C4%9F%C4%B1na%20h%C3%BCkmetti. 
2175 https://www.dw.com/tr/hornet-ve-appledan-türkiyeye-özgü-uygulama/a-61049749 
2176 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/sinir-tanimayan-gazeteciler-rusya-yi-uluslararasi-ceza-mahkemesine-sikayet-etti/2525888 
2177 https://www.dw.com/tr/hüseyin-yayman-dezenformasyon-yasası-muhalefetin-de-hukukunu-koruyacak/a-61060938 
2178 https://www.borsagundem.com/haber/spk-81-internet-sitesine-erisim-engeli-getiriyor/1648382 
2179 https://www.ntv.com.tr/ukrayna-savasi/rusya-ukrayna-savasinda-15-gunrus-kuvvetleri-kievin-15-kilometre-yakinina-kadar-geldi,BBZkRn6G-
0qdDJMHG9C7AA 
2180 https://www.amerikaninsesi.com/a/rusya-ve-ukrayna-uzlasamadi/6478301.html 
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• Twitter, Rusya’nın yasak kararının ardından onion uzantılı özel bir site ile erişimin sağlanabile-
ceğini duyurdu.2181 

• Diyarbakır 14. Asliye Ceza Mahkemesi, bianet muhabiri Beyza Kural’ın haber takibi sırasında 
gözaltına alınmasına ilişkin davada, dokuz aydır ifadesi alınmayan polis memuru Nihat Doğan’ın 
savunmasını aldı. Doğan, talimatlı duruşmadaki beyanında Kural’ın kimliğini göstermek isteme-
diğini, kendilerine “Siz kimsiniz, kendi işinize bakın” dediğini iddia etti. Sanık polis, daha önce 
tanık olarak ifade verdiğini, neden sanık olduğunu anlamadığını, darp eyleminde bulunmadıkla-
rını öne sürdü. Doğan, “Benim şahsa karşı herhangi bir fiziksel veya sözlü müdahalem olmamış-
tır. Bu olayda daha önceden tanık olarak ifade vermiştim. Ne ben ne de başka polis memurları 
şahsa yönelik olarak darp eyleminde bulunmadık” dedi. Kural, Bianet muhabiri olduğu 6 Kasım 
2015’te YÖK protestosunu haberleştirmek üzere İstanbul Üniversitesi önünde fiziki müdahale ile 
gözaltına alınmasına ilişkin Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı vermişti. Bunun üzerine üç 
polis hakkında “iş ve çalışma hürriyetinin ihlali” suçlamasıyla dava açıldı.2182 

• Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü hiçe sayan gayrimeşru adımları Tür-
kiye'nin reddettiğini söyleyerek2183, “Bu nasıl bir dünya. İşte ne yazık ki bu haksızlığın gideril-
mesi hususunda uluslararası toplum gereken hassasiyeti göstermedi, desteği vermedi. Ukrayna 
haklı davasında yalnız bırakıldı. İşte bugün vaktinde güçlü irade sergilenmesi halinde diplomasi 
ile çözülebilecek sorunların yıkıcı ve can yakıcı sonuçlarıyla yüzleşiyoruz” dedi.2184  

15 Mart 2022 
• İstanbul Bakırköy 47. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, gazeteci Levent Gültekin’e saldırdıkları id-

diasıyla haklarında dava açılan Ömer Doğru ve Muhammed Emin Kılıç’a ilişkin mütalaasını açık-
layan Cumhuriyet Savcısı, sanıklar hakkında “kasten nitelikli yaralama” suçunu işlediklerini be-
lirtilerek hapis cezası talep etti.2185 

• Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Sholtz ile ortak basın toplantısında, RTÜK’ün 
uluslararası medya kuruluşları DW Türkçe, Euronews ve VOA Türkçe’ye lisans başvurusu zorun-
luluğu getirilmesiyle ilgili soruya cevap vermedi. Scholz ise, DW’yi desteklediklerini ve konuyu 
Erdoğan ile konuştuğunu açıkladı. Scholz, DW’nin bağımsız yayın yapmasını amaçladıklarını 
belirtti.2186 

16 Mart 2022 
• AYM, Aydın Söke Belediyesi’nde memur olarak çalışan R.Ş.’nin belediye tarafından uygulanan 

parmak izi kayıt sistemi ile mesai takibi yapılmasına2187 yönelik itiraz başvurusunda özel hayata 
saygı hakkı kapsamında kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı ihlali olarak değerlendirdi.2188 

• İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Adnan Oktar suç örgütü davasında verilen kararları usulden 
bozdu ve 68 sanık için tahliye kararı verdi. Oktar için ise tutukluluğa devam kararı verildi. İstinaf 
Mahkemesi, bazı sanıklar hakkında uzlaşma prosedürü uygulanmadan karar verildiğini, örgüt 
üyeliği ve yöneticiliği, siyasi ve askeri casusluk, cinsel dokunulmazlık suçları, FETÖ’ye yardım 
gibi diğer suçlar yönünden eksik kovuşturma ile hatalı değerlendirmeyle hüküm kurulduğunu da 
belirterek İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararını usulden bozdu.2189 

• Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 1 Aralık 
2020’de yaptığı konuşmadaki ifadelerinin gerekçe gösterilerek “hakaret” suçlamasıyla yargılan-
masında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatlarınca 500 bin TL’lik manevi tazminat talep edil-
mesini haksız bularak reddetti.2190 

 
2181 https://www.krttv.com.tr/bilim-teknoloji/twitter-rusya-daki-yasagi-deep-web-ile-deldi-h113842.html 
2182 https://medyascope.tv/2022/03/11/haber-takibindeki-gazeteciye-gozalti-girisimi-davasinda-sanik-polis-dokuz-ay-sonra-talimatla-ifade-verdi/ 
2183 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/cumhurbaskani-erdogan-bm-guvenlik-konseyi-sistem-iflas-bayragini-cekmistir/2531910 
2184 https://www.ntv.com.tr/turkiye/cumhurbaskani-erdogan-ukrayna-hakli-davasinda-yalniz-birakildi,-YO-zJwSb0SdgW0Mhzeqhw 
2185 https://www.ntv.com.tr/turkiye/gazeteci-levent-gultekine-saldiri-saniklara-istenen-ceza-belli-oldu,WIt2PbYqa0mrrbgBrPYyPQ 
2186 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/erdogan-alman-gazetecinin-sansur-sorusuna-cevap-vermedi-520607h.htm 
2187 https://www.akyazihaber.com/akyazi/parmak-izi-ile-takip-hak-ihlali-55682-detay 
2188 https://haber.sol.org.tr/haber/parmak-iziyle-mesai-takibine-aymden-hak-ihlali-karari-329549 
2189 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/adnan-oktar-davasi-sil-bastan-42023317 
2190 https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/son-dakika-erdogan-kilicdarogluna-actigi-davayi-kaybetti-1916523 
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• Ardahan İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, internet üzerinden işlenen 
suçlarla mücadele kapsamında 712 internet sitesine erişimi engelledi. Bu kapsamda, bazı sitelerin 
ABD, Almanya, İngiltere, Bulgaristan, İrlanda, Çekya, Ermenistan ve Tayvan üzerinden Türkçe 
yasa dışı yayın yaptığı tespit edildi.2191 

• Türkiye’de ayçiçek yağıyla ilgili fiyat artışı ve stok tartışması ardından Rusya’dan 6 bin 99 ton 
yağ taşıyan gemi Mersin limanına ulaştı.2192 

17 Mart 2022 
• Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon gö-

rüşmesinde, diplomasiye fırsat verilmesi gerektiğini ve sahadaki insani durumun gözetilmesi ile 
insani koridorların iki yönlü olarak etkin ve sorunsuz şekilde işletilmesi gerektiğini dile getirdi. 
Erdoğan, Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski’yi İstanbul veya Ankara’da misafir 
etme teklifini yineledi.2193 

• CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Sayıştay Başkanlığı’na seçilen Metin Yener’in denetim 
sonuçlarının değerlendirildiği toplantılara Sayıştay Başkanı’nın da katılmasını öngören yeni ge-
nelge ile   denetçilere müdahale edileceğini açıkladı.2194 

18 Mart 2022 
• İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAY-

DER) yöneticisi altısı tutuklu 23 sanığın “terör örgütü PKK/KCK’nın amaçları doğrultusunda 
faaliyet yürüttükleri” iddiasıyla yargılanmasında, DİAYDER Başkanı Ekrem Baran'ın arasında 
bulunduğu dört sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi. Mahkeme, tutuklu sanıklardan Ay-
dın Ayhan ve Mehmet İnan hakkında yurt dışı yasağı konularak tahliyelerine karar verdi.2195 

• Gazeteci Murat Yetkin, Osman Kavala’nın 2013 yılında BDP heyetiyle Öcalan’a gönderdiği me-
sajda, “Siz Erdoğan’ın başkan olmasını destekliyorsunuz ama başkanlık sistemi totaliter bir ya-
pıya dönüşebilir” uyarısında bulunmuş olduğu için hapiste tutulduğu iddiasında bulundu. Yetkin, 
3 Ekim 2021’de sitesinde yayımladığı “Erdoğan’ın Kavala ve Demirtaş’la olan sorununun kö-
keni” yazısını2196 yeniden hatırlatarak, “Demirtaş’ı 4 Kasım 2016’dan, Kavala’yı da 1 Kasım 
2017’den bu yana hapiste tutan sebep, sadece hukuk değil, hatta yasalar da değil. Olsaydı, AYM 
kararları, AİHM kararları uygulanırdı, alt mahkemeler tarafından iktidarın siyasi tercihleri doğ-
rultusunda bozulmazdı” dedi. Gazeteci Barış Pehlivan da Halk TV’de yayınlanan “Açıkça” prog-
ramında, savcı tarafından “Gezi kalkışması öncesi Şubat 2013’te sanık Mehmet Osman Ka-
vala’nın, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’a Sırrı Süreyya Önder aracılığıyla selâm 
göndermesi ve elebaşı Öcalan tarafından ‘akil adam’ olarak yanına istenen üç kişiden biri olması 
da bu anlamda dikkat çekicidir” denildiğini söyledi.2197 

• Malatya Çocuk Mahkemesi, TRT Malatya muhabiri Burhan Karaduman’a 29 Ekim 2021’de sal-
dırı girişiminde bulunduğu için 18 yaşından küçük Rojhat B.’ye, bir aylık tutukluluğun ardından 
“suça sürüklenen çocuk” sıfatıyla adli para cezası verdi. Mahkeme, suça sürüklenen çocuğun 
(Rojhat B.) saldırıyı, Karaduman’ın kamu görevi (gazetecilik) nedeniyle gerçekleştirdiğini de tes-
cil ederek, cezasını TCK 86/3 uyarınca yarı oranında arttırarak adli para cezasını 180 güne çı-
kardı. Çeşitli gerekçelerle bu cezayı 100 gün adli para cezasına düşüren mahkeme, cezanın kar-
şılığı olarak Rojhat B.’ün 2000 lira adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme, 
5.100 lira maktu avukatlık ücretini Rojhat B.’nin ödemesine hükmetti. Diğer iki sanık Umut Her-
dili ve Doğukan Aydın, Asliye Ceza Mahkemesi’nce paraya çevrilen hafif hapis ile cezalandırıl-
mışlardı.2198 

19 Mart 2022 

 
2191 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/ardahanda-712-internet-sitesine-erisim-engellendi-1916508 
2192 https://www.ntv.com.tr/turkiye/rusyadan-yola-cikan-aycicek-yagi-yuklu-gemi-mersine-ulasti,5EzRt4HtOES28oMyCM6b8Q 
2193 https://www.iletisim.gov.tr/turkce/haberler/detay/cumhurbaskani-erdogan-rusya-devlet-baskani-putin-ile-telefonda-gorustu170322 
2194 https://www.evrensel.net/haber/457225/chpli-murat-emir-sayistay-raporlarina-yeni-sansur-geliyor 
2195 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/diayder-davasinda-2-ibb-calisani-hakkinda-karar-42025110 
2196 https://yetkinreport.com/2021/10/03/erdoganin-kavala-ve-demirtasla-olan-sorununun-kokeni/ 
2197 https://www.tv5.com.tr/haber/5947/gazeteci-yetkine-gore-kavalanin-hapiste-tutulmasinin-asil-sebebi.html 
2198 https://malatyahaber.com/haber/karadumana-saldirinin-3uncu-failine-de-ceza 
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• Eski HDP Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, yayınladığı bildiride, “şeffaf, hesap verebilir, 
üretken ve yerelden merkeze doğru yürüyen bir siyaset tarzının partileşmesi” amacıyla “Sessiz-
lerin Sesi Hareketi”ni başlattıklarını duyurdu. Bildiride, başlatılan hareketin amaçları, vizyon ve 
misyonu yer alırken, yeni parti kurulacağı sinyali de verildi.2199 

• KHK ile kapatılan Zaman’ın eski Ankara muhabiri Ahmet Dönmez, bir süredir yaşadığı Stock-
holm’de iki kişinin saldırısına uğradı. Dönmez’in yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı 
belirtildi. Dönmez, “Soylu’nun mafyası Ayhan Bora Kaplan’ın yükseliş hikayesi” konulu You-
Tube videosundan sonra İhsan Hızarcı tarafından tehdit edilmişti. Dönmez, kendisine WhatsApp 
üzerinden ulaşan şahsın “İsveç’te olmana güvenme, 24 saat içinde kafanı kestiririm senin” şek-
lindeki tehdit mesajlarını sosyal medya hesabından yayınlamıştı.2200 

21 Mart 2022 
• AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana’da Furkan Vakfı üyelerinin 

eylemine müdahale edilmesine ilişkin “Biz mücadelelerini her zaman takdir ettiğimiz güvenlik 
güçlerimizin içerisinde çeşitli olaylara müdahale ederken orantısız güç kullanılmasını asla kabul 
etmeyiz” dedi.  Çelik, “Orantısız güç kullanılması sonucunda ortaya çıkan görüntüler asla ve kata 
kabul edilemez ve bunlar meşru sayılamaz. Zaten bu bahsettiğiniz Adana’daki tablo ortaya çıktığı 
andan itibaren İçişleri Bakanımız ve Adana Valiliğimiz açıklama yaparak soruşturmanın açıldı-
ğını söylemişlerdir. Bizim açımızdan temel prensip budur yani orantısız güç asla kabul edilemez, 
orantısız güç meşruiyet sınırının dışına çıkmış şiddet demektir. Hiçbir şekilde hiçbir Türkiye va-
tandaşına karşı orantısız gücün kabul edilmesi söz konusu değil” dedi.2201 

22 Mart 2022 
• AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Türkiye’nin AİHM’in yargılamasını kabul ettiğini 

belirterek, Osman Kavala ve HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş’ın durumuyla ilgili bir 
formül bulunması gerektiğini söyledi. Yazıcı, “Yargılama sürerken konuşmayı yargıyı etkileme-
mek için doğru bulmam. Ancak hep şuna inandım. Yargı mensupları gerekmedikçe iş yapmaz, 
gerekmeyen kararları vermez. Demokratik değerler, demokratik kriterler, egemenliğin millete ait 
olması göz önünde bulunduruldu” dedi.2202 

• Bursa Osmangazi Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın’ın, okuldaki kız öğrencilerle erkek 
öğrencileri ayrı sıralara oturtmaları için öğretmenlere talimat verdiği belirtildi. Söz konusu tali-
matın ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce müdür hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. 
Açıklamada, “Kız ve erkek öğrencilerin oturma düzenine ilişkin hususlarla ilgili inceleme başla-
tılmış olup, konu hakkındaki çalışmalar tüm boyutlarıyla hassasiyetle yürütülmektedir” denildi. 
Eğitim-İş Bursa Şube Başkanı Yeliz Toy, “Bilimden ve pedagojiden payını alamamış okul yöne-
ticileri çocuklarımız için tehlikelidir. Geri kalmış toplumların değer yargısı olan cinsiyet ayrım-
cılığının gelecek nesillerde ortadan kalkması gerekirken, bu ayrımcılığın gerici okul yöneticileri 
eliyle okullarda pekiştirilmesi, küçük yaşlardan itibaren çocukların cinsiyet ayrımcılığına tabi tu-
tulması ve bunu yaşamın bir kuralı gibi öğrenmelerinin yarattığı tehlike, kadınlarımızın daha uzun 
yıllar cinsiyet ayrımcılığı nedeniyle şiddete uğrayacağının ve hatta bu ayrımcı tutum nedeniyle 
yaşamlarını kaybetmeye devam edebileceklerinin bir göstergesidir” diyerek Bursa Valisi Yakup 
Canpolat’a müdürün görevden alınması için çağrıda bulundu.2203 

23 Mart 2022 
• MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adana’da Furkan Vakuı üyelerine müdahale edilmesine 

ilişkin “Bu din tacirlerine Türk polisi zamanında müdahale etmiştir, alınlarından öpüyorum. Geç-
tiğimiz hafta sonu Adana'da yaşanan, öncesi sonrası kurgulanmış olayları hepimiz gördük. Tür-
kiye husumeti aleni olan ve kapatılan Furkan Vakfı örgütünün provokasyonları sonrası 

 
2199 https://t24.com.tr/haber/ayhan-bilgen-sessizlerin-sesi-hareketi-ni-duyurdu-yerelden-merkeze-dogru-bir-siyaset-tarzinin-partilesmesi-icin-yola-cikiyo-
ruz,1021973 
2200 https://t24.com.tr/haber/kafani-kestiririm-senin-diye-tehdit-edilmisti-gazeteci-ahmet-donmez-isvec-te-saldiriya-ugradi,1021932 
2201 https://www.memurlar.net/haber/1020288/omer-celik-ten-adana-daki-polis-mudahalesi-aciklamasi.html 
2202 https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/hande-firat/secim-yasasi-degisikligine-dair-her-sey-42027095 
2203 https://www.gazeteduvar.com.tr/ortaokul-mudurunden-harem-selamlik-oturma-duzeni-talimati-haber-1557701 
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istenmeyen görüntüler yaşanmıştır. Sözde vakfın meczup başkanının İçişleri bakanımıza söyle-
dikleri bizim için yok hükmündedir. Sayın Süleyman Soylu, soy ismi gibi Soylu’dur. Bütün em-
niyet teşkilatımızı kutluyorum” dedi.2204 

• Kadına ve sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesine ilişkin düzenlemeleri içeren Türk Ceza Ka-
nunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin 17 maddelik yasa teklifi görüşmeleri 
TBMM’de başladı.2205 

• Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi, JİTEM ana davasıyla birleştirilen Musa Anter cinayeti dava-
sında sanık Hamit Yıldırım hakkında uygulanan adli kontrolün devamına karar vererek, davayı 
20 Haziran’a erteledi.2206 

24 Mart 2022 
• AİHM, Nisan 2017’de Türkiye’de erişimi yasaklanan Wikipedia’nın sahibi Wikimedia Vakfı’nın 

başvurusunu “Anayasa Mahkemesi’nin ihlal ve vakfın uğradığı zarar için uygun ve yeterli tazmin 
kararı verdiği” gerekçesiyle reddetti. Oyçokluğuyla alınan kararda, “Mahkeme, bireysel başvuru 
hakkında karar verirken, (Türkiye’de) Anayasa Mahkemesi’nin Avrupa İnsan Hakları Söz-
leşme’nin 10. maddesinin ihlalini esasen kabul ettiğini ve başvuran vakfın uğradığı zarar için 
uygun ve yeterli tazmin sağladığını tespit etmiştir. Bu nedenle, başvuran vakfın artık mağdur 
statüsü talep edemeyeceğine ve başvurunun Sözleşme hükümleriyle bağdaşmadığına karar ver-
miştir” denildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Telekomünikasyon ve Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü 
28 Nisan 2017’de Wikipedia’nın İngilizce sayfalarındaki “devlet destekli terörizm” ve “Suriye iç 
savaşına yabancı müdahale” başlıklarının internet sitesinden kaldırılmasını talep etmiş, talep ka-
bul edilmeyince internet sitesine erişim yasağı getirmişti.2207 

• AYM, Denizli’de İstanbul Sözleşmesi’den çıkılmasını protesto ettikleri için gözaltına alınan üç 
İranlı mülteci Esmaeil Fattahi, Zeinab Sahafi ve Leili Faraji hakkında sınır dışı kararı verilmesine 
yönelik tedbir durdurma başvurusunu reddetti. İnsan Hakları Hukukçusu Kurtuluş Baştimar, 
İranlı mültecilerin geri gönderilmesi kararına karşı, Birleşmiş Milletler Uluslararası Siyasi ve 
Medeni Haklar Sözleşmesi'ndeki ifade özgürlüğü, barışçıl gösteriye katılma hakkı, avukata erişim 
hakkı ve bir kişinin kendisine karşı delil üretme yasağının ihlal edildiğini belirterek Birleşmiş 
Milletler Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubuna başvurdu. Baştimar “Bu insanlar izinsiz basın 
açıklamasına katılma gerekçesiyle gözaltına alındılar ama bu hukuksuz değil. Yürüyüşe katılmak, 
basın açıklaması yapmak herhangi bir yerden izin alınmasına gerek yok. İzin alınmaksızın bunlar 
yapılabilir. Mülteciler tutuklandıktan sonra geri gönderme merkezlerine alındı. 30 gün süre bo-
yunca burada tutuluyorlar ve 'ülkenin güvenliğine tehdit oluşturma' gerekçesiyle haklarında de-
port kararı verildi. Avukatla görüşmek, dışarıyla temas kurmak istediler ancak hiçbiri kabul edil-
medi. Daha sonra gönüllü geri gönderme formu imzalatılmaya çalışıldı. Gözaltına alınan Esmaeil 
Fattahi ve diğer arkadaşları için başvuru yaptım” dedi.2208 

• Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yapılan çalış-
malarda, zararlı, yasa dışı bahis ve terör propagandası yapıldığı tespit edilen 55 internet sitesine 
erişim engeli getirildi.2209 

25 Mart 2022 
• Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kendisini eleştiren yerel basınla yaşadığı 

sorunlar nedeniyle internetten yayın yapan dergi, haber sitesi ve TV kanalı kurdu. Demir, beledi-
yeye ait huzurevi için kullanılan resmi plakalı ambulansı da canlı yayın ve hizmet aracı yaparak 
basın bürosuna verdi. Söz konusu basın kadrosunda 60’a yakın personel yer alıyor. Kentte yayın 
yapan Hedefhalk gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Yener Cabbar, “Basın aşkı ve merakı o 
kadar sardı ki, ordu gibi basın çalışanı, internet gazetesi, şehir gazetesi ve SBB TV yetmedi, şimdi 

 
2204 https://www.sondakika.com/politika/haber-son-dakika-devlet-bahceli-furkan-vakfi-nin-14812580/ 
2205 https://twitter.com/eczburhan/status/1506624071756357649?t=xhDK3jXY1u3IeuNfruMZIQ&s=08 
2206 https://www.gazeteduvar.com.tr/musa-anter-davasi-insanliga-karsi-suclar-zamanasimina-tabi-tutulamaz-haber-1557721 
2207 https://ankahaber.net/haber/detay/aihm_wikipedianin_basvurusunu_reddetti_79334 
2208 https://www.gazeteduvar.com.tr/istanbul-sozlesmesi-protestosuna-katilan-multeciler-icin-bmye-basvuru-hukumetten-savunma-istenecek-haber-1557893 
2209 https://www.haberaksaray.com/jandarmadan-55-internet-sitesine-erisim-engeli-57302.html 
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de canlı yayın aracı aldı. Şehirde onca basın varken belediyenin yaptığı resmen kamu zararı. Sizin 
bizim paramızla medyacılık yapıyor. Yazık” dedi.2210 

• Antalya Eğitim Sen Şube Başkanı Nurettin Sönmez, karma eğitime karşı görüşleriyle bilinen ya-
zar Nurettin Topçu’nun Türkiye’nin Maarif Davası adlı kitabının imza karşılığı öğretmenlere da-
ğıtılmasına “Bu kitap okullarda mezhepçi, ırkçı nefret söylemini ve toplumsal bölünme ve kutup-
laştırmayı hedefleyen bir içeriktedir. Bu yaklaşım laik eğitim açısından problemlidir ve bir da-
yatmadır” tepkisini gösterdi.2211 

26 Mart 2022 
• CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Basın Konseyi’nin kuruluş yıldönümü programında, 

“Anayasa ‘Basın hürdür, sansür edilemez’ dese de aslında anayasanın da gerçekten askıda oldu-
ğunu biliyoruz. Bu kadar basit ama sansür ediliyor. Hürlüğü kalmadı. Basın ve gazeteciler ciddi 
bir risk altında” dedi. Kılıçdaroğlu, “Bana göre bir politikacının en büyük avantajı özgür, bağım-
sız medyanın olmasıdır. Özgür ve bağımsız bir medya bizim göremediğimizi görür. Bizim yanlış 
yaptığımızı bize hatırlatır ve yanlışları tekrar etmememize yol açar. Bazen yasalarla belli şeyleri 
düzeltmeye çalışıyoruz. Ve anayasa değişiklikleriyle belli şeyleri güvence altına alabilir miyiz, 
alamaz mıyız diye çaba harcıyoruz. Dediğim gibi anayasada gayet açık bir hüküm; basın hürdür, 
sansür edilemez” diye konuştu.2212 

• TRT World’ün YouTube sayfasında İstanbul’un Fatih ilçesi için “küçük Suriye” benzetmesi ya-
pıldı. Bu ifade, sosyal medyada ve kamuoyunda tepki ile karşılandı. “İstanbul’un küçük Su-
riye’sinde 30 dolar nasıl harcanır?” başlıklı video daha sonra kaldırıldı.2213 

27 Mart 2022 
• Rusya’da Müslüman cemaatinin resmi lideri ve Rusya Müslümanları Merkezi Ruhani İdaresi 

Başmüftüsü Talgat Taceddin, 25 Mart’ta yayımladığı ve Ali İmran suresinden referanslar içeren 
bir fetva ile Donbas’ı korumak için ve Ukrayna’daki özel operasyon da dahil olmak üzere Rusya 
Silahlı Kuvvetleri’nin parçasıyken hayatını kaybeden askerlerin “Kur’an-ı Kerim ayetlerine ve 
şeriat normlarına göre” şehit sayılacağını açıkladı.2214 

• Mersin’de HDP Erdemli İlçe binasına kimliği belirsiz kişilerce pompalı tüfekli saldırı girişiminde 
bulunuldu. HDP Mersin İl Örgütü, saldırıya ilişkin açıklamasında daha önceki saldırıları gerçek-
leştiren kişilere uygulanan cezasızlık politikalarının saldırganlara güç verdiği belirtilerek, “Kork-
muyoruz” denildi.2215 

• Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin NATO’ya, müttefiklere, dostlarına ve ortakla-
rına karşı üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirdiğini belirterek, “Türkiye, Balkanlar'dan 
Orta Doğu'ya, Afganistan'a ve Kafkaslar'dan Afrika'ya ve ötesine kadar NATO'nun aktif ve yapıcı 
bir üyesi olmaya devam edecektir” dedi.2216 

• Gazeteci Sedat Bozkurt, köşe yazılarını yayınlayan Gazete Duvar’dan ayrıldığını duyurdu.2217 
• Muhalefet cephesindeki altı siyasi parti lideri, mevcut başkanlık sistemi yerine demokrasi meka-

nizması güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakatına 28 Şubat’ta imza atmaları ardından 
üçüncü kez buluşarak, gündemdeki seçim mevzuatı değişikliklerini değerlendirdi. DEVA Partisi 
Genel Başkanı Ali Babacan’ın ev sahipliğinde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi 
Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İyi Parti Lideri Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Baş-
kanı Gültekin Uysal ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bir araya geldi.2218 Li-
derlerce yapılan ortak açıklamada, “Öncelikle Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş süreci-
nin yol haritası kapsamında bir çalışma grubu oluşturulduğu” bilgisi verilerek, “Birlikteliğimizi 
bozmayı amaçlayan seçim kanunu teklifi üzerinde görüş alışverişinde bulunduk. Milletimizin 

 
2210 https://www.krttv.com.tr/gundem/akp-li-baskandan-skandal-hareket-ambulansi-canli-yayin-araci-h115528.html 
2211 https://www.sozcu.com.tr/2022/egitim/nurettin-topcunun-kitabin-okullarda-dagitilmasina-tepki-7033784/ 
2212 https://www.dunya.com/gundem/kilicdaroglu-bir-politikacinin-en-buyuk-avantaji-ozgur-bagimsiz-medyanin-olmasidir-haberi-653105 
2213 https://www.webtekno.com/trt-word-fatih-kucuk-suriye-videosu-tepki-cekti-h122077.html 
2214 https://medyascope.tv/2022/03/27/rusya-basmuftusunden-fetva-ukraynadaki-savas-helal-musluman-rus-askerleri-sehit-sayilacak/ 
2215 https://www.gazeteduvar.com.tr/hdp-erdemli-ilce-binasina-silahli-saldiri-haber-1558220 
2216 https://www.gazetevatan.com/gundem/bakan-akardan-natoya-haksiz-ihracat-kisitlamalari-konusunda-tepki-2028987 
2217 https://www.medyaradar.com/deneyimli-gazeteci-gazete-duvarla-yollarini-ayirdi-artik-baska-bir-sitede-haberi-2080513 
2218 https://www.amerikaninsesi.com/a/muhalefet-secimler-ve-yol-haritasini-alıyor/6503681.html 
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bilmesini isteriz ki, demokratik ilkelere dayanan birlikteliğimiz bu gibi siyasi mühendislik çaba-
larından etkilenmeyecektir. İş birliğimizi uyum içinde sürdürmeye kararlıyız. Öte yandan hangi 
şartlarda olursa olsun, milli iradeyi parlamentoya tam olarak yansıtmak üzere seçim güvenliğini 
sağlamak amacıyla bir çalışma daha grubu oluşturduk” denildi.2219  

28 Mart 2022 
• Taliban, Afganistan’daki özel televizyon kanallarınca Voice of America (VOA) ve BBC’nin haber 

programlarının yayınlanmasını yasakladı. VOA Genel Müdür Vekili Yolanda Lopez, “Tali-
ban’dan bu tedirgin edici ve talihsiz kararı yeniden gözden geçirmesini istiyoruz. Taliban’ın yü-
rürlüğe koymak istediği içerik kısıtlamaları Afgan halkının hak ettiği ifade özgürlüğüne aykırı” 
dedi. BBC Dünya Servisi Dil Bölümleri Yöneticisi Tarık Kafala da haber bültenlerine uygulanan 
yasağın kaldırması konusunda çağrıda bulundu. Afganistan’da Farsça, Peştuca ve Özbekçe dil 
servislerinin televizyon programlarını her hafta izleyen yaklaşık altı milyondan fazla kişinin ya-
saktan etkileneceğini belirtildi.2220 

29 Mart 2022 
• Uluslararası Af Örgütü, küresel ve bölgesel ölçekte insan haklarının durumunu ele alan yıllık 

raporunda, Türkiye’de Adalet Bakanlığı tarafından yapılan yargı reformlarının, adalet sistemin-
deki kusurları gidermede yetersiz kaldığı belirtildi. Rapora göre, 2021’de yargı sistemindeki ku-
surlar giderilmedi, barışçıl toplanma özgürlüğü sınırlandırıldı, ifade özgürlüğüne dönük saldırılar 
karşısında barışçıl toplanma hakkını kullanan kişilere orantısız güç uygulandığı iddia edildi. Ay-
rıca işkence ve diğer türde kötü muameleye ilişkin ciddi ve güvenilir iddialarda bulunuldu.2221  

• Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul’da yürütülen müzakere toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan hem Ukrayna hem de Rusya’nın “meşru kaygıları” olduğunu ve onları bu duruma son veril-
mesi konusunda çağrıda bulundu.2222 

• İstanbul Nişantaşı Üniversitesi’nde, “eşit iş eşit ücret” talebiyle dilekçe veren 20’ye yakın araş-
tırma görevlisi “performans düşüklüğü” iddiasıyla işten çıkarıldı. İnsan kaynaklarına çağrılan 
asistanlara arabulucu eşliğinde para teklif edildiği, yasal tazminatın çok altında kalan bu rakamı 
kabul etmeyenlere de “Kod 22’den çıkarıldınız ama ya bu parayı kabul edersin ya da tazminat 
vermeyiz” denildiği öne sürüldü.2223 

• Gazeteciler Cemiyeti’nin AB desteğiyle “Haberin Ağır Bedeli” başlığıyla düzenlediği üçüncü 
uluslararası yıllık medya konferansında, projenin üç yıllık çalışmalarının özeti ve 2021 yılı 
Medya İzleme Raporu ile 317 gazetecinin katılımıyla yapılan 2021 yılı Mesleki Memnuniyet An-
keti sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Raporda, geçtiğimiz yıl 241 gazetecinin yargılandığı 73 
gazetecinin gözaltına alındığı, bir radyo yayıncısının öldürüldüğü, 115 gazetecinin fiziki saldırıya 
maruz kaldığına dikkat çekildi. Ankette ise kadın gazetecilerin neredeyse tamamının, çalışırken 
cinsiyet ayrımcılığına uğradığı yüzde 34,5’inin ayrımcılıkla sık sık karşılaştığı, gazetecilerin üçte 
birinin serbest gazetecilik yaptığı, gazetecilerin beşte üçünün yasal çalışma süresi üzerinden 9-12 
saat çalıştığı ve 10 gazeteciden birinin 13 ila 17 saat mesaiyle görev yaptığı kaydedildi. Konferans 
kapsamında ayrıca gazeteci, yazar, iletişimci Hıfzı Topuz’a “2021 yılı Meslek Onur Ödülü” ve-
rildi.2224    

30 Mart 2022 
• İstanbul Barosu Çocuk ve Kadın Hakları Merkez üyesi avukat Süreyya Kardelen Yarlı, Sağlık 

Bakanlığı’nın HPV aşısını zorunlu aşı kapsamına alması için Ankara 15. İdare Mahkemesi’ne 
dava açtı. Bakanlığa söz konusu alanda açılmış ilk dava olma özelliği gösteren davada, HPV 
aşısının zorunlu ulusal aşı takvimine alınması ve isteyen yetişkinlere yönelik ücretsiz 

 
2219 https://www.amerikaninsesi.com/a/alti-parti-seci-mevzuati-isbirligimizi-bozamaz/6503862.html 
2220 https://www.birgun.net/haber/taliban-voa-ve-bbc-nin-tv-programlarini-yasakladi-382086 
2221 https://www.gazeteduvar.com.tr/turkiyede-insan-haklarinin-2021-karnesi-adil-yargilanma-hakkinin-ihlaliyle-ilgili-elestiriler-artiyor-haber-1558511 
2222 https://www.yenisafak.com/gundem/dolmabahcedeki-tarihi-gorusmeyi-dunya-konusuyor-avrupa-degil-erdogan-basardi-3772245 
2223 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/nisantasi-universitesinde-kiyim-rektor-yardimcisi-asistanlarin-uzerine-yurudu-1920693 
2224 https://penceretv.com/guncel/m4d-iii-uluslararasi-yillik-medya-konferansi-tamamlandi-182454h 
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uygulanması talep edildi. Yarlı, Sağlık Bakanlığı’na açtıkları söz konusu davadan olumsuz bir 
karar çıkması durumunda dosyayı AYM ve AİHM’e taşıyacağını söyledi.2225 

• İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mehmet Ünal, performans yetersizliği nede-
niyle işten çıkarılma kararını protesto eden araştırma görevlilerinin üzerine yürüyerek, “Sana he-
sap vermek zorunda mıyım lan?” dedi.2226 Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği (ÜNİVDER) ise, 
“Nişantaşı Üniversitesi yönetimine ve tüm diğer vakıf üniversiteleri yöneticilerine hatırlatıyoruz, 
Ücretlerin eşitliği kanuni bir zorunluluktur. Tüm akademi çalışanlarına birikmiş farklarla birlikte 
eşit ücretleri ödenmelidir. Yasayı çiğniyorsunuz. ÜNİVDER olarak tüm vakıf üniversite yöne-
timlerini yasaya uymak ve YÖK’ü yasayı uygulamak için gerekenleri yapmaya çağırıyoruz” açık-
laması yaptı.2227 

• Muş Ağır Ceza Mahkemesi, İnsan Hakları Derneği (İHD) Muş Şubesi eski Başkanı Tarık Gü-
neş’in “örgüt üyesi olmak” ve “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla yargılandığı davada, adli 
kontrol şartıyla tahliyeye karar verdi. Dava 22 Haziran’a ertelendi.2228 

31 Mart 2022 
• CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Şanlıurfa’da polisin atış talimi yaptığı alanda cansız bedeni 

bulunan 16 yaşındaki Muharrem Aksem’in ölümünün araştırılması için TBMM İnsan Haklarını 
İnceleme Komisyonu’na başvuruda bulundu. Özel, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı 
Hakan Çavuşoğlu’na yaptığı başvuruda, “24 Mart akşamı Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde 16 
yaşındaki Muharrem Aksem’in eve dönmemesi üzerine başlatılan incelemede, Aksem’in cansız 
bedeni polislerin atış talimi yapmak için kullandıkları boş arazide bulunmuştur. Aksem’e ulaşı-
lamadığı saatlerde araziden silah sesleri geldiğine ilişkin tanık beyanları bulunmaktadır” dedi.2229 

• İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda 2 Ekim 
2018’de öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin 26 kişinin yargılandığı davada, ko-
vuşturmanın Suudi Arabistan adli makamlarına devri hususunda görüş bildirilmesi için Adalet 
Bakanlığı’na yazı yazılmasına karar verdi. Mahkeme, 26 sanık hakkındaki yakalama emirlerinin 
ve kırmızı bülten kararlarının devamına hükmetti. Adli sicil ve nüfus kayıtlarının temini için de 
Interpol Daire Başkanlığı’na yazılan yazının cevabının beklenmesine karar verdi. Dava 7 Nisan’a 
ertelendi.2230 

• AKP ve MHP’nin birlikte hazırladığı seçim mevzuatında değişiklik öngören “Milletvekili Seçim 
Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”2231,  TBMM Genel Ku-
rulu’nda kabul edilerek, Meclis’te temsil açısından siyasi partilere yüzde 10 olarak uygulanan 
ülke geneli seçim barajı yüzde yediye düşürüldü. Yeni kanuni düzenlemeye2232 göre; TBMM’de 
grup kurmuş olmak ise artık seçime katılabilme yeterliliği şartlarından birisi olamayacak. Siyasi 
partilerin seçime girebilmesi için 41 ilde örgütlenmeleri ve büyük kongrelerini gerçekleştirmeleri 
gerekecek. İl seçim kurullarının yapısında değişiklikler yapılacak. İl seçim kurulu, bir başkan, iki 
asıl üye ile iki yedek üyeden oluşacak. İl seçim kurulu başkanı ve asıl üyeleri ile yedek üyeleri, 
iki yılda bir ocak ayının son haftasında, il merkezinde görev yapan, kınama veya daha ağır disiplin 
cezası almamış, en az birinci sınıfa ayrılmış ve birinci sınıfa ayrılma niteliklerini kaybetmemiş 
hakimler arasından, adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonunca ad çekme suretiyle 
tespit edilecek. Sandık Kurulu’na üye bildirme hakkı olan bir parti, oluru olmadan başka bir parti 
üyesini sandık kurulu üyesi olarak gösteremeyecek. Mahalli idareler genel seçimlerinde, yerleşim 
yeri adresine göre oluşturulan seçimin başlangıç tarihinden üç ay önceki seçmen kütüğü üzerin-
den güncelleme yapılacak. Kütük düzenlemesi nedeniyle seçmen hiçbir şekilde oy kullanma hak-
kından yoksun bırakılmayacak. Adresi kapanmış olması sebebiyle adres kayıt sisteminde 

 
2225 https://www.gazeteduvar.com.tr/hpv-asisi-icin-saglik-bakanligina-ilk-dava-acildi-haber-1558638 
2226 https://www.gazeteduvar.com.tr/akademisyenlerin-uzerine-yuruyen-rektor-yardimcisina-sosyal-medyadan-tepki-direnirseniz-baska-bir-universite-mumkun-
haber-1558560 
2227 https://susma24.com/universite-yonetimine-buranin-bir-universite-oldugunu/ 
2228 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/166398 
2229 https://www.gazeteduvar.com.tr/chp-muharrem-aksemin-olumu-incelenmeli-haber-1558678 
2230 https://bianet.org/bianet/insan-haklari/259853-cemal-kasikci-cinayeti-savci-dosyanin-suudi-arabistan-a-devrini-istedi 
2231 https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-4284.pdf 
2232 https://www5.tbmm.gov.tr/kanunlar/k7393.html 
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görünmeyenlerin, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün adres kayıt sisteminde bu-
lunan en son geçerli adres bilgileri esas alınacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçil-
miş olması nedeniyle Seçim Kanunu’ndaki “başbakan” ibareleri çıkarılacak.2233 

1 Nisan 2022 
• TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Fi-

nansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu’na tabi şirketler hakkında “itibarını kırabile-
cek” veya “şöhretine” ya da “servetine zarar verebilecek”, şirketlere duyulan güvenin sarsılma-
sına neden olabilecek asılsız haberlere bir yıldan üç yıla kadar hapis ve adli para cezası öngörülen 
hüküm, tekrar değerlendirilmek üzere geri çekildi.2234 

• Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cemal Kaşıkçı davasına ilişkin “Dosyanın Suudi Arabistan’a devri 
için olumlu görüş bildireceğiz” dedi. Bozdağ, Suudi yetkililerin sanıkları suçlu bulması halinde 
Türkiye’nin davayı düşüreceğini, sanıkların Suudi Arabistan’da beraat etmeleri halindeyse Tür-
kiye’deki yargılamanın yeniden başlayabileceğini söyledi.2235 Bozdağ, “Mahkeme, Adalet Ba-
kanlığına görüş sordu. Biz de bu konuyu inceliyoruz. Yargılamanın nakli konusunda olumlu bir 
görüş mahkemeye göndereceğiz. Türkiye davayı durduracak ve yargılama orada devam edecek. 
Suudi Arabistan yargılamayı yaptıktan sonra oradan çıkan kararın infazını değerlendirecek. Eğer 
infaz yapılmışsa düşme kararı verilecek. Diyelim beraat kararı verdi o zamanda Türk mahkemesi 
tarafından gerekçeli karar değerlendirecek. Türk mahkemesi durdurma kararını kaldırıp yargıla-
mayı kendi de verebilir ya da yeterli görüp düşme kararı da verebilir. Yargılamanın Suudi Ara-
bistan’a devri Türk mahkemelerinin yargılama yetkisini ortadan kaldırmıyor” dedi.2236 

2 Nisan 2022 
• Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, cezaevlerindeki hak ihlalleri iddialarını ve bu konuda çıkan haber-

leri hedef alarak, “Şu ana kadar yapılan incelemelerde ortaya atılan iddiaların asılsız olduğu ta-
mamen ortaya çıkmış durumda. Neredeyse yüzde 100’ü asılsız çıktı” dedi.2237 

3 Nisan 2022 
• CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gençlere yönelik “dün-

yayı dolaşın” tavsiyesine karşılık “Önce gençlere imkan vereceksiniz, bunları yapma imkanını 
vereceksiniz, ondan sonra bu tavsiyelerde bulunacaksınız” dedi. Öztrak, “Yani gençlerde bırak 
aromalı kahveyi bir bardak su içecek hal bırakmayacaksın, ondan sonra çıkacaksın çay için, kahve 
için, bir de üstüne dünyayı dolaşın diye tavsiyede bulunacaksın. Ben hep söylüyorum, bunlar artık 
milletin halini görmüyor, sesini duymuyor, milleti unuttu ama millette bunlara bunun cezasını 
sandıkta kesecek” diye konuştu.2238 

6 Nisan 2022 
• Bianet’in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği bilgilere göre, 

Mart’ta en az 25 kadın öldürüldü, üç kadına tecavüz edildi. Mart’ta en az 51 kadın, erkekler tara-
fından şiddete uğratıldı, en az 12 kız ve oğlan çocuğu istismar edildi, en az beş kadı taciz edildi, 
93 kadın da seks işçiliğine zorlandı.2239 

• Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AİHM kararlarının uygulanıp uygulanmadığını denetleyen Avrupa 
Konseyi Bakanlar Komitesi’ne bugüne dek mahkemeden Türkiye ile ilgili 4.256 dosya gittiğini, 
Komite’nin de bu toplamdan 3.745 dosyanın “AİHM kararlarına uygun şekilde infaz edildiğini 
kabul ettiğini” söyledi. 2240 Bozdağ, “Geriye kalan 511 dosyanın şu anda denetleme süreci devam 
ediyor” diye konuştu. Uygulama bekleyen AİHM kararlarının sıralamasında 1.942 dosya yükü 

 
2233 https://www.dw.com/tr/seçim-barajı-yüzde-7ye-indirildi/a-61323528 
2234 https://www.gazeteduvar.com.tr/finans-sirketleri-hakkinda-haber-yapan-gazetecilere-ceza-maddesi-tekliften-cikarildi-haber-1558752 
2235 https://www.amerikaninsesi.com/a/bozdag-dan-kasikci-davasinin-suudilere-devrine-yesil-isik/6511035.html 
2236 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/haberturk-yazarindan-bekir-bozdagi-cildirtacak-agir-suclama-kasikci-davasinin-kapatilmasina-boyle-isyan-etti-kac-para-
aldiniz-526748h.htm 
2237 https://www.birgun.net/haber/bozdag-cezaevindeki-hak-ihlalleri-iddialarinin-neredeyse-yuzde-100-unun-asilsiz-ciktigini-savundu-382693 
2238 https://t24.com.tr/haber/chp-li-oztrak-tan-genclere-dunyayi-gezin-diyen-erdogan-a-once-imkan-vereceksiniz-sonra-bu-tavsiyelerde-bulunacaksiniz,1025302 
2239 https://bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/260062-erkek-siddeti-mart-2022 
2240 https://www.trthaber.com/haber/gundem/bakan-bozdag-yargi-kimsenin-samar-oglani-degildir-670053.html 
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ile Rusya birinci. Rusya’yı 638 dosya ile Ukrayna izliyor. Ardından üçüncü sırada 511 dosya ile 
Türkiye geliyor.2241 

7 Nisan 2022 
• İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda 2 Ekim 2018’de öldürülmesine ilişkin 26 sanı-
ğın yargılandığı davada, durma kararı vererek yargılamanın Suudi Arabistan adli makamlarına 
devrine hükmetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ceza kovuşturmalarının devredilmesine iliş-
kin her iki ülkenin birlikte taraf olduğu herhangi bir sözleşme veya ikili anlaşma bulunmadığına 
işaret edilen görüş yazısında, “Kovuşturma kapsamında yargılanan sanıklar hakkında iade tale-
binde bulunulmasına rağmen, mezkur talebe Suudi Arabistan makamlarınca olumsuz yanıt veril-
miş olması nedeniyle 6706 sayılı Kanun’un 24. maddesinde yer alan şartların mevcut olduğu 
değerlendirilmekte olup, bu itibarla kovuşturmanın Suudi Arabistan adli makamlarına devri Ba-
kanlığımızca da uygun görülmüştür” denildi.2242 Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz, avu-
katı Gökmen Başpınar aracılığıyla, Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Genel Müdürlüğü 
aleyhine İdare Mahkemesi’ne kararın iptali için dilekçe verdi. Dilekçede, Adalet Bakanlığı’nın 
mahkemeye gönderdiği “olur” yazısına yer verilerek, Anayasa’nın 125. maddesinde, “İdarenin 
her türlü eylem ve işlemlerine yargı yolu açıktır” hükmünün bulunduğu ve bu işlemin hukuka 
uygun olması gerektiği belirtildi. Dilekçede, kamu düzeninin sağlanması, vatandaşların idareye 
olan güveninin korunması için idari işlemlerin hukuk ilkelerine ve kanunlara bağlı olması gerek-
tiği belirtilerek, “Cinayet Türkiye’de İstanbul’da işlenmiştir. Soruşturma ve yargılama yetkisi 
Türk yargı makamlarına aittir. Yargılamanın devrine karar verilmesinin ülkemizin egemenlik 
haklarını zedeleyeceği tartışmasızdır. İdari işlemlerde maksat daima kamu yararıdır. Ancak bahse 
konu işlem açıkça kamu yararına aykırılık teşkil etmektedir. Bu nedenle davalı idarece verilen 
idari işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmelidir” denildi. Davayla ilgili kararı, An-
kara 14. İdare Mahkemesi değerlendirecek.2243 

• AKP Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, gazeteci Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan 
adli makamlarına devredilmesini kararına ilişkin “Dört yıldır bu dava ile yatıp kalkıyorduk. Çok 
üzgünüm. Belki de benim bilmediğim bir şeyler vardır” dedi. New York merkezli İnsan Hakları 
İzleme Örgütü de (Human Rights Watch) konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Suudi Arabistan’da 
yargı bağımsızlığının kesinlikle var olmadığını, adalet sisteminin adaletin temel standartlarını bile 
sağlamadaki başarısızlığını, adaleti yanıltma çabalarını ve Kaşıkçı cinayetinde Suudi yönetiminin 
rolünü düşünecek olursak Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'da adil bir şekilde görülmesi şansı 
sıfıra yakın” ifadelerini kullandı. Halk TV’ye konuşan Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz, “Bu 
kararı kabul etmemiz mümkün değildir. Alınan karar siyasi bir karardır. Hukuki sürece aykırıdır. 
Bizler her şeye rağmen hukukun üstünlüğüne inanıyoruz. Tüm bu yaşananlar hukuki süreçle öz-
deşleşmiyor. Kabul etmeyeceğiz” dedi. Türkiye'yi 180 derece dönmekle suçlayan Cengiz, “Tür-
kiye hükümeti başta bu davayı çok iyi savunuyormuş gibi davrandı. Ben hükümet değilim. Onlar 
adalet arayışından vazgeçmiş olabilir ama ben vazgeçmeyeceğim. Türkiye’nin bu davadan 180 
derece dönmesi büyük hayal kırıklığına uğrattı. Çok üzgünüm” diye konuştu.2244 

• Fahiş zamları protesto amaçlı faturasını ödemeyen Moda Sahnesi’nin elektriği ikinci defa kesildi. 
Tiyatroda bu akşam Taner Barlas ve Ekin Aksu’nun ‘Öteki’ oyunu ışıldaklar kullanılarak sahne-
lendi. Moda Sahnesi Sanat Yönetmeni Kemal Aydoğan, oyun öncesi yaptığı konuşmada sorunun 
giderilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yerel yönetimlere çağrı yaptı. Aydoğan, “Ocak 
ayı faturası 20 bin lira geldiği için ödemeyeceğimizi söylemiştik. Çünkü aralık ayı 7 bin liraydı. 
'Ödemiyoruz' diye de bir karar almıştık. 10 Mart’ta kesildi ama o arada Şubat faturası gelmişti. O 
da 19 bin liraydı. ‘Onu da ödemiyoruz’ demiştik. Onun da kesilme günü bugündü. Bir sonraki 21 
bin lira, Mart ayı. O da herhalde Nisan sonu gibi gerçekleşir. Temelde bu zamları kabul 

 
2241 https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/sedat-ergin/ankaradan-avrupa-konseyine-aihm-kararlarini-uyguluyoruz-mesajlari-42037441 
2242 https://tr.euronews.com/2022/04/07/istanbul-da-oldurulen-gazeteci-kas-kc-n-n-dava-dosyas-suudi-arabistan-a-devredildi 
2243 https://www.ntv.com.tr/turkiye/cemal-kasikci-davasi-suudi-arabistana-devredildi,IOVt6AAz6Ei55-Ne-90fSA 
2244 https://www.karar.com/guncel-haberler/cemal-kasikci-dosyasinin-kapanmasina-insan-haklari-orgutlerinden-tepki-1659820 
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etmiyoruz, kabul edilecek bir zam değil. Yani 7 bin liradan 20 bin liraya çıkan elektrik faturası 
rasyonel bir artış değildir. Bu hepimiz adına böyle. Tiyatrolar adına da böyle” dedi.2245 

9 Nisan 2022 
• Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi, HDP önceki dönem Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ 

ile Selahattin Demirtaş, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) eski Eş Genel Başkanı Sebahat Tun-
cel, HDP Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü ve HDP MYK üyelerinin de aralarında bulunduğu 
21’i tutuklu 108 kişinin yargılandığı Kobani davasında, tutuklu Kürt PEN üyesi yazar Nezir Ça-
kan’ın tahliyesine karar verdi.2246 

10 Nisan 2022 
• İzmir’de bir Trendyol kuryesi ile polis ekipleri arasında yaşanan tartışmada polisin, “İstersen kaç, 

dene, beynine sıkarım bir tane” dediği video sosyal medyada paylaşıldı. Twitter’da Moto Kurye 
Haber-Yorum hesabından paylaşılan söz konusu videoda kurye, ehliyetini isteyen polis-
lere, “Anahtarımı verirseniz ehliyetimi vereceğim. Koltuğun altında. Kaçacağım yok” dedi. Bu-
nun üzerine bir polis, “İstersen kaç, dene, beynine sıkarım bir tane” ifadelerini kullandı. Moto 
kuryenin “Ağabey nasıl konuşuyorsun” diye tepki göstermesi üzerine diğer polis, “Ne nasıl ko-
nuşuyorsun. Sen kaçtığın için şüphelisin” diye yanıt verdi. Kuryenin “Başka ekip çağırın” demesi 
üzerine ise polisler, “Bana artistlik yapma. Ağzını burnunu kırarım” diyerek kuryeye fiziki mü-
dahalede bulundu. Moto kurye ise polislere “Bana şiddet uyguluyorsun, yapamazsın” dedi. Cum-
huriyet’e konuşan moto kurye “Durmama rağmen ‘Bizden kaçıyorsun’ deyip silah çektiler bana. 
Ama yüzüme doğrultmadılar” dedi. Kurye adliyeye gidip şikayetçi olduğunu söyledi. Kendisini 
karakolda uzun süre beklettiklerini söyleyen moto kurye, “Bu olay saat 09.00’da oldu, 11.00 gibi 
karakola vardık. Saat 15.30’da karakoldan çıktım, adliyeye yetişmek için. Ehliyetimi aldıkları 
için arkadaşımdan rica ettim ‘Motorunla hızlıca adliyeye gidelim, şikayetçi olmam gerekiyor sı-
cağı sıcağına’ diye. Beni adliyeye gitmemem için beklettiler. Alt tarafı bir ifade vermem gereki-
yordu” diye konuştu.2247 

11 Nisan 2022 
• Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan’a devre-

dilmesine ilişkin karar üzerine gelen tepkilere karşın “Kaşıkçı cinayeti tasvip edilemez, ilk mü-
dahil olan biziz. Süreci bekleyeceğiz. Yargılamanın Suudi Arabistan’a nakledilmesi tamamen 
yasaya uygundur” açıklamasında bulundu.2248 

• AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, zorunlu din dersi ile ilgili hak ihlali kararı ver-
mesine ilişkin AYM’yi ihanetle suçladı. Yılmaz, “Müslümanlıkla yoğrulan yurdumda İslam'ın 
öğretilmesini ‘insan hakkı ihlali' olarak yaftalamak, en büyük ihanetlerden biridir. Bu ihanete 
Aziz Milletimiz asla izin vermez. Türkiye Müslümanlarına Ramazan hediyesi. Yazıklar olsun” 
dedi. Yılmaz, “Adı ‘barış’ olan, insanlığa kardeşliği, eşitliği ve iyiliği yaymayı öğreten yüce di-
nimiz İslam'ın okullarımızda neslimize öğretilmesi ‘insan hakları ihlali’ imiş. Anayasa Mahke-
memiz böyle buyurmuş. Türkiye Müslümanlarına Ramazan hediyesi. Yazıklar olsun. İslam diyarı 
Türkiye’mizin Anayasa Mahkemesi bir Yunanistan, Finlandiya, Norveç, İsveç kadar olamadı. 
300 yıldır sömürge zihniyetiyle dünyanın kanını emen, 40 yıldır PKK terör örgütünü silahlarıyla 
besleyen Avrupa’nın ‘sarı saçlı mavi gözlü insan hakları’ yalanına boyun eğdiler” ifadelerinde 
bulundu.2249 

12 Nisan 2022 
• HDP Kadıköy İlçe Örgütü’nün, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Kobani davası kapsamında 

aralarında HDP’li yöneticilerin bulunduğu 50’ye yakın gözaltını protesto etmesine müdahale 
edildi. Arbede esnasında HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu’nun tekerlekli sandalyeden 
düştüğü belirtildi.2250 

 
2245 https://www.gazeteduvar.com.tr/ikinci-kez-elektrigi-kesilen-moda-sahnesi-isildakla-oyun-sahneledi-haber-1559562 
2246 https://bianet.org/bianet/siyaset/260253-kobani-davasinda-bir-tahliye 
2247 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/polisin-beynine-sikarim-dedigi-moto-kurye-konustu-sikayetci-oldum-1924503 
2248 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/bekir-bozdagdan-cemal-kasikci-aciklamasi-yargilamanin-suudi-arabistana-nakledilmesi-yasaya-uygun-1924912 
2249 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/akpli-vekil-aymyi-ihanetle-sucladi-7068389/ 
2250 https://t24.com.tr/video/hdp-milletvekili-piroglu-polis-mudahalesi-sirasinda-tekerlekli-sandalyesinden-dustu,46813 
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• Yazar Ergün Poyraz’a saldıran altı kişi göz altına alındı. Dava süreci henüz bir sonuca bağlanmadı 
ve devam ediyor.2251 

• Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani soruşturması kapsamında aralarında HDP’li belediye 
yöneticilerinin de bulunduğu 91 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Polis sabahın erken saatlerinde 
13 ilde 46 kişiyi gözaltına aldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan soruşturmaya ilişkin yapı-
lan yazılı açıklamada ise gözaltına alınanlara “Kobani olaylarının mali yapılanmasında yer aldık-
ları, ölen ya da yaralanan PKK’lilerin ailelerine maddi yardımda bulundukları” suçlaması yönel-
tildi. Savcılık açıklamasında, “91 şüphelinin, Ankara merkezli 13 ilde, 6415 sayılı terörizmin 
finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet ve silahlı terör örgütü üyesi olmak suçla-
rından 12 Nisan tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verilmiştir” denildi.2252 

13 Nisan 2022 
• HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Meclis Grup toplantısında gözaltılara ilişkin ve operas-

yonun Kobani sürecinde insani yardımda bulunanları hedef aldığını öne sürdü. Kobani Da-
vası’nın çökmekte olduğunu ve yeni operasyonla davaya itibar kazandırılmaya çalışıldığını savu-
nan Buldan, buna karar verenlerin suçüstü yakalandığını söyledi. Buldan, “IŞİD katliamlarına 
arka çıkıp tüm dünyanın sahiplendiği insani yardımı suç haline getirmeye çalışan karanlık zihni-
yeti, tüm Türkiye kamuoyu ve bütün dünya iyi görmeli ve tanımalıdır. Amaçlarını iyi biliyoruz. 
Kobani düşmediği için IŞİD’le yaptıkları ticaret sekteye uğradı. Rant muslukları kapandı. Sıkın-
tılarının büyük olduğunu biliyoruz” dedi.2253 

14 Nisan 2022 
• Danıştay 10. Dairesi, Batman Barosu’nun kolluk kuvvetlerinin arama yetkisini genişleten İçişleri 

Bakanlığı’nın “Adli ve Önleme Arama Yönetmeliği”nin bazı maddelerine karşı açtığı davada, 
“Anayasal hak ihlali” gerekçesiyle kısmi iptal kararı verdi. Daire’nin gerekçesinde, “Kişinin üstü 
ve eşyası ile aracının dışarıdan bakıldığında içerisi görünmeyen bölümlerinin aranması; İçişleri 
Bakanlığı tarafından belirlenecek esaslar dahilinde mülki amirin görevlendireceği kolluk amiri-
nin yazılı, acele hâllerde sonradan yazıyla teyit edilmek üzere sözlü emriyle yapılabilir” ifadeleri 
kullanıldı. Gerekçede, yönetmeliğin ilgili kısmının Anayasa’nın 20. maddesinin ihlali olduğuna 
ve arama yetkisinin sadece mahkeme kararı ile olabileceği belirtildi.2254 

• Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yürütülen incelemeler sonucunda izinsiz foreks işlem gerçek-
leştiren 44 internet sitesi hakkında erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin başlatıldığını 
açıkladı.2255 

• Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından Osman Kavala’nın AİHM kararına rağmen serbest 
bırakılmamasıyla ilgili Türkiye aleyhine başlattığı “ihlal sürecinde” AİHM duruşmalarına müda-
hil taraf olarak katılan Avrupa Konseyi İnsan Hakları Temsilcisi Dunja Mijatovic, mütalaasını 
yazılı olarak AİHM’e gönderdi. Mijatovic, Kavala’yı serbest bırakmayarak, “Türkiye’nin AİHM 
kararlarına uymadığı” suçlamasında bulundu. Mijatovic, Kavala’nın tutukluluğunun, “Tür-
kiye’de insan hakları savunucularının korkutularak gözdağı verilmesi amacıyla sürdürüldüğü” 
yolundaki daha önceki görüşlerini yineledi. Türkiye’de üst düzey yetkililerin Kavala’nın serbest 
bırakılmamasına yönelik açıklamalarına dikkati çeken Mijatovic, bunun suçsuzluk karinesi ve 
yargının bağımsızlığı ilkelerine aykırı olduğu gibi, AİHM kararında da belirtildiği gibi yetkilile-
rin, “bu konuda iyi niyetli davranmadığının tespiti olarak görülmesi gerektiği” görüşünü dile ge-
tirdi. AİHM, tarafından daha sonra yapılan yazılı açıklamada, Bakanlar Komitesi’nin Türkiye ile 
ilgili “ihlal süreci” başlatılmasıyla ilgili davaya 17 yargıçtan oluşan Büyük Daire’nin bakacağı 
duyuruldu.2256 

16 Nisan 2022 

 
2251 https://tele1.com.tr/ergun-poyrazin-esi-saldiriyi-anlatti-arabayla-ezmeye-calistilar-601260/ 
2252 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/son-dakika-kobani-sorusturmasinda-2-dalga-operasyonu-46-kisiye-gozalti-1924966 
2253 https://www.bbc.com/turkce/61099015 
2254 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/danistay-reddetti-mahkemeden-polis-yetkileriyle-ilgili-flas-karar-ust-ve-arac-aramasi-yapilamayacak-mi-531568h.htm 
2255 https://www.borsagundem.com/haber/spk-izinsiz-faaliyet-yuruten-44-siteyi-daha-yakaladi/1655852 
2256 https://tr.euronews.com/2022/04/14/avrupa-konseyi-nde-turkiye-ye-yonelik-ihlal-sureci-mudahil-taraf-n-mutalaas-aihm-e-ulast 
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• Anayasa Mahkemesi’ne 31 Mart’a kadar toplam 392 bin 758 bireysel başvuru yapıldı, bunlardan 
311 bin 97’si mahkemece sonuçlandırıldı. Bu süreçte mahkemeye en fazla başvuru 80 bin 756 ile 
2016’da yapıldı. En fazla bireysel başvurunun sonuçlandırıldığı yıl ise 89 bin 651 ile 2017 oldu. 
Sonuçlandırılan başvurulardan 267 bin 610’unda kabul edilemezlik kararı veren Yüksek Mah-
keme, 28 bin bin 402 müracaatta ise en az bir hakkın ihlal edildiğine hükmetti. AYM’nin ihlal 
kararlarının hak ve özgürlüklere göre dağılımında en az bir ve birden fazla hakkın ihlal edildiğine 
karar verdiği toplam 28 bin 710 başvurudan 20 bin 318’ini adil yargılanma hakkı oluştururken, 
bunun oranı yüzde 70,8 olarak kayıtlara geçti. Bunu sırasıyla yüzde 10,6 ile mülkiyet hakkının 
ihlali, yüzde 8,8 ile ifade özgürlüğünün ihlali, yüzde 2,6 ile özel hayat ve aile hayatının korunması 
hakkının ihlali, yüzde 1,8 ile kötü muamele yasağı hakkının ihlali ve diğer ihlal kararları izledi.2257 

17 Nisan 2022 
• TİP Diyarbakır İl Başkanı Salih Sargın, bir grup çete tarafından ikinci kez bıçaklı saldırıya uğradı. 

Bacağından yaralanan Sargın, saldırıların arkasında AKP-MHP olduğunu iddia ederek, “Bu sal-
dırılar, iktidarın ortak mücadeleden korktuğunu gösteriyor. Biz HDP ve sosyalistlerle olan ortak 
mücadelemizden dolayı bu saldırılarla karşı karşıya kalıyoruz. AKP ve MHP’nin amacı bizi bu 
ortak mücadeleden vazgeçirmektir. Biz bir adım bile geri adım atmayacağız. 1 Mayıs’a giderken 
omuz omuza olan mücadelemizi alanlara yansıtacağız” dedi. Sargın, ocak ayının başlarında da 
iki kişinin bıçaklı saldırısına uğramıştı.2258 

18 Nisan 2022 
• Halkların Demokratik Kongresi (HDK) ve HDP İstanbul İl Örgütü’nün, Taksim’de 1 Mayıs dek-

larasyonunu açıklamasına Beyoğlu Kaymakamlığı’nın yasak kararını gerekçe göstererek müda-
hale eden polisin aralarında parti yöneticilerinin de yer aldığı 26 kişiyi “toplantı ve gösteri kanu-
nuna muhalefet” iddiasıyla ters kelepçeyle gözaltına aldığı belirtildi. Gözaltına alınan isimler ara-
sında HDP Eş Sözcüleri Cengiz Çiçek ve Esengül Demir, Demokratik Alevi Dernekleri (DAD) 
Eş Başkanı Kadriye Doğan, HDP İl Eş Başkanı Ferhat Encu ile Erkan Tepeli, Attila Özdoğan, 
Mehmet Sait Bor, Besra İşsever, Sedat Şenoğlu, Mehmet Karadağ’ın yer aldığı bildirildi.2259 

19 Nisan 2022 
• Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi, İHD Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan’ın “örgüt üyeliği” 

iddiasıyla yargılandığı davada, beraat kararı verdi. İddianamede, Türkdoğan'ın İHD Eş Genel 
Başkanı olarak Gare’ye, PKK terör örgütü kurucusu Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldı-
rılmasına, cezaevlerindeki hak ihlallerine ve çeşitli konularda yaptığı açıklamaları ile avukat ve 
gazetecilerle yaptığı telefon görüşmeleri suç sayılmıştı. Delil olarak dosyaya eklenen basın açık-
lamalarına ilişkin konuşan Türkdoğan, savunmasında, “Açıklamalarım tamamen insan hakları 
savunuculuğu kapsamındadır ve isnat edilen suçlarla ilgili değildir” dedi.2260 

• Ankara 14. İdare Mahkemesi, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili dosyanın Suudi 
Arabistan’a devredilmesi kararına dayanak oluşturan Adalet Bakanlığı’nın olumlu görüşünün ip-
tali istemiyle açılan davayı, incelenmeksizin reddetti. Mahkeme, Adalet Bakanlığı’nca yapılan 
işlemin, “İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin dosyası kapsamında yargılama faaliyetine iliş-
kin karar olduğu, idari davaya konu olabilecek işlem mahiyetinde olmadığı görüldüğünden dava-
nın esasını inceleme olanağının bulunmadığı sonucuna varıldığına” karar verdi. Kararda, “İdari 
yargıda, dava konusu edilen idari işlemlerin kesin ve yürütülmesi zorunlu nitelikte bulunması 
gerekmektedir. Buradaki kesinlik kavramı, işlemin uygulanmaya hazır, nihaî bir işlem niteliğinde 
olduğunu, bir başka makamın onayına tabi olmadan doğrudan uygulanabilirliğini göstermektedir. 
Yürütülmesinin zorunlu olması yani icrailik vasfı ise; kamu gücü ve kudretinin üçüncü kişiler 
üzerinde doğrudan doğruya çeşitli hukuki sonuçlar doğurmak suretiyle etkisini göstermesi olarak 
ifade edilmektedir. Bu kapsamda, idari makamların kamu gücünü kullanmak suretiyle tek yanlı 

 
2257 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/anayasa-mahkemesi-311-binden-fazla-bireysel-basvuruyu-sonuclandirdi/2564987 
2258 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/168221 
2259 https://www.evrensel.net/haber/459601/hdk-ve-hdp-istanbul-il-orgutunun-1-mayis-aciklamasi-engellendi-cok-sayida-kisi-gozaltina-alindi 
2260 https://bianet.org/bianet/insan-haklari/260696-ozturk-turkdogan-beraat-etti 
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ve kesin, doğrudan uygulanabilir niteliği bulunmayan işlemlerin idari davaya konu olamayacağı 
açıktır” değerlendirmesi yapıldı.2261 

20 Nisan 2022 
• İngiltere Londra’da Westminster Sulh Mahkemesi, ABD’nin, devlete ait gizli belgeleri ifşa et-

mekle suçladığı WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange’ın ABD’ye iadesini onayladı. İade konu-
sunda İçişleri Bakanı Priti Patel’in kararının bekleneceği belirtildi.2262 Julian Assange, ülkesinin 
Irak, Afganistan başta gelmek üzere yurt dışındaki askeri misyonlarında sivil halka yönelik kötü 
muamele yapıldığı, tutuklulara işkence uygulandığı ve sivillerin katledildiğine dair gizli belgeler 
yayınlamıştı. ABD yargısı ise Assange’ı, gizli belgeleri çalmak ve yayınlamak, bu yolla ABD'nin 
muhbirlerinin hayatını tehlikeye atmak ve casuslukla suçluyor. Suçlu bulunması halinde Assan-
ge'ı 175 yıla kadar hapis cezası bekliyor.2263 

21 Nisan 2022 
• Ankara 18. Asliye Hukuk Mahkemesi, Selçuk Bayraktar ile TÜBİTAK tarafından BirGün’e açı-

lan 100.000 liralık iki tazminat davasının reddine karar verdi. Kararda, “Davaya konu haberin 
kamuoyunu yakından ilgilendirdiği de şüphesizdir. Davacı kamu kurumudur. Tasarrufları hak-
kındaki eleştiri ve haberlere tahammüllü olmak durumundadır. Davaya konu haberdeki konunun 
güncel olduğu, toplumun bilgi edinme, basının haber verme hakkı kapsamında kaldığı, habere 
yönelik toplumsal ilginin bulunduğu, yazıdaki ifadelerin eleştiri kapsamında değerlendirilmesi 
gerektiği, bir gazetecilik tekniği olarak çarpıcı başlık tekniğine göre haberin manşet edildiği, bu 
haliyle de davacılar yönünden kişilik haklarına saldırı niteliğinde olmadığı sonucuna varıl-
makla..” denildi. “TÜBİTAK damadın vakfına çalışıyor” ve “Damada kıyak üstüne kıyak” baş-
lıklı haberler nedeniyle BirGün imtiyaz sahibi İbrahim Aydın ile muhabir İsmail Arı’ya ve gaze-
teye 21 Ağustos 2021’de dava açılmıştı.2264 

22 Nisan 2022 
• Manisa Turgutlu 4. Asliye Ceza Mahkemesi, HDP Manisa il ve Turgutlu ilçe yöneticileri hak-

kında 6 Aralık 2021’de bütçe görüşmelerine dair ilçedeki halk pazarında bildiri dağıtmasına yö-
nelik, “2911 sayılı Toplantı Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek” iddiasıyla açılan 
davada, mütalaasını hazırlamak için savcıya süre vererek, duruşmayı 14 Haziran’a erteledi.2265 

23 Nisan 2022 
• Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Kobani soruşturması” kapsamında 91 kişi hakkında 

Kobani olaylarının mali yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla2266 gözaltı kararı verildi. Savcının 
serbest bırakılan birtakım isimlere itiraz etmesi üzerine Sevim Soylu, Rasim Çelik ve Halis Bi-
len’in de gözaltına alındığı belirtildi.2267 Bilen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Elazığ Havali-
manı’nda gözaltına alınan Sevim Soylu’nun ise gözaltında tutulduğu öte yandan çok sayıda kişi 
için de tekrar gözaltı kararının çıkarıldığı öğrenildi.2268 

• Gazeteci Tufan Türenç, 77 yaşında Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.2269 
• 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin 102. kuruluş yıldönümü sebebiyle 

Anıtkabir’de düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılmadığı belirtildi. Törene Cum-
hurbaşkanı Yardımcısı Fuat Okay katıldı. Erdoğan’ın 2014’ten bu yana törene katılmadığı bildi-
rildi.2270 

25 Nisan 2022 
• Twitter, şirketin hisse başına 54,2 dolara Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk’a satıldığını 

duyurdu. Açıklamada, işlemin tamamlanmasının ardından Twitter'ın özel bir şirket haline 

 
2261 https://t24.com.tr/haber/idare-mahkemesi-nden-jet-karar-kasikci-davasinin-suudi-arabistan-a-devri-ile-ilgili-adalet-bakanligi-gorusunun-iptali-istemi-redde-
dildi,1028895 
2262 https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-61162037 
2263 https://www.dw.com/tr/assange%C4%B1n-abdye-iade-yolu-a%C3%A7%C4%B1ld%C4%B1/a-61524670 
2264 https://www.birgun.net/haber/birgun-e-acilan-iki-davaya-da-ret-384918 
2265 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/168816?page=2 
2266 https://www.haberturk.com/son-dakika-haberi-kobani-sorusturmasinda-2-dalga-operasyonu-3405804 
2267 https://www.evrensel.net/haber/460104/koban-sorusturmasi-savci-itiraz-etti-serbest-birakilanlar-tekrar-gozaltina-alindi 
2268 https://gazetekarinca.com/kobani-sorusturmasi-savci-itiraz-etti-serbest-birakilanlar-gozaltina-alindi/ 
2269 https://www.ntv.com.tr/turkiye/gazeteci-tufan-turenc-hayatini-kaybetti,Rq_5Mf0QJkOuq0f1IqnL5A 
2270 https://t24.com.tr/haber/cumhurbaskani-erdogan-anitkabir-deki-23-nisan-torenine-bu-yil-da-katilmadi,1029792 
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geleceği kaydedildi. Musk, satışa ilişkin, “İfade özgürlüğü, işleyen bir demokrasinin temel taşıdır 
ve Twitter, insanlığın geleceği için hayati önem taşıyan konuların tartışıldığı dijital şehir meyda-
nıdır” dedi.2271 Elon Musk, Twitter’ı satın aldıktan sonra eski ABD Başkanı Donald Trump’ı en-
gelledi.2272 

26 Nisan 2022 
• Batman’da, Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’a terör örgütü lideri Abdullah Öcalan 

hakkında “Öcalan’a terörist diyorsanız 40 milyon Kürt var hepsine terörist diyorsunuz demektir” diyen 
Kadri Gürel isimli vatandaş, “örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla gözaltına alındı. Gürel, “Biz çok 
çektik. Gelip burada oy istiyorsunuz Ankara’da terörist diyorsunuz. Buraya gelen HDP’ye gitsin. Bunu 
diyen Batman’a ayak basmasın. HDP ile kaynaşmayan Batman’a gelip bizi kandırmasın. Selahattin De-
mirtaş niye içerde. Abdullah Öcalan’a terörist deniliyor. Öcalan terörist olur mu? Size göre öyle, bize 
göre değil. Eğer Öcalan’a terörist diyorsanız 40 milyon Kürt var hepsine terörist diyorsunuz demektir. 
HDP’den başka kimseye oy yok” demişti.2273  

• CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi 
(DEVA) liderlerince 25 Nisan’da bir araya geldiği yuvarlak masa toplantısında, “liyakat sahibi” 
cumhurbaşkanı adayının belirleneceği açıklandı.2274 Ortak açıklamada, “Cumhurbaşkanı adaylığı 
konusunda liderler olarak birçok kez vurguladığımız gibi uzlaşmacı, özgürlükçü, demokratik de-
ğerleri içselleştirmiş, milletimizin tamamını kucaklayan, siyasi ahlak ilkelerini benimseyen, liya-
kat sahibi bir aday belirleyeceğiz” denildi. Toplantıda ayrıca “Güçlendirilmiş Parlamenter Sis-
tem” konusundaki kararlılığa değinilerek, “Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş sürecinin 
anayasal ve yasal çerçevesi, seçim güvenliği ve işbirliğimizin temel ilke ve hedefleri konularında 
oluşturmaya karar verdiğimiz çalışma gruplarının görev alanları ve çalışma yöntemlerini ele al-
dık” denildi.2275 Böylece Demokrat Parti Genel Merkezi’ndeki iftar yemeğinde ev sahibi Gültekin 
Uysal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet 
Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu 
ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ilk kez cumhurbaşkanı tarifi açıklaması yaptı.2276 

• Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gezi Davası kararlarına ilişkin “Türkiye egemen ve bağımsız bir 
devlettir. Kimsenin Türkiye’nin içişlerine karışma hakkı yoktur. Türk yargısı bağımsız bir yargı-
dır. Türk milleti adına yargılama yapar ve karar verir. Ne ABD’nin ne de başka bir ülkenin Tür-
kiye’nin yargılaması ile ilgili söz söylemeye hakkı yoktur. Onlar kendi işine baksınlar” ifadelerini 
kullandı. Hakimlerin, emir ve talimat almadıklarını, tavsiye ve telkin kabul etmediklerini ancak 
Anayasa kanun ve hukuka bağlı bir vicdani kanaat ile kararlarını açıkladıklarını söyleyen Bozdağ, 
“Maalesef dün açıklanan mahkeme kararından sonra bir hukuk devletinde olması gereken tepki-
lerin dışında çok saygısızca tepkilere de şahit olduk. Bir yandan Cumhurbaşkanımızı öte yandan 
mahkemeyi ve kararı veren hakimleri tehdit eden hem yargıya hem Cumhurbaşkanımıza hem de 
hakimlere hakaret eden, dil uzatan ifadelere tanık olduk. Buradan bu vesile ile Cumhurbaşkanı-
mıza yargıya ve görev yapan hakimlere dil uzatanları, el sallayanları, ant içenleri, tehdit eden 
herkesi kınıyorum.” diye konuştu.2277 

27 Nisan 2022 
• İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, HDP eski Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, Demokratik 

Toplum Partisi (DTP) İstanbul İl Başkanı olduğu dönemde yaptığı bir konuşmada sarf ettiği söz-
lerle “örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla yargılandığı davada, bir yıl hapis cezasına karar 
verdi. Aksoy, aynı konuşması yüzünden 2009 yılında açılmış davadan “önderimiz” ve “şehitleri-
miz” ifadelerinin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 10’uncu maddesi ve Anayasa’nın 

 
2271 https://www.hurriyet.com.tr/dunya/elon-muskin-twitterla-ilgili-anlayamadigi-sey-ne-calisanlar-yeni-patrona-sorular-hazirladi-42053513 
2272 https://www.cumhuriyet.com.tr/bilim-teknoloji/son-dakika-twitterin-elon-muska-satisi-icin-anlasma-saglandi-1929781 
2273 https://www.basnews.com/tr/babat/752175 
2274 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/6-lider-3-kez-bir-arada-masada-kritik-konular-var-7095012/ 
2275 https://www.24saatgazetesi.com/6-siyasi-parti-liderinden-cumhurbaskani-adayi-aciklamasi-liyakat-sahibi-bir-aday-belirlenecek/ 
2276 https://www.voaturkce.com/a/6543556.html 
2277 https://www.dunya.com/gundem/bakan-bozdagdan-abd-ve-almanyaya-gezi-davasi-tepkisi-onlar-kendi-isine-baksinlar-haberi-656290 
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26’ncı maddesi ile güvence altına alınan “Şiddeti çağrıştırmayan eleştiri düzeyi” ile “İfade öz-
gürlüğü” kapsamında değerlendirilmesi sonucu beraat etmişti.2278 

• Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osman Kavala ile ilgili karara tepkilere “Bir zatla ilgili verilen karar 
bazı çevreleri rahatsız etti. Bu adam Türkiye’nin Soros’uydu, Gezi olaylarının perde arkası koor-
dinatörüydü” dedi. Kavala’nın Gezi olaylarını finanse ettiğini vurgulayan Erdoğan, “Bu ülkede 
hukuk var, yargı var. Bu yargı da kendi inandıklarını, bildiklerini hakkın egemen olması için bu 
kararı verdiler, vereceklerdir. Gezi olaylarıyla ilgili kararla yargımız, vicdanları rahatlatmakla 
kalmamış, aynı zamanda benzer niyetleri taşıyanlara da hukuk ve adalet dersi vermiştir. Çevreci-
liğin destanını bu ülkede biz yazdık. Beş milyon fidan ağaç dikerek yaptık. 12 tane ağacın nakli 
için ağaçlar sökülüyor dediler. Ekonomimizi çökertmeye heveslendiler. Yıllardır besledikleri ne 
kadar yılan varsa hepsini üzerimize saldılar. Önce Allah'ın yardımı sonra milletimizin desteğiyle 
bu saldırıları püskürtmeyi başardık. Milletin iradesini sırtlanlara, alçaklara çiğnetmedik” dedi.2279 

28 Nisan 2022 
• Batman 1. Sulh Ceza Hakimliği, Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’a terör örgütü 

lideri Abdullah Öcalan hakkındaki ifadeleriyle “örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla gözaltına 
alınan Kadri Gürel isimli vatandaşın yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbirleriyle serbest 
bırakılmasına karar verdi.2280 

• Danıştay 10. Dairesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 20 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayım-
lanan 3718 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı aleyhindeki dava başvurularına ilişkin ilk duruşma-
sını yaptı. Davalı taraf konumundaki Cumhurbaşkanlığı adına İdari İşler Başkanlığı’ndan Emre 
Topal’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararına ilişkin esas yönünden Danıştay tarafından denetim 
yapılamayacağını öne sürdü.2281 

30 Nisan 2022 
• Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan ve PKK mensubu olduğu 

iddiasıyla tutuklanan işçi üzerinden CHP’yi hedef alarak, “PKK’yı işte İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi, belediyeye doldurmanın gayreti içerisinde ve dolduruyor. Bunların da hesabını soraca-
ğız” dedi. Erdoğan, devamla, Osman Kavala için de “Bunlar Gezici, bunların yeşil diye bir anla-
yışı yok, bu bizim anlayışımız. Gerçek çevreci biziz. Bunların tek derdi, büyükelçilere iyi gözük-
mek. Almanya’da bizim elçiyi bakanlığa çağırıyorlar. Sorosçu Osman Kavala için. Biz geri mi 
kaldık. Bizim Dışişleri Bakanlığı’mızda onlarındakini çağırdı” dedi.2282 

• İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanının terörden tutuklan-
masına ilişkin belediye başkanı Ekrem İmamoğlu’nu hedef alarak, “Üç yıldır İstanbul’da geve-
zelikten başka hiçbir iş yapmayan tarihin en kötü belediye başkanı !.. Teröristin de ona yataklık 
yapanın da peşindedir” dedi.2283 İmamoğlu da, Soylu’nun paylaşımına, “Eğer bu ülkede suçlu 
birisi var ise ve suçlu biri olduğunu düşünüyorlarsa, tutuklamışlarsa sayın bakanın fotoğraf albü-
müne baksınlar. Mutlaka onunla bir fotoğrafı vardır” yanıtını verdi.2284 

• Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Osman Kavala davası nedeniyle Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın 
Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi’ni çağırmasına tepki göstererek, “Almanya dahil hiçbir ülkenin 
Türkiye’nin içişlerine müdahale girişimi hakkı da haddi de değildir” dedi.2285 Türkiye tam bağım-
sız bir devlet olduğunu vurgulayan Bakan Bozdağ, “Haddini aşan Almanya’yı kınıyorum ve ulus-
lararası hukuka uymaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.2286 

• Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın Büyükelçi Ahmet Başar 
Şen’i çağırmasına tepki göstererek, “Biz de gereğini yaptık, Alman Büyükelçisini çağırıp hadle-
rini bildirdik. Almanya olarak benim iç işlerime karışamazsın. Haddini bileceksin” dedi. 

 
2278 https://www.gazeteduvar.com.tr/hdp-eski-milletvekiline-13-yil-once-beraat-ettigi-davadan-hapis-cezasi-haber-1562487 
2279 https://www.ntv.com.tr/turkiye/cumhurbaskani-erdogandan-osman-kavala-aciklamasi-bu-adam-turkiyenin-sorosuydu,YtQt2AxocEeJLyJ1s4Ic0g 
2280 https://www.vanekspres.com.tr/gundem/batmanda-ocalan-elestirisi-icin-gozaltina-alinan-gurel-serbest-h23186.html 
2281 https://www.amerikaninsesi.com/a/ı̇stanbul-sözleşmesi-ı̇çin-gözler-danıştay-kararında/6549375.html 
2282 https://t24.com.tr/haber/cumhurbaskani-erdogan-akp-il-teskilati-programinda-konusuyor,1031417 
2283 https://tele1.com.tr/soyludan-imamogluna-tarihin-en-kotu-belediye-baskani-614157/ 
2284 https://tele1.com.tr/imamoglundan-soyluya-eger-suclu-biri-ariyorlarsa-bakanin-fotograf-albumune-baksinlar-614190/ 
2285 https://twitter.com/bybekirbozdag/status/1520047190655311876?ref_src=twsrc%5Etfw 
2286 https://twitter.com/bybekirbozdag/status/1520047196057575424 
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Çavuşoğlu, “Bir şahısla ilgili, Osman Kavala ile ilgili yargı kararını verdi. Türk yargısı sadece 
bir kişi ile ilgili mi karar veriyor. Milyonlarca davalar var. Zaman içinde kararlar veriliyor. Bu 
kadar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyla ilgili yargı kararları varken bazı ülkeler neden Osman 
Kavala’yı ön plana çıkarıyor? Bizim Almanya’da üç buçuk milyon vatandaşımız var. Türk var. 
Orada da Türkler ile ilgili davalar oluyor mahkumiyetler oluyor. Almanya bizim kendi vatanda-
şımız için benim Büyükelçiliğimi Dışişleri Bakanlığına neden çağırıyor? Sebebi ne? Çünkü bun-
lar fonluyor, bunlar kullanıyorlar” diye konuştu. Aynı şekilde Alman Büyükelçiye de Türk iç 
siyasetine müdahale etmemesi gerektiğini hatırlattıklarını söyleyen Çavuşoğlu, “Ama görüyorsu-
nuz, içeride belli partilere talimat verip onları dizayn etmeye çalışarak Türkiye’nin iç siyasetini 
yönetmeye çalışıyorlar. Siz Türk milletinden üstün değilsinizdir. Kararı Türk milleti verir” 
dedi.2287 

1 Mayıs 2022 
• Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya üzerinden e-devlet sisteminin hacklenerek ki-

şisel verilerin ele geçirildiği iddiasıyla birden fazla gazeteciyi dolandırmaya çalışan şahsın yaka-
landığını açıkladı. EGM’den yapılan yazılı açıklamada, “Son günlerde sosyal medya üzerinden 
e-devlet sisteminin hacklenerek kişisel verilerin ele geçirildiği iddiası ile başta gazeteci Fatih Al-
taylı olmak üzere birden fazla gazetecinin dolandırılmaya çalışıldığı anlaşılmıştır. Bu kapsamda 
yapılan çalışmalar neticesinde söz konusu gazetecileri dolandırmaya çalışan K.Ç. (17) isimli suça 
sürüklenen çocuk Bursa’da yakalanmış ve hakkında adli işlemlere başlatılmıştır” denildi.2288 

• AKP’nin üzerinde sekiz aydır çalıştığı dezenformasyon yasası teklifini Haziran ayında 
TBMM’ye sunacağı iddia edildi. MHP’ye sunulan 60 maddelik teklif taslağına göre; hangi bilgi-
nin yalan ya da yanlış olduğu ihtisas mahkemeleri tarafından karara bağlanacak. Ayrıca internet 
haberciliği altyapısı oluşturulacak ve bu kapsamda internet ortamındaki medya kuruluşlarında 
çalışan gazeteciler 212 sayılı kanuna tabi tutulurken, internet siteleri Basın İlan Kurumu’ndan 
ilan alabilecek.2289AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Avrupa Birliği’nin 23 Nisan 2022’de ka-
bul ettiği, ‘Dijital Hizmetler Yasası’nı, Meclis’e getirecekleri yasa teklifine aynen ekleyeceklerini 
belirterek, “Dijital platformlarda dezenformasyon önlenecek ve platformların algoritmalarının 
şeffaflığı artırılacak” dedi.2290 

3 Mayıs 2022 
• Erzurum Karayazı Kaymakamlığı, ilçeye atanan öğretmenlerin ilçe girişindeki Kürtçe yazılı 

“Hûn bi xêr hatin” tabelasına yönelik yaptıkları paylaşımla ilgili soruşturma başlattı.2291 
5 Mayıs 2022 

• İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant 
Dink’in öldürülmesine ilişkin sanıklar Ercan Demir, Birol Ustaoğlu, Eyüp Temel ve Mustafa Kü-
çük hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak”, sanık Hamza Celepoğlu içinse “kasten öldürme” 
ve “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan beraat kararı verilmesi gerektiğine 
yönelik başvuruları esastan reddetti. Daire, sanıklar Ali Poyraz, Ali Fuat Yılmazer, Mehmet Uçar, 
Ramazan Akyürek “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçu yönünden davanın reddi kararına yö-
nelik yapılan istinaf başvurularının ileri sürdükleri nedenler yerinde görülmediğinden reddine 
hükmetti. Daire, sanıklar Ahmet İlhan Güler, Ali Poyraz, Ali Fuat Yılmazer, Engin Dinç, Mehmet 
Uçar, Muhittin Zenit, Ramazan Akyürek, Sabri Uzun ve Şükrü Yıldız hakkında “görevi kötüye 
kullanma” ve Yıldız hakkındaki ayrıca “bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs” suçundan verilen düşme 
kararının da usul ve yasaya uygun olduğunu kararlaştırdı. Tutuklu sanıklar Ali Fuat Yılmazer, 
Ercan Gün, Gazi Günay, Hasan Durmuşoğlu, Muharrem Demirkale, Okan Şimşek, Osman Gül-
bel, Özkan Mumcu, Ramazan Akyürek, Veysal Şahin ve Yavuz Karakaya'nın tutukluluk halinin 
devamına hükmeden daire, verdiği karara itiraz edebileceklerinin taraflara bildirilmesini de kayda 

 
2287 https://www.cnnturk.com/turkiye/cavusoglundan-almanyaya-osman-kavala-tepkisi-haddini-bileceksin 
2288 https://www.cnnturk.com/turkiye/erdogan-kasimda-erken-secim-ne-dedi-abdulkadir-selvi-yazdi 
2289 https://www.hakkariobjektifhaber.com/internette-neyin-yalan-olduguna-mahkeme-karar-verecek-40609h.htm 
2290 https://t24.com.tr/haber/sosyal-medya-duzenlemesinde-tarih-belli-oldu,1031354 
2291 http://www.karayazi.gov.tr/duyuru-03052022 
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geçirdi. Heyet, sanıklar Abdullah Dinç ve Ahmet Faruk Aydoğdu hakkında “silahlı terör örgütüne 
üye olma”, sanık Mehmet Ali Özkılınç hakkında “suçluyu kayırma”, sanıklar Faruk Sarı, Hasan 
Durmuşoğlu, Mehmet Ayhan, Mehmet Uçar, Onur Karakaya ve Ali Fuat Yılmazer hakkında 
“resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek”, sanık Ramazan Akyürek hakkında ise “kamu 
görevlisinin resmi belgede sahteciliği”, “resmi belgeyi bozma, yok etme veya gizleme” suçları 
yönünden delillerin yeniden değerlendirilmesi için davanın yeniden görülmesine karar verdi.2292 

• HDP Genel Merkezi önüne terör örgütü PKK’yı protesto etmek üzere siyah çelenk bırakmak ve 
oturma eylemi yapmak isteyen kişilerle parti görevlileri arasında arbede yaşandı. Parti önüne çe-
lenk bırakılmasına izin vermeyen HDP’lilerden altısı “polise mukavemet” suçlamasıyla gözaltına 
alındı.2293 Bu sırada polis memurunca, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran’a yönelik 
“Kes sesini, seni çivilerim valla” tehdidine ilişkin görüntüler tepkiyle karşılandı.2294 

• Yargıtay, Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Ceylanpınar eski Belediye Başkanı İsmail Ars-
lan için “örgüt üyeliği” iddiasıyla verdiği 9 yıl 3 aylık hapis cezasını onadı. Bu karar üzerine 
Arslan, tutuklanarak Kırklar F Tipi Cezaevi'ne gönderildi.2295 

6 Mayıs 2022 
• HDP Genel Merkezi önünde polisler tarafından darp edilerek göz altına alınan Avukat Yunus 

Emre Şahan ve Yeni Yaşam gazetesi dağıtımcısı Mehmet Said Sırdaş serbest bırakıldı.2296 
7 Mayıs 2022 

• İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karadeniz turu için davet ettiği 
gazetecilerle ilgili eleştirilere “Bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil” dedi. 
İmamoğlu, İBB otobüsündeki fotoğraf hakkında, “Bir fotoğraf üzerinden kurban etmeye çalışan 
insanlar olabilir. Benimle aynı düşündüğünü söyleyen, anlık hırslarına yenilmiş insanlar olabilir. 
Ya da bir takımın renkleri üzerinden ayrıştırma gayreti içinde olanlar olabilir. Başkalarının de-
ğirmenine su taşıdığının farkında olmayanlar da olabilir bunların içerisinde. Farkında olup ya-
panlar da olabilir. Ama bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil,” ifadelerini 
kullandı. Anka Haber Ajansı’na Nagehan Alçı dışında Aldülkadir Selvi’yi de davet etmek istedi-
ğini belirten İmamoğlu “Çünkü beni, iki yıldır bir görevli gibi Genel Başkanımla kavga ettirme 
çabasında bir insan. Gelsin bakalım ben öyle biri miyim? Nasıl biriyim? Tanısın, anlasın. Kötü 
yazanlarla daha da ayrı sohbet edeceğim. Ben, ‘Evet muhalifleri’ istiyorum talimatını verdim, 
arkadaşlarım da onları sırasıyla yerine getirecekler. Yarın ilerleyen günlerde bunun daha da farklı 
örneklerini görebilirler. Tek şart da tabii benimle konuşmaya cesaretli olanlarla yapacağım” dedi. 
Pek çok sanatçı ve gazeteci İmamoğlu’nun Karadeniz turuna iktidara yakınlığıyla bilinen Nage-
han Alçı'yı davet etmesine ilişkin İmamoğlu’nu “mevcut düzenin devamını” çağrıştıran eylemleri 
sürdürmekle eleştiriyor. Metin Uca, “Bu fotoğrafta olması gerektiği gibi, farklı dünya görüşlerin-
den gazeteciler yer alıyor. Ancak, Kabataş yalancısı ve tetikçi sayın Nagehan Alçı’nın gazeteciler 
arasında yer almasını sayın Ekrem İmamoglu’nun unutkanlığına mı sayın Alçı’nın utanmazlığına 
mı bağlamalıyız kararsızım” dedi.2297 Fazıl Say, “10 yıl önce yaşadığım Hayyam Retweet dava-
sında, ceza almam için televizyonlarda yaygara koparan, algı yaratan ve ceza almamı da başaran 
gazeteci kadın, gönlümün en uzağında bile yeri yoktur. Ve onunla poz vermiş biri. O da uzaklara 
gitti. Şimdi ne olacak” ifadelerini kullandı.2298 Nagehan Alçı ise, “Ancak bu yazıya başlarken 
haber peşinde koşmaktan heyecan duyan bir gazeteci olarak lüzumsuz yere bizzat beni haber ha-
line getiren, yüzüme gülen sonra da gizli çekim tezgahıyla alicengiz oyunu yapmayı marifet sayan 
meslektaşlarıma sitemimi de ifade edeyim. Ernesto Guevara mevzusunu, o gizli çekimli ve danı-
şıklı dövüşlü, nezaketten uzak dondurmacı kumpasını ayrıca yazacağım. Bir gazeteci olarak 

 
2292 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/istinaf-hrant-dink-davasindaki-cezalari-hukuka-uygun-buldu/2580122 
2293 https://www.aa.com.tr/tr/diyarbakir-annelerinin-evlat-nobeti/evlat-nobeti-tutan-babalar-hdp-genel-merkezine-siyah-celenk-birakti-/2579945 
2294 https://t24.com.tr/video/hdp-milletvekili-basaran-a-tehdit-seni-civilerim-valla,47330 
2295 https://www.gazeteduvar.com.tr/kurt-siyasetci-ismail-arslan-tutuklandi-haber-1563445 
2296 https://www.gazeteduvar.com.tr/hdp-binasinda-gozaltina-alinan-2-kisi-daha-serbest-birakildi-haber-1563560  
2297 https://twitter.com/MetinUca/status/1521933702519037953 
2298 https://twitter.com/fazilsaymusic/status/1522505405154439169 
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın seyahatine davet edildiğimde elbette kabul ederim. Bu 
gazeteciliğin bir gereğidir” dedi.2299 

9 Mayıs 2022 
• İstanbul Valiliği, yazar Aziz Nesin tarafından kurulan Nesin Vakfı’nın izinsiz yardım toplama 

faaliyetinde bulunduğu gerekçesiyle; Nesin Vakfı’nın banka hesabının bloke edilmesi, İzinsiz 
toplanan yardım tutarı ve yardımla alınan arazi mülkiyetinin hazineye geçirilmesi ve vakfın yö-
netim kurulu üyeleri hakkında idari para cezası uygulanması kararını verdi.2300 

10 Mayıs 2022 
• Rusya’nın Ukrayna işgaliyle beraber Türkiye’de ana işletim sistemi Avrupa’da olması nedeniyle 

erişim sağlanamayan Sputnik Türkiye erişime açıldı. Sputnik’in konu hakkında sorduğu soruya 
cevap veren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı “tr.sputniknews.com internet si-
tesine hakkında kurum tarafından tesis edilen herhangi bir işlem olmadığını” belirtti. Sputnik’in 
konuştuğu radyo programcısı gazeteci Serhat Ayan ve bilişim uzmanı gazeteci Füsun Sarp Ne-
bil’e göre, bu erişim engeli Türkiye’nin kendine ait bir internet trafik değişim noktasının olma-
ması durumunu açığa çıkardı.2301 

• Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre,  yasa dışı bahis, dolandırıcı-
lık, terör propagandası, uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı gibi suçlar işlendiği belirlenen bazı 
internet siteleriyle ilgili yaptığı çalışmada 1328 internet sitesine erişim engeli kararı aldırıldı. 
Sosyal medya hesapları üzerinden çeşitli suçlar işlediği belirlenen 41 şüpheli hakkında da adli 
işlem başlatıldı.2302 

11 Mayıs 2022 
• Ali Nesin, İstanbul Valiliği’nin Nesin Vakfı’na uyguladığı yaptırımlara “Ali Nesin 2017’de Aziz 

Nesin’in almayı hep hayal ettiği, Nesin Vakfı’na komşu arazi için bir Facebook duyurusu yaptı. 
Böylelikle o para toplanabildi ve arazi alınabildi. Beş yıl sonra Valilik, 2017’de sosyal medya 
duyurusunu bağış kampanyası sayan bir kanun olmamasına rağmen, bu duyuruyu izinsiz kam-
panya sayarak Nesin Vakfı’nın banka hesaplarını bloke etti. Hem o dönemde toplanan paraya 
hem araziye el koymak istiyor. Vakfın kıymetlileri çocukların beslenmesi, okulu, ihtiyaçları kar-
şılanamayacak. Vakfın işlemesini sağlayan çalışanların maaşları ödenemeyecek. Bağışçılarımız 
yapacakları katkılara el koyulması endişesi taşıyacaklar” tepkisini gösterdi.2303 

12 Mayıs 2022 
• Yargıtay 3. Ceza Dairesi, kapatılan Karşı Gazetesi nedeniyle FETÖ davası kapsamında gazetenin 

eski sahibi Turan Ababey ile CHP eski Milletvekili Eren Erdem “FETÖ’ye üye olmamakla bir-
likte bilerek ve isteyerek yardım etme” suçundan verilen dört yıl iki aylık hapis cezasını bozdu. 
Kararda, yerel mahkemenin sanıklar hakkında somut delile dayanmadan ceza verdiğini, buna kar-
şın ceza yargılamasının olası kanıya değil kesin ve açık bir ispata dayanması gerektiği belirtilerek, 
sanıkların beraatı yerine mahkumiyet hükmü kurulmasının usul ve yasaya aykırı olduğu belirtildi. 
Kararda, mahkumiyetin yargılama sürecinde toplanan kanıtların bir kısmına dayanılıp bir kısmı 
göz ardı edilerek ulaşılan olası kanıya değil, kesin ve açık bir ispata dayanması gerektiği belirtildi. 
Kararda, “Bu ispatın hiçbir kuşku ve başka türlü bir oluşa olanak vermeyecek açıklıkta olması 
gerektiği, yüksek de olsa bir olasılığa dayalı olarak sanıkların cezalandırılmasının ceza yargıla-
masının en önemli amacı olan gerçeğe ulaştırmayacağı, ceza yargılamasında mahkumiyetin bü-
yük veya küçük olasılığa değil her türlü kuşkudan uzak bir kesinliğe dayanmasının şart olduğu, 
adli hataların önüne geçebilmenin başka bir yolu olmadığı da nazara alınarak, sanıkların silahlı 
terör örgütüne yardım etmek amacıyla hareket ettiklerine dair, her türlü şüpheden uzak somut 
delile dayanmadan mahkumiyet hükmü kurulamayacağı gözetilmeksizin, beraatları yerine 

 
2299 https://tr.euronews.com/2022/05/07/imamoglu-tart-sma-yaratan-fotografla-ilgili-konustu 
2300 http://www.istanbul.gov.tr/basin-aciklamasi-2022-35 
2301 https://www.bursahakimiyet.com.tr/gundem/sputnik-turkiye-erisime-acildi-723713 
2302 https://www.trthaber.com/haber/guncel/osmaniyede-1328-internet-sitesine-erisim-engeli-konuldu-679112.html 
2303 https://www.haberturk.com/nesin-vakfi-ndaki-blokeye-hukuki-yorum-3434231 
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delillerin değerlendirilmesinde düşülen yanılgı sonucu yazılı şekilde mahkumiyet hükmü kurul-
ması usul ve yasaya aykırıdır” denildi.2304 

• Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi, “askeri ve siyasi casusluk” ve “devletin güvenliğine iliş-
kin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla zincirleme biçimde açıklama” suçlama-
larından tutuklu olarak yargılandığı davada, hakkında tahliye kararı verilmesine üzerine Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazını kabul ederek DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan’ın 
yeniden tutuklanmasına karar verdi.2305 Gürcan 29 Kasım 2021'de Ankara’da tutuklanmıştı. Gür-
can hakkındaki davanın ilk duruşmasında yargılamanın kapalı olarak sürdürülmesine karar veril-
mişti. 2306 

13 Mayıs 2022 
• Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na 500.000 liralık tazminat davası 

açtı. Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’ne verilen dilekçede, Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarının, 
bir bütün olarak gerçek dışı ithamlar içermesinin yanında Erdoğan’ın kişilik haklarına ağır bir 
saldırı da teşkil ettiği bildirildi. Dilekçede, söz konusu iddialarla ilgili olarak daha önce çeşitli 
vesilelerle açıklama yapıldığı belirtilerek, “İddiaların haksız ve mesnetsiz olduğu vasat zekaya 
sahip bir kişinin anlayabileceği şekilde izah edilmiştir. Ancak aynı iddiaların tekrarlanmasından 
anlaşılacağı üzere davalı, eleştiri ile hakaret arasındaki farkı idrak edemediği gibi Sayın Cumhur-
başkanımıza hakaret etmeyi de alışkanlık haline getirmiştir. Davalının bu bağlamda dile getirdiği 
söylemlerin, demokratik siyasi kültürde bir yeri bulunmamaktadır” denildi.2307 

14 Mayıs 2022 
• Halkbank, ABD’deki İran’a yönelik yaptırım kararını ihlal etmek suçlamasıyla devam eden da-

vada, Yüksek Mahkeme’ye son gün 13 Mayıs’ta mahkemeye başvurdu.2308  
17 Mayıs 2022 

• İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi, Sevda Noyan’ın “15 Temmuz kursağımızda kaldı, bizim 
sitede var üç beş. Benim listem hazır açıkçası” sözleri nedeniyle yargılanmasında “sanık ve şika-
yetçiler arasında uzlaşma sağlanması” nedeniyle davanın düşmesine karar verdi.2309 

• Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan’ın Gezi da-
vası kararı ile ilgili yazdığı yazıdaki “Kavala Davası ile ilgili kararın arkasında Uçum’un etkisi 
var” sözlerine yönelik “Külliyen yalan, yargısal süreçlerde hoşlarına gitmeyen kararlar çıkınca, 
bunun başka etkiler üzerinden olduğu şeklinde bir kurgu kuruyorlar” dedi. Emekli askeri savcı, 
avukat Salim Şen, Uçum’un sözlerine Twitter’dan “Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet 
Uçum diyor ki ‘AİHM kararları bağlayıcı değil yönlendiricidir. Mahkeme dilerse kabul eder uyar, 
dilerse başka bir karar verir’ Bu cevabı veren hukuk fakültesi öğrencisi olsa, ne ceza hukuku ne 
de anayasa hukuku dersinden geçemez” paylaşımı yaptı.2310 

• Adana Valiliği tarafından yapılan açıklama İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü’nün çalışmasıyla Nisan ayında, internet üzerinden farklı suçlar işlendiği belir-
lenen 677 siteye erişim engeli kararı aldırıldı. 54 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldığı öğ-
renildi. 2311 

18 Mayıs 2022 
• MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Meclis’teki basın toplantısında “eğlenceli gibi gözükse 

de özellikle şiddet içerikli birçok bilgisayar oyununun ve çizgi filmin çocukları tehdit ettiğini 
hatta ölüme sürüklediğini” söyledi. Erdem, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin öz benliklerini ka-
bul etmeleri, aile kavramının önemi, milli ve manevi değerlerimiz ve görgü kurallarımız üzerine 
eğitim, öğretim programında ilave düzenlemeler yapılmalı. Zararlı çizgi filmlerin ve sanal ölüm 

 
2304 https://t24.com.tr/haber/yargitay-eren-erdem-e-verilen-hapis-cezasini-bozdu,1033743 
2305 https://www.dw.com/tr/metin-gürcan-hakkında-yeniden-tutuklama-kararı-verildi/a-61777573 
2306 https://www.dw.com/tr/metin-gürcan-tahliye-edildi/a-61761744 
2307 https://www.diken.com.tr/erdogandan-kilicdarogluna-yarim-milyon-liralik-dava-2/ 
2308 https://www.diken.com.tr/halkbank-abdde-devam-eden-dava-icin-ikinci-kez-yuksek-mahkemeye-basvurdu/ 
2309 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/listem-hazir-diyen-sevda-noyanin-davasi-dusuruldu-7140368/ 
2310 https://www.gercekgundem.com/gundem/341192/cumhurbaskani-basdanismani-ucumun-kavala-davasi-yorumuna-tepki-geldi-bu-cevabi-veren-ogrenci-olsa-
dersten-gecemez 
2311 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/adanada-677-internet-sitesine-erisim-engeli-karari-1936952 
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tuzağı haline gelen bilgisayar oyunlarının erişiminin engellenmesi yönünde tedbirler alınmalı ve 
gerekli düzenlemeler yapılmalı” dedi.2312 

• Baykar Teknoloji Şirketi’nin sahiplerinden Haluk Bayraktar, BirGün Gazetesi ve İsmail Arı’ya 
karşı kazandığı tazminat davasına yapılan haber üzerine “Yargı kararı kendi lehlerine olursa ne 
ala, eğer aleyhlerine olursa tu kaka! Hakka da hukuka da saygıları yok! Etikten, ahlaktan, doğru-
luktan sapmayacak gazeteciler yetişsin diye bu tazminatları da iletişim fakültesi öğrencilerine 
burs olarak vereceğiz. Utandılar mı? Sanmam” dedi.2313 

• SPK’nın, izinsiz foreks işlemi yaptığı tespit edilen 28 internet sitesine erişim engeli için hukuki 
işlemlerin başlatılması kararı aldığı duyuruldu.2314 

20 Mayıs 2022 
• Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, “Bölge İdare Mahkemeleri İçtihat Paylaşımı ve Değerlendirme 

Toplantısı”nda yaptığı konuşmada, mahkemelerin benzer davalarda farklı kararlar vermesinin 
“yargıya güveni azalttığını, hukuki güvenlik ilkesini zedelediğini ve toplumsal yaşamda belirsiz-
lik ve eşitsizlik oluşturduğunu” dile getirdi. Yiğit, “Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi içtihadına göre yeterli gerekçeyle desteklenmeyen içtihat farklılıkların bulunması hu-
kuki güvenlik ve adil yargılanma hakları bağlamında hak ihlali teşkil edebilmektedir” değerlen-
dirmesinde bulundu.2315 

23 Mayıs 2022 
• AYM, halen cezaevinde olan HDP’li siyasetçiler Aysel Tuğluk ve Sebahat Tuncel’in 6-8 Ekim 

Kobani olayları kapsamında ikinci kez tutuklanmasıyla ilgili bireysel başvuru dosyasını usül yö-
nünden kabul edilemez buldu. Kararda, “Mezkur suçlardan verilmiş bir tutuklama kararı bulun-
makta ise de başvurucunun (ikinci) tutuklama kararı nedeniyle fiziksel olarak özgürlükten yoksun 
bırakılması söz konusu değildir. Sonuç olarak somut başvuruya konu edilen tutuklama kararına 
ilişkin olarak başvurucunun kişi hürriyeti ve güvenliği hakkına yönelik bir müdahalede bulunul-
mamıştır” denildi.2316 

24 Mayıs 2022 
• Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda 2 Ekim 

2018’de resmi yetkililerce öldürülmesi davasının durdurulmasına ve Suudi Arabistan’a devredil-
mesine ilişkin itirazlarının reddedilmesinin ardından Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz, Ana-
yasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu. Cengiz, başvurusunda, “Cemal Kaşıkçı’nın Su-
udi Arabistan yönetimine muhalif görüşleri sebebiyle öldürülme, kaçırılma tehlikelerinden ko-
runmak için güvende olacağını düşünerek Türkiye’ye geldiğini ancak evlilik belgesi almak üzere 
gittiği Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu’nda boğularak öldürüldüğünü ve cese-
dinin parçalanarak yok edildiğini, başlatılan dava süreci sonucunda dosyanın Suudi Arabistan’a 
devredilmesi yönünde karar verildiğini, bu karara itiraz ettiklerini itirazlarının ise kesin olarak 
reddedildiğini başkaca başvurulacak hukuki yol kalmadığından Anayasa Mahkemesi’ne başvu-
rulduğunu” ifade etti. Cengiz’in başvurusunda, “Cemal Kaşıkçı’nın öldürülme nedeni siyasi gö-
rüşleridir. Düşünceleri nedeniyle Cemal Kaşıkçı’nın maruz kaldığı akıbet ve yargılama sürecinin 
etkili bir biçimde sürdürülerek yaptırıma tabi tutulmaması, ifade özgürlüğü bakımından devletin 
pozitif yükümlülüğünün ihlali anlamına gelmektedir” denilerek, “yaşam hakkı, işkence ve fena 
muamele yasağı ve ifade özgürlüğü hakkının” ihlal edildiği kaydedildi.2317 

25 Mayıs 2022 
• AYM, HDP’li siyasetçi Aysel Tuğluk’un başvurusunu değerlendirerek “toplantı ve gösteri yürü-

yüşü düzenleme” hakkının ihlal edildiğine hükmetti. 2318  AYM, ihlalin sonuçlarının ortadan 

 
2312 https://www.gazeteduvar.com.tr/mhpli-vekilden-anime-iddiasi-dinsizlige-neden-oluyor-haber-1565333 
2313 https://twitter.com/haluk/status/1526616592813109248?t=17235oQkVcj3syft6VbUMA&s=08 
2314 https://www.borsagundem.com/haber/spk-28-internet-sitesi-hakkinda-hukuki-islem-baslatiyor/1662603 
2315 https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/danistay-baskani-yigit-benzer-davalarda-farkli-kararlar-verilmesi-yargiya-guveni-azaltmakta-1938002 
2316 https://www.dw.com/tr/aym-aysel-tuğluk-ve-sebahat-tuncelin-tutukluluğunu-denetlemedi/a-61902576 
2317 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/hatice-cengiz-anayasa-mahkemesine-basvurdu-42069363 
2318 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2019/10405 
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kaldırılması için kararın ilgili mahkemeye gönderilmesi ve Tuğluk’a 13.500 TL tazminat öden-
mesine hükmetti.2319 

• CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “ABD'de paravan bir vakıf” dediği TÜRKEN Vakfı’na 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesi tarafından Türkiye’deki TÜRGEV ve ENSAR üzerinden 1 
milyar lira aktarıldığını söyledi.2320 Kılıçdaroğlu, “yolsuzluğa bulaşmış bürokratlar” seslenişiyle 
Türkiye’de olası iktidar değişikliğinde yolsuzluklar konusunda adli işlemler başlatılacağı uyarısı 
yaptı.2321 

28 Mayıs 2022 
• AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, MHP’yle birlikte TBMM’ye sundukları “Basın Ka-

nunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile ilgili eleştirilere karşı-
lık muhalefet partileriyle ilgili haberler yapılmasına engel olmadığını savundu. Ünal, “Anaya-
sa'ya aykırı olabilmesi için öncelikle diğer yasalarda karşılık bulmaması gerekiyor ya da basın 
özgürlüğünü doğrudan kısıtlayıcı niteliğe sahip olması gerekiyor. Gelişmiş demokrasilerde bu 
tarz düzenlemeler yapılıyor. Almanya bu konuda daha sert tedbirler getirdi. Kemal Kılıçda-
roğlu’nun iddialarını tabii ki gazeteci haberleştirecek. Bu suç kapsamına girmiyor. Dezenformas-
yon hepimizi tehdit eden bir durum. Dezenformasyon ya da suç kararını da  yargı verecek. Ama 
kalkıp, daha ilgili düzenlemeyi okumamış, çıkıp 'vatandaşın sesini kısıyorsunuz' diyorlar” 
dedi.2322 

31 Mayıs 2022 
• Gazeteci Celal Başlangıç, Artı Gerçek Genel Yayın Yönetmenliği’ni Duvar gazetesi eski genel 

yayın yönetmeni Ali Duran Topuz’a devretti.2323 
1 Haziran 2022 

• Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Güngör Arslan’ın cinayet ile ilgili olarak 10’u tutuklu 
toplam 14 kişi hakkındaki iddianameyi kabul etti. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıkla-
masında, “19.02.2022 tarihinde Ses Kocaeli Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Yazarı Güngör Arslan'ın 
iş yerinde ateşli silahla öldürülmesi olayına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen so-
ruşturma tüm iddialar titiz bir şekilde değerlendirilmek suretiyle sonuçlandırılmıştır. Buna göre 
eylemi bizzat gerçekleştiren tutuklu şüpheli R.Ö. hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme ve ruh-
satsız silah bulundurma' suçlarından, tutuklu şüpheliler E.K. ve B.P. hakkında ‘Tasarlayarak kas-
ten öldürmeye ve ruhsatsız silah bulundurmaya azmettirme’ suçlarından, tutuklu şüpheliler 
H.E.Ç., F.Y., R.S. ve E.Y. hakkında ‘Tasarlayarak kasten öldürme suçuna yardım ve ruhsatsız 
silah bulundurma’ suçlarından, tutuklu şüpheliler C.Y., K.Y. ve Ö.T. hakkında ‘Suçluyu kayırma’ 
suçundan, tutuksuz şüpheliler A.Y., E.T., E.Y. ve Y.B. hakkında ‘Suç Delillerini Gizleme’ su-
çundan Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kamu davası açılmıştır” denildi. Ayrıca olayla ilgili 
gözaltına alınan şüpheliler E.O, K.Y, S.Ö, S.Y, M.P, C.Y, S.Y, T.T, S.N.B, D.İ, T.U., U.Ö ve 
B.K. hakkında 'Tasarlayarak kasten adam öldürmek suçuna yardım, suçluyu kayırma ve suç de-
lillerini gizleme' suçlarından ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği kaydedildi. 
Olayla ilgili altı kişi hakkında ise soruşturma evrakının ayrılarak soruşturmaya devam edildiği 
belirtildi.2324 

2 Haziran 2022 
• Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığı’na 

Akın Gürlek atandı. Gürlek, önce İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, ardından ise 14. Ağır Ceza 
Mahkemesi Başkanlığı görevlerini yürüttü. Gürlek, Sözcü gazetesi yazarlarını “örgüte yardım” 
suçundan mahkum eden mahkemenin başkanıydı. Ayrıca HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Sela-
hattin Demirtaş’a örgüt propagandası suçundan dört yıl sekiz ay hapis cezası veren Gürlek, CHP 

 
2319 https://www.gazeteduvar.com.tr/aymden-aysel-tugluka-tazminat-karari-gosteri-hakki-ihlal-edildi-haber-1566207 
2320 https://twitter.com/kilicdarogluk/status/1529175455386959873?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetem-
bed%7Ctwterm%5E1529175455386959873%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2F 
2321 https://www.amerikaninsesi.com/a/kılıçdaroğlu-abd-deki-turken-vakfı-na-para-akışını-sordu/6587710.html 
2322 https://www.ntv.com.tr/turkiye/ak-partili-mahir-unal-ntvde-anlatti-sosyal-medya-yasa-teklifi-ne-iceriyor,kgOdhF0IvkOuE9zv7VuGmw 
2323 https://m.bianet.org/bianet/medya/261949-ali-duran-topuz-arti-gercek-in-yeni-yayin-yonetmeni-oldu 
2324 https://t24.com.tr/haber/gazeteci-gungor-arslan-cinayeti-sorusturmasi-tamamlandi-14-zanli-hakkinda-dava-acildi,1037776 
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İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu ise sosyal medya paylaşımları nedeniyle dokuz yıl 
sekiz ay hapisle cezalandırdı. Gazeteci Can Dündar’ı kaçak ilan ederek gayrimenkullerine el 
koyma kararı verdi. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı’yı iki buçuk 
yıl hapisle cezalandırdı. Gürlek, Anayasa Mahkemesi’nin Enis Berberoğlu’na ilişkin verdiği hak 
ihlali kararını uygulamayarak AYM’ye direnmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 
AYM kararına uymaması nedeniyle Akın Gürlek’i “Yeni Zekeriya Öz” olmakla suçlamıştı.2325 

• CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında grup toplantısında 
kendisine yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle beş kuruşluk tazminat davası açtı. Erdoğan, Kı-
lıçdaroğlu’na yönelik “Milletin parasını çalan hırsızdır. Hırsızın sırtını sıvazlayan ise daha büyük 
hırsızdır. Kılıçdaroğlu, CHP’li belediyelerdeki yolsuzluk operasyonlarına karşı çıkarak safını 
belli etmiştir. Van’ı överken, bu şehri İranlılar için nasıl cazip hale getireceğini anlatan da Kılıç-
daroğlu; ülkemize gelen yabancı yatırımcıları en aşağılık şekilde tehdit eden de yine Kılıçdaroğlu. 
Niye biliyor musunuz? Çünkü bu zat yalancı. Çünkü bu zat omurgasız, çünkü bu zat bir proje. 
Çünkü bu zat bir aparat. Bu zatın partisinin başına kaset komplosu ile geçirildiği günden beri 
Türkiye’nin milli çıkarlarına karşı sinsi bir savaş vermekten başka iş yaptığını gördünüz mü? 
Yine bu zatın ülkede yapılan tüm eserleri ve hizmetleri engellemeye çalışmaktan başka bir gay-
retine şahit oldunuz mu? Bu zatın Demirtaş’ından Kavala’sına, FETÖ’cülerinden PKK’lılarına 
kadar ülke ve millet düşmanı teröristleri savunmaktan, hatta bunun için Ankara’dan İstanbul’a 
yürümekten başka bir çabası var mı” demişti.2326 

• Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararıyla Akın Gürlek’in 
Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına getirilmesine CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharem 
Erkek Twitter’dan “Saray İktidarının yargı reformu devam ediyor! Anayasa Mahkemesi'nin ka-
rarını tanımayan ve uygulamayan bir kişi daha ödüllendirildi! Bu düzeni değiştireceğiz, ada-
letle…”2327 dedi.2328 

4 Haziran 2022 
• CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, “TRT’nin Sayıştay raporunda 21.3 milyon liralık bir 

kambiyo zararı tespit edilmiş. Bu zarar neden oluştu? 2020’de TRT 1 milyar 372 milyon liralık 
haber, hizmet ve program alımı gerçekleştirmiş. Ama bakıyorsunuz TRT reytinglerde yerlerde. 
Bu para izlenmeyen yapımlara hangi kriterlerle verildi? 

8 Haziran 2022 
• SADAT, avukatları aracılığıyla CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na bir milyon liralık manevi taz-

minat davası açtı. SADAT’ın internet sitesinden yaptığı açıklamada, “Kemal Kılıçdaroğlu, şirke-
timize yönelik haksız ithamlarına, saldırılarına yaptığı her basın açıklamasında, grup toplantıla-
rında, mitinglerde dozajını artırarak devam etmiştir. Daha önce de belirttiğimiz üzere SADAT, 
savunma danışmanlığı alanında çalışmalarını sürdüren bir sermaye şirketi olup Türk siyasetinin 
bir aktörü değildir. Kemal Kılıçdaroğlu’nun amacı şirketimizi politik emellerine alet etmek, şir-
ketimiz üzerinden siyasi kazanım elde etmektir. Şirketimiz hiçbir zaman siyasetçilerin politik 
emellerine alet edilemeyecektir. Gelinen noktada, Kemal Kılıçdaroğlu; bir aya yakın bir süredir 
şirketimize yönelik gerçekleştirdiği hukuka aykırı saldırılarıyla şirketimizin itibarını zedelemekle 
kalmayıp şirketimizin yöneticilerini, hissedarlarını ve çalışanlarını da seçmeni ve kamuoyu nez-
dinde hedef göstererek şirketimize karşı adeta topyekun savaş açmıştır” denildi. Açıklamada, 
“Hukukumuza göre tüzel kişilerin de korunmaya değer manevi hakları bulunmaktadır. Şirketler 
için bu değerlerin başında ticari itibar gelir. Şirketimizin itibarına karşı gerçeğe aykırı, düşmanca 
ve provokatif dille yapılan tüm açıklamalar neticesinde Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı 
1.000.000,00-TL değerinde manevi tazminat davası açmış bulunmaktayız. Talep edilen manevi 
tazminat miktarı, şirketimiz nezdinde meydana gelen manevi yıkımı karşılayabilecek bir miktar 
olmasa da, şirketimizin itibar kaybını bir nebze olsun hafifletebilecektir. Şirketimize yönelik 

 
2325 https://www.gazeteduvar.com.tr/tartismali-davalarin-hakimi-akin-gurlek-bakan-yardimciligina-atandi-haber-1567442 
2326 https://www.gazeteduvar.com.tr/kilicdaroglundan-erdogana-5-kurusluk-dava-haber-1567467 
2327 https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/tartismali-davalarin-hakimi-akin-gurlekin-atanmasina-siyasilerden-sert-tepki-saraya-da-bu-yakisir-1942626 
2328 https://twitter.com/MuharremErkek17/status/1532224256267919360 
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yapılan haksız saldırılara karşı başlatılan hukuki mücadelemizde adaletin tecelli edeceğinden şüp-
hemiz bulunmamaktadır. Bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da şirketimizin ticari itiba-
rına yönelik her türlü saldırıya karşı, her zaman hukuk nezdinde mücadelemizi sürdüreceğimizi 
kamuoyunun bilgisine arz ederiz” denildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Bey-
likdüzü’ndeki Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (SADAT) 
önüne gitmişti. Burada Kılıçdaroğlu, “Önünde bulunduğumuz SADAT paramiliter bir kuruluş-
tur... Burası terörist yetiştiren bir kurumdur” diye konuşmuştu. Seçim güvenliğinin önemli oldu-
ğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Seçimi gölgeleyecek, seçimin güvenliği sarsacak herhangi bir 
şey olursa sorumlusu burasıdır ve Saray’dır” demişti.2329 

9 Haziran 2022 
• Gezi Parkı eylemlerini organize ve finanse ettiği iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapse 

mahkûm edilen Osman Kavala ve aynı gerekçeyle 18 yıl hapis cezası verilen Mücella Yapıcı, 
Can Atalay, Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater, Mine Özerden ve Hakan Altınay tutuklama kararı 
nedeniyle Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu.2330 Başvuruda, Gezi Davası’nda verilen ka-
rarın Anayasa’ya ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne (AİHS) aykırılıkları ifade edildi. Baş-
vuruda, “Tutuklama kararının yasal dayanağı bulunmadığından özgürlüklere müdahalede aranan 
kanunilik koşulu gerçekleşmemiş, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı ihlal edilmiştir. Tutuklama 
kararının yöneldiği meşru bir amaç bulunmaması sebebiyle başvurucuların kişi özgürlüğü ve gü-
venliği hakkı ihlal edilmiştir. Ölçülülük kuralının gereklilik ve orantılılık ölçütlerine uymayan bir 
kararla başvurucuların kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı ihlal edilmiştir. Kanuna göre verilen 
tutuklama kararına karşı yetkili bir yargı merciine başvurma hakkı yönünden kişi özgürlüğü ve 
güvenliği hakkı ihlal edilmiştir. Tutuklama kararının kanunla kurulmuş (bağımsız ve tarafsız) bir 
mahkeme kararıyla verilmemiş olması sebebiyle kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı ihlal edilmiş-
tir” denildi.2331 

• Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Osman Kavala için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) 
verdiği hak ihlali kararının uygulanarak tahliye edildiğini savundu. Bozdağ, “Türkiye, Osman 
Kavala hakkında, AİHM’in verdiği hak ihlali kararını uygulamıştır ve bu karara uymuştur, gere-
ğini yapmıştır. Tahliyesine karar verince Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararı da infaz 
edilmiş oldu. Ondan sonra başka soruşturmalar, yargılamalar çerçevesinde ortaya çıkacak du-
rumda eğer yeni iddialar varsa o zaman AİHM’in gündemine onlar gelir. Ama şimdi infaz edilmiş 
bir karar var ve burada Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin denetimi sadece şekli bir denetim, 
bu şekli denetime baktığında da Türkiye gereğini tam yapmış durumda. Buna rağmen ‘yapmadı’ 
demek burada Türkiye’ye karşı taraflı davranmak ve adil davranmamaktır. Biz bunu çok net söy-
lüyoruz” dedi.2332 

• Yükseköğretim Kurulu (YÖK) başkan vekilleri Prof. Dr. Rahmi Er ve Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu 
görevlerinden istifa etti.2333 

10 Haziran 2022 
• T24 yazarı Tuğçe Tatari, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Gezi protestolarına katılanlara yönelik ola-

rak sarf ettiği “Bunlar sürtük, bunlar çürük” sözleri nedeniyle avukatı Turgut Kazan aracılığıyla 
“kişilik haklarına saldırıldığı” gerekçesiyle 5.000 liralık manevi tazminat davası açtı. Dava dilek-
çesinde kazanılması halinde tazminatın Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağışlanacağı 
ifade edildi. Dava dilekçesinde, “Tatari’nin Akşam gazetesinde çalışırken Gezi olaylarını izleye-
rek köşesinde yazdığı, ancak şu anda FETÖ kaçağı durumunda olan kişilerce “Gezi’ci” denilerek 
işten çıkarıldığı kaydedildi. Dilekçede, “Bizzat hükümetin görevlendirdiği yöneticiler tarafından 
Gezi’ci sayılan müvekkilemin, dava konusu çirkin sözleri kişilik haklarına saldırı sayması gayet 
doğaldır, doğrudur, hakkıdır” denildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta yaptığı grup 

 
2329 https://t24.com.tr/haber/sadat-tan-kilicdaroglu-na-1-milyon-liralik-tazminat-davasi-acti,1039320 
2330 https://www.diken.com.tr/gezi-davasi-tutuklulari-anayasa-mahkemesine-basvurdu/ 
2331 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/gezi-davasi-anayasa-mahkemesine-tasindi-7184601/ 
2332 https://t24.com.tr/haber/bakan-bozdag-turkiye-osman-kavala-hakkinda-aihm-in-verdigi-hak-ihlali-kararina-uymus-ve-tahliye-etmistir,1039620 
2333 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/dikkat-ceken-gelisme-yokte-baskan-vekilleri-gorevinden-ayrildi-1945268 
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toplantısında Gezi eylemlerine katılanlara yönelik olarak, “Bu teröristler, eşkıyalar bira şişele-
riyle caminin içini pislemişti. Bunlar böyle, bunlar çürük, bunlar sürtük" demişti. Erdoğan’ın 
tepki çeken bu açıklamasına ilişkin olarak CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ve Halkın 
Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları, Sol Partili hukukçular, Avukatlar Birliği, TİP’li kadınlar ve 
Memleket Partisi suç duyurusunda bulunmuştu.2334 

14 Haziran 2022 
• Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Ses Kocaeli İmtiyaz Sahibi gazeteci Güngör Arslan’ın öldürül-

mesine ilişkin 10’u tutuklu 14 şüpheli hakkında iddianame hazırladı. İddianamede, Arslan’ın Ko-
caeli Büyükşehir Belediyesi’nin tramvay ve otobüslerin reklam giydirmeleri ihalelerini alan şir-
ketin sahibi eski Ülkü Ocakları Kocaeli İl Başkanı ve avukat Ersin Kurt aleyhinde yaptığı haber 
ve yazılar nedeniyle bizzat Kurt’un azmettirmesi sonucu öldürüldüğü anlatıldı. İddianamede, şüp-
heli Ersin Kurt ve B.P. hakkında tasarlayarak kasten öldürme suçuna azmettirme, tetikçi R.Ö. 
hakkında tasarlayarak kasten öldürme iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis, dört şüpheli hak-
kında kasten öldürme suçuna yardım suçlarından ceza istendi. Ayrıca diğer şüpheliler hakkında 
ise “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme”den ceza talep edildi.  Kurt’un sahibi ve 
yetkilisi olduğu Kentpark LTD.ŞTİ’nin olaydan kısa bir süre önce Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 
tarafından tramvay ve otobüslerin reklam giydirmeleri amacıyla yapılan ihaleyi kazandığı aktarı-
lan iddianamede, maktul Arslan’ın Ses Kocaeli isimli haber sitesinde, 3 Şubat 2022 tarihinde 
“Tramvayın giydirmelerini kim yapıyor” yazısını yayınladığı anımsatıldı. İddianamede, Güngör 
Arslan’ın B.P.’nin kız arkadaşı T.U.’yu taciz ettiği, bu nedenle husumet beslediği ve tetikçiyi 
azmettirdiği şeklinde bir kurgu oluşturdukları da anlatıldı. Bu kurgu üzerine beş şüphelinin tanık 
T.U.’ya yalan beyanda bulunmak üzere baskı yaptıkları ancak tanığın bu baskılara boyun eğme-
diği ve dolayısıyla şüpheli B.P. ile maktul arasında öldürmeye gerektirecek herhangi bir husumet 
ve ihtilafın bulunmadığının ortaya çıktığı kaydedildi.2335 

17 Haziran 2022 
• Adana Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele 

Şubesi’nce Mayıs ayında internet yoluyla işlenen suçların tespiti, takibi ve engellenmesine yöne-
lik çalışmada yanıltıcı bilgi, yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve fuhşa aracılık gibi suçlar işlendiği 
belirlenen bin 369 internet sitesine erişim engeli kararı aldırıldı. Öte yandan, sosyal medya he-
sapları üzerinden çeşitli suçlar işlediği belirlenen 37 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.2336 

• TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Haziran’ın 22’sine kadar RTÜK’e ödenmesi 
gereken tüm cezaların ödendiğini duyurdu. Yanardağ, “Bu medyanın bir utanç belgesidir. Bu 
makbuzlar utanç belgeleridir” dedi.2337 

• İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, “Kadir gecesi özel” notuyla sosyal medya hesabında 
içki sofrası paylaşımı yaptığı için Pegasus’tan kovulan O.T. hakkında “halkın bir kesiminin be-
nimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle iddianame 
düzenlendi.2338 

• Sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanarak Eskişehir H tipi Cezaevi’ne konulan yüzde 98 
engelli Bekir Güven, dört aydır tedavi gördüğü Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde ya-
şamını yitirdi.2339 

• İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, köşe yazarı Nagehan Alçı’nın 2010 yılında 
yaptığı  “Bizim askerlerin eşleri ve sevgilileri de Güneydoğu'daki gaziler için maarif takvimine 
soyunsun!” paylaşımıyla ilgili eşi hava pilot yarbay olan Püren Ödemiş’in açtığı davada yerel 
mahkemece verilen red kararını kaldırdı.  İstinaf Mahkemesi, İstanbul 26. Asliye Hukuk 

 
2334 https://t24.com.tr/haber/yazar-tugce-tatari-den-cumhurbaskani-erdogan-a-surtuk-davasi,1039850 
2335 https://www.gazeteduvar.com.tr/oldurulen-gazeteci-gungor-arslanin-iddianamesi-susturulmak-istendi-haber-1569346 
2336 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/adanada-bin-369-internet-sitesine-erisim-engeli-1948429 
2337 https://t24.com.tr/haber/merdan-yanardag-tele-1-in-borclari-odendi-lisans-tehlikemiz-kalmadi,1041250 
2338 https://www.birgun.net/haber/icki-masasi-fotografi-nedeniyle-eski-pegasus-calisanina-1-5-yil-hapis-talebi-392211 
2339 https://t24.com.tr/haber/sosyal-medya-paylasimlari-nedeniyle-cezaevine-konulan-yuzde-98-engelli-bekir-guven-hayatini-kaybetti,1041231 
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Mahkemesi’nin “husumet yok” kararını kaldırarak, Alçı hakkında yargılama yapılması gerekti-
ğini belirterek dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.2340 

19 Haziran 2022 
• Ankara’da Somalililere ait iş yerlerinden birinin tabelası kaldırılmak istenirken, DEVA Partisi 

Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ile bir polis arasında sözlü 
tartışma yaşandı. Polis memuru, Yeneroğlu’nun sosyal medya hesabında paylaştığı videoda “Se-
nin gibi tiplerin ne olduğu belli, ahlaksız sensin lan, adam gibi konuş, milletvekiliymiş...” derken 
görüldü. Emniyet Genel Müdürlüğü’nden tartışmaya ilişkin yapılan açıklamada, “Konuyla ilgili 
tahkikat başlatılmış ve ilgili personele gerekli uyarılarda bulunulmuştur. Bununla birlikte söz ko-
nusu milletvekili hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır” denildi. Açıklamada, uzun zamandır 
Türk Polis Teşkilatına sistematik bir şekilde saldırılar yapıldığı belirtilerek, “Bu bağlamda, geç-
tiğimiz günlerde önce 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde bir grup milletvekilinin izinsiz, gayri 
hukuki bir şekilde pankart asarken, kendisini engellemeye çalışan polis memuruna yapmış olduğu 
hakaretler herkes tarafından biliniyor. Yine yakın zaman önce terör örgütü elebaşının sözde tec-
ritinin sonlandırılması için örgüt yandaşlarının tüm Türkiye’de yapmak istediği yürüyüş engel-
lenmiştir. Bu sırada İstanbul Kadıköy’de bir milletvekilinin polisimize yumruk atması da herke-
sin malumudur. Bu ve buna benzer hakaret ve davranışlar sadece bu provokasyonlardan birkaç 
tanesidir” denildi. AKP Ardahan Milletvekili Orhan Atalay ise, “Ankara’da bir polisin milletve-
kiline parmak sallayarak üzerine yürümesi asla kabul edilebilir değildir” ifadelerini kullandı. Ye-
neroğlu ise, EGM’nin yazılı açıklamasına da tepki göstererek, “Hepimizin güvenliğinden so-
rumlu Emniyet Genel Müdürlüğü bir milletvekili ile ilgili düşmanca sözler kullanıp açıkça hedef 
gösterebiliyorsa bu ülkede kimsenin can güvenliği kalmamıştır. İçişleri Bakanı ve Emniyet Genel 
Müdürü derhal istifa etmelidir” dedi.2341 DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da, Cumhur-
başkanı Erdoğan’a “Bugün devlet kurumları vatandaşı tehdit ediyorsa bu; sen ve sana bağlı ba-
kanın hukuk tanımazlığı yüzündendir” şeklinde seslenirken konuyla ilgili “gereğini yapması” 
çağrısında bulundu. Babacan, “Bir polisin yaptığı edepsizliği ve hukuksuzluğu tüm Emniyet teş-
kilatına mal eden bu açıklama, ülkem adına bir utanç vesikasıdır! Sayın Erdoğan çık ve gereğini 
yap! Bugün devlet kurumları vatandaşı tehdit ediyorsa bu; sen ve sana bağlı bakanın hukuk tanı-
mazlığı yüzündendir”2342 dedi.2343 

24 Haziran 2022 
• İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstan-

bul Başkonsolosluğu’nda 2 Ekim 2018’de öldürülmesine ilişkin 17 Haziran 2022’de 26 sanık 
hakkındaki davanın düşürülmesine yönelik ek karar verdi. Oy birliğiyle alınan kararda, 7 Nisan 
2022’de davanın durmasına ve devredilmesine hükmedildiği hatırlatıldı. Kararda, Suudi Arabis-
tan Riyad Ceza Mahkemesi 1. Ortak Dairesi’nin 30 Mayıs 2022 tarihli kararıyla sekiz sanık hak-
kında hüküm verildiği ve bazı sanıklar hakkında da beraat kararı verildiği belirtildi. Cemal Ka-
şıkçı’nın Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluk binasında öldürüldüğünün sabit ol-
duğu kaydedilen kararda, olayın nasıl gerçekleştiğine dair bir görgü tanığı ya da teknik kaydın 
bulunmadığı, sadece hakkında mahkumiyet kararı verilen sanıkların ikrar içeren beyanlarının yer 
aldığı ve Suudi adli makamlarının bu beyanları gözeterek hüküm kurduğu anlatıldı. Verilen ka-
rarların dosya kapsamı ve maddi vakıayla uyumlu olduğu ifade edilerek sanıklar hakkındaki da-
vanın ayrı ayrı düşürülmesine karar verildi. Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz’in avukatı Gök-
men Başpınar ise, bu ek karara da itiraz edeceklerini belirtti. Suudi Arabistan’ın fiili lideri Veliaht 
Prensi Selman’ın Türkiye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesini değerlendiren Hatice Cen-
giz ise, “Suudi Veliaht Prensi’nin Türkiye gezisi hakkında: Onun ülkemize gelmesi, onun bir ci-
nayetten sorumlu olduğu gerçeğini değiştirmez. Her gün başka bir ülkeye yaptığı bu ziyaretler 

 
2340 https://www.gercekgundem.com/siyaset/345898/bizim-askerlerin-esleri-marif-takvimine-soyunsun-demisti-nagehan-alci-hakkinda-kritik-karar 
2341 https://m.haberturk.com/son-dakika-emniyet-ten-polis-amirine-uyari-yeneroglu-na-suc-duyurusu-3470997 
2342 https://twitter.com/alibabacan/status/1538567430687150080?ref_src=twsrc%5Etfw 
2343 https://t24.com.tr/haber/babacan-dan-erdogan-a-bugun-devlet-kurumlari-vatandasi-tehdit-ediyorsa-bu-sen-ve-sana-bagli-bakanin-hukuk-tanimazligi-yuzun-
dendir,1041507 
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ona siyasi meşruluk kazandırsa da onun bir katil olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Cemal artık 
sadece benim hikayem değil ve adalet için artık yalnız savaşmıyorum. O öldürüldü ve şu an me-
zarı bile olmayan birisi”2344 dedi.2345 

30 Haziran 2022 
• Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid’deki NATO Zirvesi kapsamında, “Şu anda ülkemde cezai bir 

durum olmadıktan sonra hukuk noktasında herhangi bir cezai yaptırıma tabi olmadıktan sonra, 
gazeteci, kalemşör, fikir suçlusu cezaevlerinde yok. Bunların hepsi dezenformasyon”2346 açıkla-
ması yaptı.2347 

1 Temmuz 2022 
• HDP Gebze İlçe Örgütü, 3 Temmuz’da Ankara’da yapılacak HDP 5. Olağan Büyük Kongre ça-

lışmaları kapsamında dün Gebze Kent Meydanı’nda açmak istedikleri standa polis izin vermedi. 
Polis müdahalesi sırasında HDP Gebze İlçe Eş Başkanı Ömer Yıldız, Mekiye Aydın ile parti 
yöneticileri Hasan Fecri Eskin, Ferdi Gülkırmızı, Nigar Doğan ve Şaziye Zorba darp edilerek 
gözaltına alındı.2348 HDP’liler, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.2349 

• Eski Bakan Berat Albayrak’ın avukatı İsa Sinan Göktaş, CHP aleyhine ekonomiye ilişkin “128 
milyar nerede?” sorusu nedeniyle açtıkları davayı kazandıklarını ve CHP’yi 60.000 lira tazminat 
ödemeye mahkum ettirdiklerini açıkladı.2350 

2 Temmuz 2022 
• HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, “izinsiz stant açmak” gerekçesiyle 6 kişinin 

gözaltına alınmasını “Arkadaşlarımızla beraber tekrar buradayız. Anayasa’da belirtildiği gibi si-
yasi partiler izin almadan sadece bildirmekle beraber stant ve bildiri dağıtımı yapabilir. Ancak 
Vali ve Kaymakam tarafından mazeret gösterilerek izin verilmeme tamamen hukuksuz ve anaya-
sal bir suçtur” sözleriyle eleştirdi.2351 

3 Temmuz 2022 
• Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Çocukları Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu-

muz, alanında uzman kişilerden oluşur ve tek bir amacı vardır: Çocukları, fizyolojik ve psikolojik 
gelişimlerine zarar verebilecek basılı yayınlardan korumak. Muzır ilan edilmiş bir yayın çocuklar 
için zararlıdır ve bu sebeple çocuklara satılamaz, açıkta teşhir edilemez ve reklamı yapılamaz. 
Yetişkinlerin bu yayınlara erişimi ise kurulun görev alanı değildir” dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, Çıtır Çıtır Felsefe serisinde yer alan 7 
kitabın 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte 
olduğu iddiasıyla kitaplara sansür uygulamıştı.2352 

5 Temmuz 2022 
• Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “örgüt propagandası” iddiasıyla açılan soruşturma 

kapsamında HDP’nin 3 Temmuz’da gerçekleştirdiği 5. Olağan Büyük Kongresi’ne katılan 14 kişi 
“örgüt propagandası” iddiasıyla gözaltına alındı.2353 

7 Temmuz 2022 
• CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İzmir’de CHP’li Menderes Belediye Başkanı Mus-

tafa Kayalar’ın İçişleri Bakanlığı’nca görevinden uzaklaştırılması kararı2354  alınması üzerine 
“Dün mahkemede serbest kalan Menderes Belediye Başkanımız, bugün Suçişleri Bakanı’nın ta-
limatıyla görevden alındı. Atanmış Süleyman Soylu, sen kanun musun? Dün tutuklatamadın, 
şimdi kendi yetkilerinle mi yargıyı çiğniyorsun! Sen kimsin de halkın iradesine darbe yapıyor-
sun? Atanmış Süleyman Soylu; Mahkemenin ‘görevden al’ dediği 2 AKP’li belediye başkanına 

 
2344 https://twitter.com/mercan_resifi/status/1539556668702441473 
2345 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/son-dakika-cemal-kasikci-davasi-dusuruldu-1950972 
2346 https://twitter.com/tele1comtr/status/1542524966909882374 
2347 https://www.gercekgundem.com/dunya/347796/erdogan-acikladi-isvec-73-teroristin-iadesi-icin-soz-verdi 
2348 https://www.t4haber.com/gebze-de-stant-acan-6-hdp-li-gozaltina-alindi/281799/ 
2349 https://www.t4haber.com/gebze-de-stant-acan-6-hdp-li-gozaltina-alindi/281799/ 
2350 https://tele1.com.tr/berat-albayrakin-avukati-duyurdu-chpye-128-milyar-dolar-cezasi-654133/ 
2351 https://www.evrensel.net/haber/465051/hdp-gebzede-tekrar-stant-acti-kongreye-cagriyi-polis-ablukasinda-yapti 
2352 https://www.gercekgundem.com/gundem/348167/bakan-yanik-citir-citir-felsefe-serisine-uygulanan-sansuru-savundu 
2353 https://www.gazeteduvar.com.tr/hdp-kongresine-katilan-14-kisi-gozaltina-alindi-haber-1572222 
2354 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/menderes-belediye-baskani-kayalar-ile-yenikent-belediye-baskani-yumusak-gorevden-uzaklastirildi/2632384 
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6 aydır işlem yapmayıp suç işliyorsun! İşte sen bu kadar aciz, bu kadar korkaksın. Unutursak 
kalbimiz kurusun: Günü geldiğinde bu millete hesap verecek, o terazide sen de tartılacaksın!” 
açıklaması yaptı.2355 

8 Temmuz 2022 
• AYM, Cizre’de sokağa çıkma yasağı döneminde hayatını kaybedenlerin yaşam hakkının ihlal 

edildiğine dair başvuruda, “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmesi”, “kötü muamele 
yasağı, özel hayata ve aile hayatına saygı hakkı ile din ve vicdan özgürlüğünün ihlal edilmesi” 
konularını kabul edilemez buldu.2356 AYM, görüşülmek üzere kabul edilebilir bulduğu “Yaşam 
hakkının öldürmeme yükümlülüğü” ve “yaşam hakkının usul boyutu” ihlal iddialarıyla ilgili ise 
“ihlal yok” kararı aldı.2357 

• TRT yönetimi, “Yayıncılık faaliyetlerinin sürdürülebilmesi, alanındaki değişim ve yeniliklere 
ayak uydurabilmesi için gerekli yatırımlar ve işletme maliyetleri nedeniyle kaynak ihtiyacı ile 
karşı karşıya kalınmaktadır. Kamu yayıncılarının en temel özelliği kamu fonlarından yararlanma-
sıdır. Döviz kurları ile enflasyondaki artışa bağlı olarak, personel ve diğer maliyetlerde büyük 
artışlar yaşanmıştır. Hizmetin sürekliliği açısından kurumun düzenli ve öngörülebilir gelire ihti-
yacı olduğundan bandrol oranlarında yasanın verdiği yetki doğrultusunda artışa gidilmiştir” açık-
laması yaptı. TRT’nin 2011 ve 2021 yıllarını da kapsayan 10 yılda elektrik faturaları ve bandrol 
ücreti için yurttaşın cebinden aldığı vergi 24 milyar TL’ye ulaştığı bildirildi.2358 TRT’nin cep te-
lefonu, akıllı saat, bilgisayar ve tablet gibi ürünlerin satışından elde ettiği bandrol ücretleri, Ma-
yıs’ta cep telefonlarında oran yüzde 10’dan yüzde 12’ye, akıllı saatler yüzde 8’den 14’e, bilgisa-
yar ve tabletlerde ise yüzde 2’den yüzde 4’e çıkartılmıştı.2359 

12 Temmuz 2022 
• AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı’nın “Demokratik ülkelerde, 

hukukun egemen olduğu ülkelerde, her vatandaşın kanunlar çerçevesinde gösteri yapma, protesto 
etme hakkı vardır” sözlerine Cumartesi Anneleri, “Öyleyse neden bu hakkımızı kullanmak iste-
diğimizde hep polis şiddetine maruz kalıyoruz? Susun Yazıcı, bari susun; hak ve özgürlüklerimiz 
gasp edilmişken bize demokrasiden, haktan, hukuktan bahsetmeyin!”2360 tepkisini gösterdi.2361 

• Adalet Bakanlığı, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda 
2 Ekim 2018’de öldürülmesiyle ilgili dava dosyasının Suudi Arabistan’a devredilmesine ilişkin 
Ankara Bölge İdare Mahkemesi 10. İdari Dava Dairesi Başkanlığı’na gönderdiği yazıda, şüphe-
liler tarafındaki Suudi Arabistan’ın İstanbul’daki yargılamaya hiçbir şekilde yardımcı veya destek 
olmadığını itiraf etti. Adalet Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün mahkemeye 
gönderdiği beş sayfadan oluşan resmi görüşünde, hazırlık soruşturması aşamasında İstanbul 
Cumhuriyet Başsavcılığı’nca talep edilen hiçbir bilgi ve verinin Türkiye’ye gönderilmediği açık-
landı. Yazıda, “Ülkemizden gönderilen adli yardımlaşma taleplerine cevaben gönderilen Suudi 
makamlarının 01/11/2019 tarihli yazısında ise; Suudi mercilerce devam eden soruşturmanın gü-
vence altında kalmasını sağlamak adına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın adli yardımlaşma 
taleplerinin soruşturma süreci tamamlanmadan ortaya çıkarılmasının soruşturma, adli işlem ve 
prosedürlerle bağdaşmadığı ve sürecin yürütülmesine zarar vereceği gerekçesiyle Suudi Arabis-
tan’da görülen ve Türk makamları tarafından da takip edilen dava kapsamındaki istemlerimiz 
yerine getirilmemiştir” denildi. Ayrıca Suudi Arabistan’ın Türkiye’de devam eden davaya hiçbir 
yardımda bulunmadığı kaydedilen yazıda, “Suudi Arabistan adli makamları, ülkemizden iletilen 
adli yardımlaşma ve iade taleplerinin hiçbirini yerine getirmemiş, delillerin yalnızca kendi ülke-
lerinde görülen davada oryaya konulacağını ve vatandaşlarını Türkiye’ye iade etmeyeceklerini 
açıkça belirtmiştir. Dolayısıyla, sanıkların ülkemize iade edilmemesi ve adli yardımlaşma 

 
2355 https://ankahaber.net/haber/detay/chpli_torun_atanmis_suleyman_soylu_sen_kanun_musun_sen_kimsin_de_halkin_iradesine_darbe_yapiyorsun_94052 
2356 https://www.anayasa.gov.tr/tr/mahkeme-gundemi/genel-kurul/5-temmuz-2022-genel-kurul-gundemi-ve-sonuclari/ 
2357 https://bianet.org/bianet/hukuk/264287-aym-cizre-bodrumlarinda-hak-ihlali-bulmadi 
2358 https://www.birgun.net/haber/bandrol-zammi-savunmasi-394782 
2359 https://www.birgun.net/haber/trt-bandrol-ucretleri-artirildi-389293 
2360 https://twitter.com/CmrtesiAnneleri/status/1546801674983030784 
2361 https://medyascope.tv/2022/07/12/cumartesi-annelerinden-akp-genel-baskan-yardimcisi-hayati-yaziciya-yanit-bari-susun-bize-demokrasiden-haktan-hukuk-
tan-bahsetmeyin/ 
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taleplerine olumsuz yanıt verilmesi nedeniyle Ceza Muhakemesi Kanunu çerçevesinde yargıla-
manın sonuçlandırılması mümkün olmamıştır” ifadeleri kullanıldı.2362 

13 Temmuz 2022 
• İstanbul Bakırköy 30. Asliye Ceza Mahkemesi, Aykırı Haber Genel Yayın Yönetmeni Batuhan 

Çolak hakkında “sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı” suçlaması ile iki yıl hapis cezası verdi. 
Mahkeme, iyi hal indirimi ile cezayı bir yıl sekiz aya indirdi ve  “sanığın bir daha suç işlemeye-
ceği yönünde olumlu kanaat oluştuğu” gerekçesiyle hükmün açıklanmasını erteledi.2363 

16 Temmuz 2022 
• Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi, İstanbul Silivri Cezaevi’nde hükümlü 

Osman Kavala hakkındaki karar açıklamasında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 
46/1. maddesinin ihlal edildiği hükmüne vardı. Türkiye, Kavala’ya 7.500 Euro mahkeme masra-
fını ödeyecek.2364 

• Anayasa Mahkemesi, Kocaeli Kandıra Cezaevi’nde tutuklu HDP’li Figen Yüksekdağ’ın millet-
vekili seçilmeden önce terör örgütü MLKP üyesi bir kişiyle ilgili mezarı başındaki anmaya katıl-
ması sebebiyle milletvekilliğinin düşürülmesi kararı hakkında “hak ihlali” kararı aldı. AYM, 
Yüksekdağ’ın milletvekili seçilmesine rağmen yargılamaya devam edilmesi ve mahkumiyet ka-
rarı gerekçesiyle Van milletvekilliği düşürülmesi sürecini hak ihlali olarak değerlendirdi. AYM, 
Yüksekdağ’a 30.000 Türk lirası ödenmesine karar verdi.2365 

• Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen Cemal Kaşıkçı’nın avukatı Asim 
Ghafoor, İstanbul’a gelmek üzere bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dubai Havali-
manı’nda “kara para aklamak” suçlamasıyla gözaltına alındı. Sivil toplum kuruluşu Arap Dünyası 
için Şimdi Demokrasi (DAWN) tarafından yapılan açıklamada, DAWN yönetim kurulu üyesi 
olan sivil haklar avukatı Asim Ghafoor’un BAE yönetimince gözaltına alındığı belirtildi. ABD 
yönetiminden üst düzey bir yetkili de konudan haberdar olduklarını kaydetti.2366 

17 Temmuz 2022 
• AKP Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi’nin, Kocaeli Kandıra Cezaevi’nde 

tutuklu HDP’li Figen Yüksekdağ hakkında verdiği hak ihlali kararının Anayasa’ya aykırı olduğu 
eleştirisinde bulundu. Tunç, Anayasa’nın milletvekili dokunulmazlığını düzenleyen 83. madde-
sine göre seçimden önce soruşturmasına başlanmış olmak kaydıyla “temel hak ve hürriyetlerin 
kötüye kullanılmaması” başlıklı 14. maddedeki suç durumlarının yasama dokunulmazlığının kap-
samı dışında olduğunu ifade etti. Tunç, “Figen Yüksekdağ terör suçundan yargılandığı ve soruş-
turması seçimden önce başladığı için Anayasa’nın 14. maddesi gereğince yargılaması devam et-
miş, 83. maddesi gereğince kesin hüküm TBMM Genel Kurulu’nda bilgiye sunulmuş, 84. mad-
desi gereğince de milletvekilliği düşürülmüştür. Tüm bu nedenlerle Anayasa Mahkemesi’nin hak 
ihlali kararı Anayasa’ya aykırı, hatalı bir karardır” dedi.2367 

• Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye’nin AİHM’in kararlarına en çok uyan ülke olduğunu öne 
sürdü. AİHM’in tutuklu Osman Kavala’yla ilgili kararının hatırlatılması üzerine Bozdağ, “Şu ana 
kadar üye ülkelerin, AİHM kararlarına uyma oranı yüzde 80,20. Türkiye’nin uyma oranı yüzde 
87,98. Osman Kavala konusunda Türkiye, AİHM’in verdiği ihlal kararına 10 Aralık 2019'da uy-
muş ve uygulamıştır. Bu uygulamadan sonra Kavala’nın avukatları konuyu Anayasa Mahke-
mesi’ne taşımışlar, tutukluluğu başka dosyadan, suçtan devam ettiği için ‘uymadı’ diye. Anayasa 
Mahkemesi de ‘Bu ayrı dosya, ayrı bir suç, AİHM’in kararına Türk mahkemesi uymuştur’ diye 
karar vermiştir” dedi.2368 

 
2362 https://t24.com.tr/yazarlar/tolga-sardan-buyutec/adalet-bakanligi-nin-kasikci-dosyasi-hakkindaki-itirafi-suudi-arabistan-talepleri-yerine-getirmedi-ama-dos-
yayi-devrettik,35930 
2363 https://medyascope.tv/2022/07/13/gazeteci-batuhan-colakin-tacizde-bulundugu-suclamasiyla-ceza-aldigi-kadin-avukat-b-knin-avukati-ahmet-dogan-medyas-
copea-konustu-aslinda-kendisinin-taciz-edildigini-iddia-eden-b/ 
2364 https://m.bianet.org/bianet/insan-haklari/264374-aihm-osman-kavala-kararini-acikladi 
2365 https://www.krttv.com.tr/gundem/anayasa-mahkemesi-nden-figen-yuksekdag-hakkinda-flas-karar-h128520.html 
2366 https://tr.euronews.com/2022/07/16/istanbulda-oldurulen-gazeteci-kasikcinin-avukati-birlesik-arap-emirliklerinde-gozaltina-al 
2367 https://www.haber7.com/siyaset/haber/3242303-ak-partili-tunctan-aymnin-figen-yuksekdag-kararina-tepki 
2368 https://www.indyturk.com/node/532556/haber/bozda%C4%9F-t%C3%BCrkiye-ai%CC%87hm-kararlar%C4%B1na-en-y%C3%BCksek-oranda-uyan-
%C3%BClke 
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18 Temmuz 2022 
• Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Ayde-

niz’in dosyasına2369 ilişkin TBMM Adalet Komisyonu ile Anayasa Komisyonu’nun üyelerinden 
oluşan Karma Komisyon’da2370 oy çokluğuyla milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasına ka-
rar verildi.2371 

19 Temmuz 2022 
• ABD Dışişleri Bakanlığı, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın avukatı Asim Gafur’un Dubai Havali-

manı’nda gözaltına alınmasının Kaşıkçı davasıyla ilişkili olduğuna dair bir emare görmediklerini 
açıkladı. Sözcü Ned Price, konuyu en üst düzey BAE makamları nezdinde gündeme getirdiklerini 
ve söz konusu gözaltı olayına ilişkin açıklama beklediklerini söyledi.2372 

• Türkiye’de medya dünyasıyla ilişkileri tartışılmalı olan Sezgin Baran Korkmaz, ABD’de Utah 3. 
Bölge Mahkemesi’nde Sulh Hakimi Jarred Bennetin karşısına “kara para aklamak”, “dolandırı-
cılık yapmak” ve “adaletin tesisini engellemekle” suçlamalarıyla çıktı. Davada, Korkmaz’ın, 
Utah’a bağlı Plymouth kasabasında kurduğu Washakie Yenilenebilir Enerji şirketi adına biyodi-
zel üretmek için Jacob Kingston, Isaiah Kingston ve Levon Termendzhyan ile 1 milyar dolar 
miktarında yanlış gelir vergisi bildiriminde bulunarak ABD Hazine Bakanlığı’nı dolandırdığı öne 
sürülüyor. ABD Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Korkmaz ve ortakları,  biyodizel do-
landırıcılığı ile edindikleri parayı lüks ev ve varlıklar satın almakta, Biofarma adlı şirket, Borajet, 
“Kraliçe Anne” adında bir tekne, Türkiye’de lüks bir otel, Boğaziçi’nde bir villa ve apartman 
satın almakta suçlandı. Korkmaz’ın Lübnan’daki “Kraliçe Anne” adlı teknesine el konulduğu, 
Türkiye ve Avrupa’daki diğer varlıkları üzerinde dondurma kararı alındığı belirtildi. Federal ajan-
lara yalan söylemekle de suçlanan Korkmaz’ın, ortakları Jacob Kingston ve Isaiah Kingston’ı da 
2018 yılında dolandırdığı kaydedildi.2373 

• Anayasa Mahkemesi, HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu’nun 6 Nisan 2017’deki Cum-
huriyet gazetesi davası sırasında Çağlayan Adliyesi’ndeki eyleme polis müdahalesinde bulunul-
ması nedeniyle yaptığı başvuruya ilişkin hak ihlali olmadığına hükmetti.2374 AYM, Keresteci-
oğlu’nun toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edilmediğine karar verdi. AYM, 
kötü muamele yasağının ihlal edildiğine ilişkin başvurunun ise “açıkça dayanaktan yoksun ol-
ması” nedeniyle kabul edilemez olduğunu bildirdi.2375 

20 Temmuz 2022 
• AYM, 2011’de terör örgütü PKK lehine slogan atılan bir eylemde yer aldığı için eski HDP Eş 

Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında dava açılmasını “hak ihlali” saydı ve Demirtaş’a 
13.500 lira tazminat ödenmesine hükmetti.2376 Kararda, “Başvurucunun toplantının katılımcıla-
rından olması ona otomatik olarak toplantıyı organize eden ve yöneten kişi statüsü vermediği gibi 
onun salt toplantıda bulunması kanuna aykırı eylemleri gerçekleştirenlerin hareketlerine iştirak 
ettiği sonucunu da doğurmaz. Başvurucunun toplantıda bulunduğu esnada bazı göstericiler tara-
fından terör örgütünü ve örgüt liderini övücü slogan atılması ve örgütün bayrağının açılması, 
başvurucu hakkında kovuşturmanın ertelenmesi kararı verilerek üç yıl denetim altına alınması 
şeklindeki müdahaleyi haklı kılmayacaktır” ifadeleri kullanıldı.2377 

• Anayasa Mahkemesi, Şubat 2019’da Ankara’da ekonomik kriz konulu bildiri dağıttığı için 153 
lira para cezası kesilen Halkevleri Derneği üyesi Fırat Can Kara’nın başvurusunda da “suç ve 
cezaların kanuniliği ilkesinin ihlal edildiğine” hükmetti.2378AYM, Kara’ya kesilen cezasın gerek-
çesi olan Kabahatler Kanunu’nun 37. maddesinin bildiri dağıtma eylemini kapsamadığını belirtti. 

 
2369 https://www.ntv.com.tr/turkiye/polise-yumruk-atan-dbp-milletvekili-salihe-aydeniz-ile-ilgili-ilk-karar,vLpYaUK2cUqEM0vJUY2usQ 
2370 https://medyascope.tv/2022/07/27/karma-komisyon-diyarbakir-milletvekili-salihe-aydenizin-dokunulmazliginin-kaldirilmasini-kararlastirdi-karar-genel-
kurulda-oylanacak/ 
2371 https://www.aa.com.tr/tr/politika/tbmm-karma-komisyonu-dbpli-aydenizin-dokunulmazliginin-kaldirilmasi-yonunde-karar-aldi/2646481 
2372 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/abd-disisleri-bakanligindan-kasikcinin-avukatinin-baede-gozaltina-alinmasina-iliskin-aciklama/2639797 
2373 https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-62217620 
2374 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2018/21693 
2375 https://www.karar.com/guncel-haberler/aym-hdpli-kerestecioglunun-basvurusunda-hak-ihlali-olmadigina-hukmetti-1675918 
2376 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2017/39885 
2377 https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/aymden-demirtas-icin-hak-ihlali-karari-1959964 
2378 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220720-10.pdf 
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Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin yeniden yargılama yapması gerektiğini kaydeden AYM, 
“Yargı mercilerince yapılması gereken iş, yeniden yargılama işlemlerini başlatarak ve Anayasa 
Mahkemesini ihlal sonucuna ulaştıran nedenleri gideren, ihlal kararında belirtilen ilkelere uygun 
yeni bir karar vermektir” tespitinde bulundu. AYM, Kara’nın 10.000 TL’lik tazminat talebini geri 
çevirdi ancak Kara’ya 4.500 TL vekalet ücreti ödenmesine karar verdi.2379 

21 Temmuz 2022 
• Anayasa Mahkemesi, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerini eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu’nun 

tazminat ödemesine ilişkin karara yönelik başvuruda, ifade özgürlüğünün ihlal edilmediğine oy 
çokluğuyla hükmetti.2380 Karara muhalif kalan Birinci Bölüm Başkanı Hasan Tahsin Gökcan, 
“Kritik YSK kararının niteliği karşısında ilgili üyelerin şiddetli eleştirilere muhatap olması bek-
lenebilir bir durum” dedi. “İfade özgürlüğünün nihai koruyucusu olan yargı mercilerinin kendi 
işleyişlerine yönelik eleştirilere karşı en büyük toleransı göstermesi özellikle önemli” diyen Gök-
can, “Başvurucunun YSK üyelerini sebepsiz yere hedef aldığını ve salt aşağılama amacı güttü-
ğünü söylemek son derece güçtür” ifadelerini kullandı.2381 

• TRT Radyo Dairesi Başkanlığı’na atanan Hamit Yaz’ın, sosyal medya hesabı aracılığıyla IŞİD 
militanlarını öven yazılar yazdığı ve yıkık Atatürk heykeli fotoğrafları paylaştığı ortaya çıktı.2382 

24 Temmuz 2022 
• Gazeteci Cengiz Erdinç, Sezgin Baran Korkmaz’ın rüşvet verdiği veya çıkar ilişkisi kurduğu ki-

şiler ile ilgili “sekiz sayfalık bir liste” olduğunu söyledi.2383 Erdinç, listede, “basın, yargı, aske-
riye, avukat, istihbarat, emniyet, iş ilişkileri, personeller, Paramount otelde kalan kişiler, ziyaret 
edenler, para ödenenler ve hediye gönderilenler” diye başlıklar olduğunu öne sürdü. Erdinç, 
“Kimi küçük notlar Korkmaz’ın ardındaki asıl ilişkileri, iş dünyası ya da mafyadaki uzantıları da 
ima ediyor” ifadelerini kullandı. Erdinç’in paylaşımında, “Ortada dolaşan bir ‘bilgi notu’ niteli-
ğinde sekiz sayfalık bir liste var. Bilgi notu dememin nedeni şu, başlık yok, kurum yok, aslına 
bakılırsa belge de değil. Fakat içerdiği bilgilere baktığınızda bir ‘devlet bilgisi’ ya da SBK tara-
fının bilgisiyle hazırlandığı anlaşılıyor. Tam olarak sekiz sayfadan oluşan bu bilgi notu basın, 
yargı, askeriye, avukatlar, istihbarat, emniyet, iş ilişkileri, personeller, Paramount’ta kalan kişiler, 
yalıya gelenler, para ödenenler ve hediye gönderilenler diye başlıklara ayrılmış. Örneğin para 
ödenenler başlığı altında 21 kişi var, bunların bir kısmı gazeteci, yazar, bir kısmı adliye mensubu 
ya da polis müdürü. Basın başlığı altında yer alan 22 isim var, bunların kiminin karşılığı boş 
çoğunda ise ‘çok yakınlar kuzenim diyor’ ya da ‘aylık yedi bin nakit ödeniyor’ gibi açıklamalar 
var” ifadelerini kullandı. Listedeki bilgilerin başka bilgilerle örtüştüğü belirten Erdinç, “Örneğin 
yalıya gelen, düzenli para alan listelerinde yer alan bir avukatın Korkmaz’ın kanlı bıçaklı olduğu 
bir ismin avukatı olduğunu, bu ilişki yüzünden avukatlığının davalı biçimde bitirildiğini biliyo-
rum. Ayrıca bu listede örneğin Veyis Ateş yok. Korkmaz’a güzelleme yaptığını bildiğim başka 
isimler de yok. Bu yanıyla eksik ve şüphe uyandırıyor. Listenin bütünü özellikle personeller baş-
lığı altına düşülen notlar bir soruşturmayı gösteriyor, bu doğru da olabilir, bu hava verilmek is-
tenmiş de olabilir. Zayıf ihtimal ama bu ABD’deki dava için burada yürütülen bir gayriresmi ya 
da özel soruşturma da olabilir” dedi.2384 

25 Temmuz 2022 
• ABD’de “kara para aklama” ve “vergi kaçırma” gibi suçlardan tutuklu Sezgin Baran Korkmaz’ın 

kendi adıyla Türkiye’de kurduğu holdingi aracılığıyla medya sektöründeki bazı kişilerle rüşvet 
ve maddi çıkar ilişkisi kurduğuna ilişkin iddialar gündeme taşındı. Twitter’da “SBK Gerçekleri” 
adlı bir hesapta Korkmaz’ın medya, iş dünyası, yargı ve emniyetteki bağlantılarıyla ilgili iddialar 
yayımlanmaya başlandı.2385 Listede Ahmet Hakan, Ersoy Dede, Cem Küçük, Ahmet Şık, Tahir 

 
2379 https://m.bianet.org/bianet/insan-haklari/264733-aym-bildiri-dagitmak-ve-eylem-yapmak-anayasal-hak 
2380 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2019/11406 
2381 https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/kilicdaroglunun-ysk-elestirilerine-yonelik-aym-karar-verdi-hak-ihlali-yok-1960328 
2382 https://www.birgun.net/haber/trt-de-skandal-atama-cihatci-guzellemesinden-radyo-daire-baskanligi-na-396123 
2383 https://twitter.com/cengizerdinc/status/1551154899328671744 
2384 https://www.gazeteduvar.com.tr/gazeteci-cengiz-erdinc-8-sayfalik-sbk-listesi-var-haber-1574590 
2385 https://twitter.com/SbkGercekleri/status/1551660267242668036? 
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Sarıkaya, Kenan Tekdağ, Rasim Ozan Kütahyalı, Emrah Doğru, Rıdvan Bıyık, Hayati Arıkan, 
Mahmut Övür, Dinçer Gökçe, İsmail Çanak, Cüneyt Başaran, Candaş Tolga Işık, Cenk Karaçam, 
Nedim Türkmen, Güntay Şimşek’in ismi yer alıyor. 2386 Bu gazeteciler ile maddi-manevi özel 
ilişkiler iddiası söz konusuyken; listede Barış Pehlivan’a ise Metastaz kitabında kullanması için 
Recep Ercan Keskin ile ilgili dosya gönderildiği iddiası var.2387 

26 Temmuz 2022 
• Bursa’da Osmangazi Belediyesi Başkanı AKP’li Mustafa Dündar, 31 Mart 2019 yerel seçimle-

rinde televizyonda yer almak gerekçesiyle  Habertürk TV’deki iki canlı yayın için 47.200 TL ve 
51.920 TL, AS TV’deki yayın için 47.200 TL, Olay TV’deki yayın için de 70.800 TL’yi belediye 
bütçesinden ödedi. Bursa Osmangazi Belediye Meclisi CHP Meclis Grubu, Dündar hakkında şi-
kayette bulundu ancak İçişleri Bakanlığı ise “şikayetin işleme konulmamasına” karar verdi.2388 

27 Temmuz 2022 
• Türkiye’nin seçilmiş ilk kadın belediye başkanı olan Müfide İlhan’ın Mersin’deki heykelinin 

başı ve iki eli çalındı. Aynı durumun daha önceden de yaşandığını belirten Mersin Büyükşehir 
Belediyesi en kısa zamanda restorasyon yapılacağını duyurdu.2389 

• T24 yazarı Tuğçe Tatari, yazıları2390 ve tweetleriyle özellikle Ahmet Şık’tan hangi gerekçeyle 
Sezgin Baran Korkmaz’la nasıl bir ilişki yürüttüğü konusunda sorularına yanıt istedi.2391  

• TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, hakkında Sezgin Baran Korkmaz ile maddi ilişkisi bulun-
duğu iddialarına ilişkin geçmişte yüz yüze görüşmesine açıklık getirdiği bir yazı2392 kaleme al-
dığını belirterek, “Korkmaz ile temaslarımın hiçbiri gazetecilik faaliyetini aşmadı. Aksi de ola-
maz. Şimdi, birilerinin aklanmasını sağlarken kirli ilişkilere bulaşmamışlar için itibar suikastına 
dönüşecek bu listede adımın geçmesinden yola çıkarak “haklı çıkmanın zafer hissini” yaşama 
telaşına düşenlere ve kendi ahlaksızlıklarını bir başkasının haysiyeti üzerinden aklamaya çalışıp 
pusuda bekleyen çakallara diyeceğim o ki buradan bana çamur bulaşmaz size de ekmek çıkmaz” 
dedi.2393 

• Habertürk yazarı Sevilay Yılman, “SBK Gerçekleri adlı” Twitter hesabı aracılığıyla hakkında 
Sezgin Baran Korkmaz ile yakın ilişki bulunduğu ve medyadaki kişilerle tanışmasına aracılık 
ettiği iddiasına karşı “arşivler ortada” ve “savcılığa konuyu taşı” gibi ifadelerle2394 tepki gös-
terdi.2395  

• Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, Türkiye’de nitelikli dolandırıcılık 
suçundan hüküm giydikten sonra kaçtığı Avusturya’nın 15 Temmuz’da kara para aklama suçla-
masından yargılanmak üzere ABD’ye iade ettiği Sezgin Baran Korkmaz ile çıkar ilişkisi içinde 
bulundukları iddiasını2396 yalanladı.2397 Tekdağ, Bu dava sürecinde yanında olan kişilere Haber-
türk’ün resmi hesabından İyi Parti Kocaeli milletvekili Lütfü Türkkan ve gazeteci Uğur Dündar’a 
teşekkür etti.2398 

28 Temmuz 2022 
• Sezgin Baran Korkmaz iddiaları gündemdeyken Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), “Gazeteci 

bir bilginin, haberin yayınlanması ya da yayınlanmaması karşılığı hiçbir maddi veya manevi men-
faat sağlayamaz, çıkar çakışması yaratmaktan kaçınır. Gazeteci konumu ne olursa olsun haber 
kaynağı olarak kişi ve kurumlarla iletişimini ve ilişkisini meslek ilkelerini gözeterek, yürütür” 
paylaşımında bulundu.2399 

 
2386 https://twitter.com/SbkGercekleri/status/1552299027298934784 
2387 https://twitter.com/SbkGercekleri/status/1551808232955453440 
2388 https://www.diken.com.tr/danistay-icislerinin-akpli-baskana-sorusturma-izni-vermeme-kararini-iptal-etti/ 
2389 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/turkiyenin-secilmis-ilk-kadin-belediye-baskani-mufide-ilhanin-heykeline-cirkin-saldiri-basi-ve-2-eli-calindi-1962533 
2390 https://t24.com.tr/yazarlar/tugce-tatari/sizan-listeler-gizli-hesaplardan-yapilan-ifsalar-ve-camura-bulanan-muhalif-lerimiz,36098 
2391 https://twitter.com/ttatari/status/1552259160686870530 
2392 https://t24.com.tr/yazarlar/ahmet-sik/a-dan-z-ye-sezgin-baran-korkmaz-olayi,29414 
2393 https://t24.com.tr/haber/ahmet-sik-tan-iddialara-yanit-sezgin-baran-korkmaz-ile-temaslarimin-hicbiri-gazetecilik-faaliyetini-asmadi-aksi-de-olamaz,1048921 
2394 https://twitter.com/sevilayyaziyor/status/1552322310685835264 
2395 https://twitter.com/sevilayyaziyor/status/1552317357942521860 
2396 https://www.haberturk.com/kenan-tekdag-dan-aciklama-3480070 
2397 https://serbestiyet.com/featured/sbk-listelerinde-avukatlar-ve-gazeteciler-iddiasi-listelerdeki-isimlerden-art-arda-aciklamalar-98759/ 
2398 https://kisadalga.net/haber/detay/haberturkun-kurumsal-hesabindan-sahsi-sbk-tesekkuru_37178 
2399 https://twitter.com/TGCTr/status/1552633301566988288 
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• AYM, zorunlu din dersi uygulamasıyla ilgili başvuruda bulunan ebeveyn Hüseyin El ve Nazlı 
El’in “Anayasa’nın 24. maddesinde güvence altına alınan eğitim ve öğretimde dinî ve felsefi 
inançlarına saygı gösterilmesini isteme hakkının ihlal edildiğine” 2400  oy çokluğu ile karar 
verdi.2401 Kararda, “Din ve ahlak eğitim ve öğretimine ilişkin genel ilkeler açıklanırken Anaya-
sa'nın 24. maddesinin dördüncü fıkrasının Anayasa’nın “Başlangıç’ı ile 2., 13., 14., 68., 81., 103., 
136. ve 174. maddelerinde yer alan laiklik kavramı ile değerlendirilmesi gerekir. Laiklik; devletin 
din ve inançlar karşısında tarafsızlığını sağlayan, devletin din ve inançlar karşısındaki hukuki 
konumunu, görev ve yetkileri ile sınırlarını belirleyen anayasal bir ilkedir. Öte yandan din ve 
vicdan hürriyeti devletin belirli bir dini veya inancı kişilere dayatmamasını gerektirir. Laik bir 
devlette belli bir dinin eğitim ve öğretimi zorunlu hâle getirilemez. Nitekim bu ilkenin bir gereği 
olarak Anayasa’nın 24. maddesinin dördüncü fıkrasında din eğitimi ve öğretiminin ancak kişile-
rin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcisinin iznine bağlı olduğu açıkça ifade edilmiştir” 
denildi.2402 

• Anayasa Mahkemesi’nin milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili “hak ihlali” kararı verdiği eski 
HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın avukatları, maddi ve manevi haklarının iade edilmesi 
için TBMM ve AİHM’den söz konusu kararın incelenmesini talep edecek.2403 

29 Temmuz 2022 
• Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla yurtdı-

şında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 26 internet sitesine erişim engeli getirilmesi için hu-
kuki işlem yapılmasına karar verdi.2404 

• CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, FETÖ ile ilgili yaptığı paylaşımdan sonra FETÖ 
üyeliğinden hapis cezası alan F.G. tarafından tehdit edilmeye başlandığını açıkladı. Gökçen’in 
hakkında şikayetçi olduğu F.G., “Yıllardır söylerim ben birini öldüreceğim” söylemine rağmen 
adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.2405 

30 Temmuz 2022 
• ABD’de tutuklu Sezgin Baran Korkmaz’ın sahibi olduğu SBK Holding, sosyal medyada Kork-

maz’ın rüşvet ve çıkar ilişkileri içinde olduğu ve aralarında medya sektöründen isimlerin de yer 
aldığı liste için “gerçek dışı” açıklaması yaptı. SBK Holding’ten yapılan yazılı açıklamada, söz 
konusu liste iddialarına ilişkin hukuki yollara başvurulacağı belirtilerek, özetle, “Sayın Sezgin 
Baran Korkmaz'ın, medya mensupları ve çeşitli kamu görevlileri ile uygun olmayan ilişkilerine 
dair bazı "listeler" dolaştırılmakta ve bu listeler üzerinden spekülasyonlar yapılmaktadır. Değerli 
basın mensupları ve kamuoyu ile paylaşmak isteriz ki bu iddiaların tamamı manipülasyon amaçlı, 
gerçek ile bağı olmayan ve çeşitli kesimlerin birbiri ile olan husumetlerinin Sayın Sezgin Baran 
Korkmaz üzerinden manipülatif bir şekilde sürdürülmesinden ibarettir. Gerçeklikten tamamen 
kopuk, hayal ürünü, film senaryosunu aratmayacak bu iddialar sadece gerçek dışı olmayıp aynı 
zamanda düşündürücüdür. Zira bu iddiaları ortaya atan ve Twitter’da yazan 'medya mensubu' 
Gerçek Gündem isimli platformda yine Sayın Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili yazdığı bir yazının 
gerçek dışı olduğunun ortaya çıkması nedeniyle bu kurumdan ayrılmak zorunda kalmış ve bu 
durumu yazdığı son yazısı ile kabul etmiştir. Bütün manipülatif sürecin bu iddialara karşılık ve-
remeyecek durumda olmasından dolayı hem Sayın Korkmaz hem de bir kısım medya mensubuna 
karşı itibar suiskastı oluşturmak amaçlı çabalar olduğu ortadadır. Diğer yandan Sayın Sezgin Ba-
ran Korkmaz'ın çeşitli köşe yazarlarının veya sosyal medya aktörlerinin iddia ettiği gibi kamuo-
yunu veya ülkemizin gündemini meşgul edebilecek bir bilgisi yoktur. Var olduğu iddia edilen bu 
bilgilerin yine hayal ürünü bir şekilde Sayın Korkmaz tarafından tasnif edildiği ve başkaca 

 
2400https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/bireysel-basvuru-basin-duyurulari/ebeveynlerin-egitim-ve-ogretimde-dinî-ve-felsefi-inanclarina-saygi-gosterilmesini-
isteme-hakkinin-ihlal-edilmesi/ 
2401 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220728-18.pdf 
2402 https://www.birgun.net/haber/aym-den-zorunlu-din-dersi-karari-396941 
2403 https://tr.euronews.com/2022/07/28/figen-yuksekdag-davasi-avukatlari-hak-ihlali-karari-sonrasi-meclis-ve-aihme-basvuracak 
2404 https://tele1.com.tr/spkdan-26-siteye-erisim-engeli-668985/ 
2405 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/chp-genel-baskan-yardimcisi-gokce-gokcene-mermili-tehdit-7276744/ 
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kişilere teslim edildiğine ilişkin haberler, yazılar, görüşler ve açıklamalar spekülasyon ve hayal 
ürününden ibarettir. Gerçekle ve olguyla hiçbir ilişkisi yoktur” denildi.2406 

• Sezgin Baran Korkmaz’ın (SBK) medya listesinde olduğu iddia edilen isimlerden birisi olan TRT 
1 Ana Haber sunucusu Ersoy Dede’ye TRT yönetimince ekran yasağı getirildiği öne sürüldü.2407 
Konuya ilişkin haberlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kuzeni Cengiz Er'in sahibi 
olduğu Superhaber.tv isimli sitedeki haber kaynak gösterildi.2408 

• Sezgin Baran Korkmaz’ın medya listesinde olduğu öne sürülen isimlerden Dinçer Gökçe’nin 
halktv.com.tr sitesindeki görevine son verildi.2409 Gökçe’nin daha önce Hürriyet’ten haber karşı-
lığı rüşvet aldığı iddiasıyla işten çıkartıldığı iddia edildi.2410 

31 Temmuz 2022 
• Fransa’da senatör Laurence Cohen’in girişimiyle farklı siyasi gruplardan 102 parlamenter, “Er-

doğan’ın savaş çılgınlığına karşı çıkılmalı” başlığıyla yayımladıkları ortak bildiride Türkiye’nin 
olası Suriye operasyonuna karşı çıkılması çağrısında bulundu.2411 

5 Ağustos 2022 
• Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, başkanlık bünyesinde “Dezenformasyonla 

Mücadele Merkezi” oluşturulduğunu duyurdu. İletişim Başkanı Altun, “Ülkemize karşı yürütülen 
sistematik dezenformasyon kampanyalarına karşı İletişim Başkanlığımız bünyesinde müstakil bir 
birim oluşturduk: Dezenformasyonla Mücadele Merkezi. Merkezimizin koordinatörü olarak ata-
nan İdris Kardaş’ı2412 tebrik eder, kendisine başarılar dilerim” açıklamasında bulundu.2413 Kardaş, 
AHaber ve Sabah’ta görev alması itibariyle Turkuaz Medya Grubu’nun çalışanı olarak tanını-
yor.2414 İdris Kardaş’ın sosyal medyada yanlış bilgi paylaştığı ortaya çıktı. Kardaş’ın ‘İskilipli 
Atıf Hoca’ olarak paylaştığı görselin idam edilen başka bir kişiye ait olduğu belirlendi.2415 

• Sabah yazarı Hilal Kaplan, gazeteci Cüneyt Özdemir’in, ABD’de kara para aklama suçlamasıyla 
tutuklu Sezgin Baran Korkmaz’ın SBK Vakfı için haber kanalı teklifi aldığını söyledi. Bunun 
üzerine Cüneyt Özdemir, “Madem beni çukura çekmek istiyorsun o zaman kaçmak yok! Hele şu 
sorularıma da bir cevap ver bakalım. Hilal Kaplan bu konuyu alıyor ve büyütüyor. Sanki biz 
kumpasın parçasıyız. Sanki o Robin Hood ilan eden gazetecilerden birisiyiz ya da bu adamı ilk 
deşifre eden biz değiliz sanki” dedi.2416 

7 Ağustos 2022 
• İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre Demokrat Parti Genel Başkan 

Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile beraberindeki kişiler hakkında TV100 ka-
nalında gazeteci Latif Şimşek’in darp edildiği2417 gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Açıklamada, 
Enginyurt hakkındaki soruşturma evrakının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderileceği 
kaydedildi.2418 

10 Ağustos 2022 
• Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 13. Büyükelçiler Konferansı’nda, AİHM’in Osman Kavala hakkın-

daki kararıyla ilgili “Bizim Avrupa Konseyi ve AB kurumlarından beklediğimiz, Türkiye’ye 
karşı adil ve tarafsız olmalarıdır. Türkiye, AİHM kararlarına, bu kararlara uymayı taahhüt eden 
ülkeler içerisinde oran itibarıyla en yüksek oranda uyan ülkedir. AİHM kararlarına uymayı taah-
hüt eden ülkelerin toplamının uyma oranı yüzde 80,14, Türkiye'nin uyma oranı 87,90’dır, yakla-
şık yüzde 88. Biz bugüne kadar AİHM’in kararlarına uyduk ve uyguladık. Osman Kavala 

 
2406 https://www.haberturk.com/sbk-holding-den-liste-iddialarina-iliskin-aciklama-3481571 
2407 https://www.superhaber.tv/ersoy-dede-kovuldu-mu-haber-408355 
2408 https://www.medyaradar.com/ersoy-dede-iddiasi-sbkye-yakinligi-nedeniyle-artik-yoksun-denildi-haberi-2095332 
2409 https://www.medyaradar.com/sbk-listesi-medyada-bir-kelle-daha-aldi-o-ismin-bileti-kesildi-haberi-2095642 
2410 https://www.medyaradar.com/hurriyet-muhabirinden-is-insanina-olay-santaj-8-yil-hapis-istemiyle-dava-acildi-haberi-2083937 
2411 https://tr.euronews.com/2022/07/31/fransada-102-parlamenterden-ortak-erdogan-bildirisi 
2412 https://www.yenisafak.com/gundem/idris-kardas-kimdir-deformasyonla-mucadele-merkezi-koordinatoru-idris-kardas-nereli-kac-yasinda-3841926 
2413 https://www.gazeteduvar.com.tr/altun-yeni-kurulan-birimi-duyurdu-dezenformasyonla-mucadele-merkezi-haber-1576208 
2414 https://www.sabah.com.tr/yazarlar/idris-kardas/arsiv?getall=true 
2415 https://www.diken.com.tr/cicegi-burnunda-baskan-idris-kardasin-dezenformasyon-cvsi-saglam-cikti/ 
2416 https://www.gercekgundem.com/medya/352152/cuneyt-ozdemirden-hilal-kaplana-sbk-yaniti-madem-beni-bk-cukuruna-cekmek-istiyorsun-o-zaman-kacmak-
yok 
2417  
2418 https://www.aa.com.tr/tr/politika/dp-ordu-milletvekili-cemal-enginyurt-hakkinda-sorusturma-baslatildi-/2655761 



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

  310 

hakkında AİHM’in verdiği hak ihlali kararını da Türk mahkemesi uygulamış ve uymuştur. Başka 
bir suç nedeniyle, yargılama nedeniyle tutuklamış ve yargılaması devam etmiş, şimdi hükümlü-
dür. AİHM, uyguladığı sözleşmeye uymuş olsaydı, bu şekli bir denetimdir, çünkü karar var, uy-
muş mu, uymuş, bitti. Siz niyet okuyarak, muvazaa yaptınız diyerek başka bir kararı, önceki ka-
rarı yok sayan bir karar olarak değerlendiremezsiniz. O karar, başka bir ihlal iddiası başvurusuna 
konu olabilir. Önüne geldiğinde de mahkeme bunu değerlendirip, karara bağlayabilir” dedi.2419 

11 Ağustos 2022 
• İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 7. İdare Dava Dairesi, 16 Şubat’ta Boğaziçi Üniversitesi Batı 

Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Film Çalışmaları Programı öğretim görevlisi Can Candan’ın gö-
revden alınmasıyla ilgili yürütmenin durdurulmasına karar verdi.2420 

• Tekirdağ 1. İnfaz Hakimliği, Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde ÇHD davasından hükümlü 
avukat Engin Gökoğlu’nun bir mektubuyla ilgili sansürleme yapılmasını, “Cezaevi Disiplin Ku-
rulu’nun yeterli ve tam bir gerekçe olmadan mektupların karalanmasına karar vermesi doğru gö-
rülmemiştir” diyerek bozdu. İnfaz Hakimliği, gazetecilerin “terör örgütü üyesi” olarak nitelendi-
rilemeyeceğini ve bu sebeple de sansür kararındaki “örgüt içi haberleşme” iddiasının gerçekçi 
olmadığını belirtti. Hakimlik, “Başvurucunun, birlikte kaldığı ve ölüm orucu tabir ettiği eylemi 
nedeniyle hayati tehlikesi olan oda arkadaşının durumuna insani olarak kayıtsız kalamadığı için 
konuyu bir gazeteciye bildirmek istemiştir. Mektubun gönderileceği gazetecinin kim olduğunun 
bilinmemesi ve gazetecinin terör örgütü üyesi olarak nitelendirilemeyeceği nazara alındığında 
örgüt üyeleri arasında bir haberleşmeden de bahsedilemez. Mektubun hiçbir yerinde somut olarak 
terör örgütü ismi geçmemesi, örgüt propagandası niteliğinde de bir cümleye rastlanmaması ve 
yukarıda belirtilen diğer nedenler birlikte düşünülerek başvurucunun şikayetinin kabulüne karar 
vermek gerekmiş…” değerlendirmesinde bulundu.2421 

12 Ağustos 2022 
• AYM, Kocaeli’nde Kandıra 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde hükümlü de-

mans hastası eski milletvekili Aysel Tuğluk hakkında tedbir kararı uygulanarak, infazının erte-
lenmesi ve tahliye edilmesine yönelik başvuruya dair ara kararını açıkladı. AYM “Başvurucunun 
yaşamının, maddi ve manevi bütünlüğünün korunması için gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik 
tedbir kararı verilmesine, tedbir kararı kapsamında başvurucunun tedavisine devam edilmesinin 
yanı sıra, nöroloji ve psikiyatri polikliniklerinde düzenli bir şekilde muayenesinin sağlanmasına, 
hastalığının seyri ve ilerleme durumuna göre belirli aralıklarla cezasının infazının ertelenmesi ve 
tahliyesinin gerekip gerekmediğinin değerlendirilmesine, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 
Anayasa Mahkemesi’ni süreç hakkında gecikmeksizin bilgilendirmesine,” karar verdi.2422 

• Boğaziçi Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Naci İnci, hafta başında üniversiteye bağlı Mithat Alam 
Film Merkezi’nde yıllardır görevli olan Zeynep Ünal’ın ve Elif Ergezen’in görevlerine son veril-
diğini bildirdi. Ayrıca hem Ünal’ın hem de Ergezen’in üniversiteye girişi özel güvenlikler tara-
fından engellendi. Bu durumu Ünal, “Görevlerimize son verildiğine dair Boğaziçi Üniversitesi 
Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Naci İnci imzalı tebligat bu hafta başında elimize ulaştı. 
Bugün itibariyle de kampüse girişimiz engelleniyor” sözleriyle duyurdu.2423 Boğaziçi Üniversi-
tesi Atatürk Enstitüsü Müdürü tarihçi Prof. Dr. Cengiz Kırlı da, bu hafta gerekçe gösterilmeden 
rektörlük tarafından görevden alınmıştı. Kırlı kendisine bilgi verilmediğini söylemişti.2424 

14 Ağustos 2022 
• CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun hazırladığı Temmuz ayı “Türkiye’de İnsan Hak-

ları İhlalleri Raporu”na göre 399 işkence olayı yaşanırken, 11 eylem ve etkinlik yasaklandı. Ey-
lem ve etkinliklerde biri çocuk 359 kişi gözaltına alındı. Rapora göre, geçen ay 204 kişinin yaşam 
hakkı ihlal edildi. Yaşam hakkı ihlal edilenlerin 169’u iş cinayetlerinde, 29’u kadın cinayetlerinde 

 
2419 https://www.indyturk.com/node/540581/haber/adalet-bakanı-bozdağ-osman-kavala-hakkında-aı̇hmin-verdiği-hak-ihlali-kararını 
2420 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/bogazicili-ogretim-gorevlisi-can-candan-mahkeme-kararina-karsin-gonderildi-1968126 
2421 https://bianet.org/bianet/insan-haklari/265714-infaz-hakimligi-gazeteciye-gonderilen-mektup-sansurlenemez 
2422 https://www.gazeteduvar.com.tr/aymden-tugluk-hakkinda-tedbir-karari-tahliye-yok-haber-1577228 
2423 https://twitter.com/ZeynepUnal/status/1557998263596367872 
2424 https://susma24.com/mithat-alam-film-merkezinde-gorevden-almalar/ 
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ve beşi de cezaevinde yaşamını yitirdi. Geçen ay 399’u işkence olayı yaşandı. İşkence olaylarının 
47’si Türkiye’deki cezaevlerinde oldu. Temmuz ayında 45 eylem ve etkinliğe kolluk müdahale 
etti. Geçen ay dört gazeteci gözaltına alındı, bir gazeteciye dava açıldı, bir gazeteci daha önce 
hakkında açılan davadan mahkum oldu. Düşünce ve ifade özgürlüğünün kullanan 25 kişi hak-
kında dava açıldı, 23 kişi tutuklandı.2425 

16 Ağustos 2022 
• Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Diyarbakır Barosu’nun başvurusu üzerine, baroların ve hu-

kuk örgütlerinin, AİHM kararlarının infazının denetimine ilişkin bildirimde bulunabileceklerine 
karar verdi. Üye ülke baroları, artık AİHM kararlarının akıbetini Avrupa Konseyi’ne bildirebile-
cek.2426 

• İstanbul Boğaziçi Üniversitesi yönetimi, mahkeme kararına karşın üniversiteyle ilişiğini kestiği 
akademisyen Can Candan’a ofisi boşaltması için dün bir tebligat gönderdi. Yönetim, ofisi boşalt-
ması için Candan’a yalnızca üç buçuk saat süre verdi. Candan, “Bana hiçbir ön bildirim yapılma-
dan görevime son verildi. Bu hem hukuki değil hem de hakkaniyetli değil. İdari mahkeme 31 
Mayıs 2022 tarihinde, 16 Temmuz 2021’de yapılan görevden alma işleminin hukuksuz olduğuna 
karar verdi. Böyle bir mahkeme kararı varken benim kadro süremin yenilenmemesi benzer bir 
hukuksuzluğun tekrar etmesi anlamına geliyor” dedi.2427 

17 Ağustos 2022 
• AYM, İzmir’de parkta uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle olay yerine gelen polisle yaşadığı ar-

bedede sırasında sıkılan biber gazından yaşamını yitiren 14 yaşındaki çocukla ilgili “yaşam hak-
kının ihlal edildiği”ne hükmetti.2428 

19 Ağustos 2022 
• Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla 

yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 41 internet sitesine erişimin engellenmesi için 
hukuki işlemlerin yapılması kararı aldı.2429 

• Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı soruşturma kap-
samında Aydın merkez ve ilçelerinde, 14 Şubat 2021 tarihinde yapılan ev operasyonlarında gö-
zaltına alınan 11 HDP’li kadından 7’si hakkındaki iddianameyi kabul etti.  Suç delili olarak gös-
terilen açıklamalar ise, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı ve HDP milletvekili 
Leyla Güven ile TJA Sözcüsü Ayşe Gökkan’ın tutuklanması, kadın haklarıyla ilgili protestolar 
olarak ifade edildi.2430 Avukat İlyas Danyeli, “İddianamede suç olarak yer alan basın açıklamaları 
TJA üzerinden kurgulanmış. Oysa bu açıklamaların tamamı HDP Merkezi Kadın Meclisi karar-
ları doğrultusunda Türkiye’nin birçok ilinde kamuya açık yapılmış açıklamalardır. ‘Baskılar bizi 
yıldıramaz’ ve ‘Kadın, yaşam özgürlük’ sloganları bile suç delili olarak gösterilmiş. Ne deliller 
hukuki anlamda delil, ne soruşturma gerçek anlamda hukuki soruşturma. Tamamen Aydın'daki 
kadın hareketini bastırmaya, dağıtmaya yönelik bir davadır” dedi.2431 

20 Ağustos 2022 
• Gaziantep’te yolcu otobüsü kazasını görüntüledikleri sırada İhlas Haber Ajansı Gaziantep Bölge 

Müdürlüğü’nde çalışan Umut Yakup Tanrıöver ile Muhammed Abdulkadir Esen ile birlikte üç 
itfaiye eri ve dört sağlık çalışanı da dahil olmak üzere 16 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi de 
yaralandı.2432 

22 Ağustos 2022  

 
2425 https://ilerihaber.org/icerik/chpli-tanrikulu-temmuzda-399-kisi-iskenceye-maruz-kaldi-143974 
2426 https://www.gazeteduvar.com.tr/diyarbakir-barosu-basvurdu-avrupa-konseyinin-tuzugu-degisti-haber-1577625 
2427 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/bogazicili-can-candan-15-yillik-ofisini-bosaltti-1970133 
2428 https://www.karar.com/guncel-haberler/aymden-emsal-karar-biber-gazindan-olume-hak-ihlali-karari-1681645 
2429 https://www.medyaport.net/ekonomi/spk-yurt-disinda-kaldiracli-islem-yaptirildigi-belirlenen-h41860.html 
2430 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/180079?page=5 
2431 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/180079?page=5 
2432 https://www.iha.com.tr/haber-gaziantepte-feci-kaza-kazayi-gorup-yardima-kosan-ihlas-haber-ajansi-calisani-2-gazeteci-hayatini-kaybetti-1094256/ 
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• Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, sokak köpeklerinin harita üzerinde yerini gösteren ve yaşadıkları 
yerleri fişleyen internet uygulaması Havrita’ya erişimi kişilik hakları ihlali gerekçesiyle  engel-
ledi.2433 

26 Ağustos 2022  
• Anayasa Mahkemesi, ‘Başkanlık Sistemine Hayır’2434 görüşünü açıklayan Türk Mühendis ve Mi-

marlar Odaları Birliği (TMMOB) Başkanı Emin Koramaz’a verilen para cezasını iptal etti. “Si-
yasi partiler dışında propaganda yapılamaz” denilerek verilen cezada ifade özgürlüğünün ihlal 
edildiği belirtildi. AYM bu kararın gerekçesini “YSK kararının 1/D maddesi kapsamına girmeyen 
bir eylem nedeniyle başvurucu hakkında idari para cezası uygulandığı anlaşılmıştır. Üstelik baş-
vurucunun eylemine yönelik müdahaleye cevaz verecek kanuni bir düzenleme de ne Başsavcılık 
ne de derece mahkemesince gösterilebilmiştir. Bu kapsamda somut olayda gerçekleşen görüş 
açıklamasına siyasi partiler yönünden getirilmiş bir hükme dayanılarak yapılan müdahalenin 
ifade özgürlüğü yönünden kanuni bir dayanağının bulunduğundan söz edilemez. Sonuç olarak 
başvurucunun ifade özgürlüğüne yapılan müdahalenin kanunla öngörülmediği kanaatine ulaşıl-
mıştır” şeklinde açıkladı2435 

27 Ağustos 2022  
• HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ve HDP İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Fatma 

Kurtalan, 2016 yılından bu yana hükümlü bulunan Aysel Tuğluk’un demans hastalığının ilerle-
mesine rağmen tahliye edilmemesi hakkında Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) başvuruda 
bulundu. Başvuruda “Hastalığı kritik aşamada olan demans hastası Aysel Tuğluk’un cezaevinde 
tutularak hak ihlaline maruz kalmaması ve telafisi imkansız zararlara mahal verilmemesi” tale-
biyle Tuğluk’un tahliyesi için uygun koşulların sağlanması istendi.2436 

28 Ağustos 2022 
• Emniyet Genel Müdürlüğü, MLSA Hukuk Birimi’nin gazetecileri tehdit eden İstanbul Emniyet 

Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Hanifi Zengin hakkında “görevi kötüye kullanmak”, “tehdit”, 
“iş ve çalışma hürriyetinin ihlali” yönünden yaptığı suç duyurusu üzerine Zengin hakkında tah-
kikat başlattı.  Zengin’in 26 Haziran Pazar günü İstanbul Onur Yürüyüşü’nde bir kadın koşarak 
uzaklaşırken gülerek dokunma görüntüleri kameralara yansımış ve Zengin hakkında “taciz” iddi-
asıyla hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu. 7 Temmuz 2022’de ise Zengin’in sağlıkta şid-
dete karşı yürüdükleri eylemde sağlık çalışanlarını ve eylemi takip eden gazetecileri tartaklama 
görüntüleri basına yansımıştı.2437 

30 Ağustos 2022 
• CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özel Sektör Öğretmenler Sendikası üyelerinin An-

kara’da, taban maaş hakkı ve temel talepleriyle ilgili açıklamalarına polis müdahalesinde bulu-
nulmasına tepki göstererek, “Öğretmenlere gaz mı sıktınız, öyle mi? Öğretmenlere şiddet uygu-
ladınız, öyle mi? Öğretmenlere… ‘Al bunu’ diyen o kişi, beni beklesin. Öğretmene yapılan bu 
efeliği affetmeyeceğiz!”2438 ifadelerini kullandı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, “Çift-
çilerimiz, gençlerimiz ve doktorlarımızdan sonra sıra; Cumhuriyetimizin teminatı olan öğretmen-
lerimizde… Onları hem haksızlıklarla baş başa bırakıp hem de haklarını aradıkları için cezalan-
dıramazsınız. Milletle inatlaşarak devlet yönetilmez!” paylaşımında bulundu. Saadet Partisi Ge-
nel Başkanı Karamollaoğlu da “Özel sektörde öğretmenlik yapan eğitimcilerin tek bir isteği var; 
insanca yaşam! İktidar bu sese kulak vereceğine, sesleri bastırmaya çalışıyor. Öğretmeni susturan 
bir devletin, gelecek nesillere söyleyeceği bir sözü yok demektir” açıklaması yaptı. DEVA Partisi 
Genel Başkanı Ali Babacan da, “Öğretmenler eylem yapıyorsa, sebebini öğrenmek, görmezden 
gelen iktidarın görevidir. Anayasal hakkını kullanan öğretmenlerimizin gözaltına alınmalarını 

 
2433 https://ifade.org.tr/engelliweb/havrita-basibos-kopek-haritasi-erisime-engellendi/ 
2434 http://www.tmmob.org.tr/icerik/tmmob-44-olagan-genel-kurulu-sonuc-bildirisi-akp-fasizmine-karsi-ulkemiz-halkimiz-meslegimiz 
2435 https://www.evrensel.net/haber/468870/aym-emin-koramaza-tmmobnin-hayir-paylasimindan-verilen-ceza-icin-hak-ihlali-dedi 
2436 https://www.birgun.net/haber/aysel-tugluk-icin-kdk-ye-basvuru-400512 
2437 https://m.bianet.org/1/8/266406-polis-amiri-hanifi-zengin-hakkinda-tahkikat-baslatildi 
2438 https://twitter.com/kilicdarogluk/status/1564628288714297347 
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kınıyorum. Görmezden gelinen herkesin sesi olacağız” paylaşımında bulundu.2439 Muhalefet cep-
hesindeki tepkilere karşılık İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, öğretmenlerden Betül Koca’yı 
hedef göstererek cevap verdi. Soylu’nun paylaşımlarında, “Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı 
olmak için ergenleşmeni anlıyorum. Seni ‘troll’ yapmalarını da anlıyorum. Anlamadığım; 1- 
FETÖ’nün ayak izinden yürümen, 2- HDPKK’ya sevgin, 3- CHP’yi her türlü suç örgütüne alet 
etmen, 4- Kutuplaştırma ve kaos için her türlü tahrike oynaman… Kılıçdaroğlu, Ankara’da, de-
falarca Emniyet Terör Şube'nin gözaltına aldığı, kamuda öğretmenlik de yapmayan, profesyonel 
eylemci HDPKK’lı eliyle polisle öğretmeni karşı karşıya getirmeye utanmıyor musun? Kılıçda-
roğlu, altılı masaya kendini ispat için her yolu deniyorsun. Yeter kendi hırsın için yaptığın bu 
sorumsuzluklardan vazgeç”2440 dedi. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası’ndan Soylu’nun bir öğ-
retmeni hedef göstermesiyle ilgili yapılan açıklamada ise, “Öğretmeni hedef gösteren, sendikal 
örgütlenmenin kitle ilişkisinde birçok farklı siyasi görüşten kişiyi bir araya getirebileceğini idrak 
edemeyen yaklaşımla hayata aynı yerden bakmıyoruz. Bizler öğretmeniz! Hiçbir arkadaşımızı 
sizin siyasi kamplaşmanıza yem etmeyeceğiz”2441 denildi.2442 

31 Ağustos 2022 
• Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması yapmak is-

tedikleri için darp edilen özel sektör öğretmenleri ile ilgili soru üzerine “Bakanlık olarak devlet-
teki öğretmenlerimizle özel eğitim kurumlarındaki öğretmenlerimizi ayırt etmiyoruz. Her birinin 
çalışma koşullarını çok daha iyi bir noktaya getirmek için, çok daha iyi ortamlarda eğitim verme-
lerini sağlamaları için gece gündüz demeden çalışıyoruz. İki güzide meslek grubu yani öğretmen 
ve polisleri karşı karşıya getirmeyle ilgili her türlü manipülasyona şiddetle karşıyız” diye ko-
nuştu.2443 

• CHP, Özel Öğretmenler Sendikası’nın eyleminde öğretmenlere orantısız güç uygulayan polis me-
muru başkomiser Mukadder Kardiyen hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyuru-
sunda bulundu. Suç duyurusunda, “Şüpheli bu görevi sırasında defaten görevi kötüye kullanma 
ve işkence suçlarını işlemiştir. Anayasal bir hak çerçevesinde barışçıl olarak yürütülen toplantı 
ve gösteri yürüyüşlerinde provokatif tavırlarıyla ve görev sınırlarını aşan müdahaleleriyle defa-
larca demokratik bir hakkın kullanımını bilinçli olarak engellemiştir. Şüpheli daha önce de hiçbir 
taşkınlığın bulunmadığı, barışçıl birçok gösteriyi engellemiş, hukuki olmayan gözaltı emirleri 
vermiştir. Bu emirleri verirken de yurttaşlar üzerinde orantısız güç uygulamaktan çekinmemiştir. 
Ankara ilinde yapılan demokratik protestolarda, Anayasal hakkını kullanan eylemcilere ya aşa-
ğılayıcı ifadelerde bulunmuş ya hakaret etmiş ya da gerekmediği halde fiziken zor kullanmıştır” 
denildi.2444 

1 Eylül 2022 
• CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) düzenlemeleriyle 

görevden alınan kamu görevlilerine ilişkin “KHK’lıların tamamını görevlerine iade edeceğiz” 
dedi.2445 Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu’nun bu sözlerine “Fetullah Gü-
len’i de Anayasa Mahkemesi Başkanı, Zekeriya Öz’ü Yargıtay Başsavcısı yapın. Bu politika Tür-
kiye Cumhuriyeti devletine ihanettir” tepkisini gösterdi.2446 

• Anayasa Mahkemesi, 3 Ağustos 2015 tarihinde polisin Kamu Emekçileri Sendikaları Konfede-
rasyonu’nun (KESK) eylemine yönelik biber gazlı ve coplu müdahalesi ile gözaltı uygulamasının 
hak ihlali olduğuna hükmetti. Kararda, “Kamuya açık bir alanda yapılan barışçıl bir gösteri yürü-
yüşünün engellenmesi, katılımcıların dağıtılması şeklindeki müdahale ile başvurucunun toplu şe-
kilde gösteri yürüyüşü gerçekleştirme, pankart taşıma ve slogan atma yoluyla fikirlerini ifade 
etme hakkından mahrum bırakılmasının zorunlu bir toplumsal ihtiyacı karşılamadığı, dolayısıyla 

 
2439 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/ankarada-ogretmenlere-polisten-biber-gazli-mudahale-7337550/ 
2440 https://twitter.com/suleymansoylu/status/1564673891645247489 
2441 https://twitter.com/ogretmensendika/status/1564679972769468420 
2442 https://www.gazeteduvar.com.tr/soylu-darp-edilerek-gozaltina-alinan-ogretmeni-hedef-gosterdi-haber-1579374 
2443 https://www.memurlar.net/haber/1039688/bakan-ozer-den-ogretmenlere-polis-mudahalesi-aciklamasi.html 
2444 https://www.gazeteduvar.com.tr/chpden-ogretmenlere-mudahale-eden-polis-hakkinda-suc-duyurusu-haber-1579418 
2445 https://haber.sol.org.tr/haber/kilicdaroglu-khklilarin-tamamini-gorevlerine-iade-edecegiz-347005 
2446 https://twitter.com/umitozdag/status/1565041242869846017 



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

  314 

müdahalenin demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olmadığı sonucuna varılmıştır” de-
nildi.2447 

• Mersin 2. İdare Mahkemesi, İnsan Hakları Derneği (İHD) Mersin Şubesi’nin 1 Eylül Dünya Barış 
Günü kapsamında yapacağı konserin Mersin Valiliği yasaklanması dair yürütmeyi durdurma ka-
rarı verdi.2448 Mahkeme, Anayasa’nın 17’nci maddesine atıfta bulunarak, 2 Eylül günü Yenişehir 
Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılması planlanan konserin yasaklanmaması gerektiği 
yönünde karar verdi.2449 

• Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Dezenformasyonla Mücadele 
Merkezi kapsamında Twitter’da “Doğrulama Servisi” adıyla bir hesap açıldı.2450 

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 suçlama-
larınadan hapis cezası isteniyor. İlk duruşma tarihi ise 17 Ocak 2023 olarak yazıldı. İsmail Say-
maz, “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 Başsavcılığı Parla-
menterler Bürosu’nun 2022/145194 sayılı soruşturma sırasına kaydedildi” diye yazdı.2451 

• Kocaeli’nde gazeteci Güngör Arslan cinayeti davasına ilişkin avukat Cahit Çiftçi, Kocaeli Ticaret 
Odası Başkanı Necmi Bulut’un da tutuklu olarak yargılanması gerektiğini belirtti. Çiftçi, soruş-
turma dosyası içerisinde Necmi Bulut’un cinayetten 17 dakika sonra azmettirici olarak tutuklu 
yargılanan Avukat Ersin Kurt ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bilgisinin yer aldığını ifade 
etti.2452 Çiftçi, “Dosyada detaylara girmemem gerekiyor. Detaylara girersek sanıklar delil ka-
rartma 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 iddianameye yansıma-
mış. Mahkeme iddianameyi yargılama aşamasında genişletirse kimin kim olduğu ortaya çıkacak-
tır” dedi.2453 

• 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.2454 

• 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 ilçesin-
deki Nevruz kutlamalarında paylaştığı fotoğraflarda, sarı, kırmızı, yeşil renklerinin yer alması 
gerekçesiyle “örgüt propagandası” iddiasıyla açılan soruşturmada “kovuşturmaya yer olmadı-
ğına” karar verdi. Savcılıktan yapılan açıklamada, “terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içe-
ren 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 yaratarak, 
şiddetin doğmasına uygun bir ortamı kışkırtacak nefret söylemi ve hareketi olmadığı” belir-
tildi.2455 

 
2447https://www.evrensel.net/haber/469242/aym-polis-mudahalesi-anayasaya-aykiri-eylemcilere-tazminat-odenecek 
2448 https://twitter.com/ohdmersin/status/1565605167633993733 
2449 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/181206?page=17 
2450 https://twitter.com/dogrulamaservis 
2451 https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/sedat-pekere-suleyman-soylu-davasi-57-sayfalik-iddianame-hazirlandi-1976255 
2452 https://www.evrensel.net/haber/469352/gungor-arslan-cinayeti-davasi-oncesi-aciklama-necmi-bulut-da-tutuklu-yargilanmaliydi 
2453 https://kocaelihalkgazetesi.com/haber/analiz-haber/av-cahit-ciftci-gungor-arslan-cinayeti-dosyasindaki-taleplerimiz-dikkate-alinmiyor/10463492.html 
2454 https://www.birgun.net/haber/gencleri-ve-muzigi-rahat-birakin-401352 
2455 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/181248?page=16 
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• Türk Tabipleri Birliği (TTB), öldürülen meslektaşları hakkında haber ve yayınlar nedeniyle haber 
kanallarına RTÜK tarafından ceza verilmesinden dolayı iktidarın sağlıkta şiddete karşı mücade-
lede samimi olmadığını belirterek, “Sağlık çalışanlarına yönelen şiddet değil, bu sorunla müca-
dele araçları engellenebilmektedir. Meclis’e sunduğumuz sağlıkta şiddetle mücadele yasa tekli-
fini hızla yasalaştırın. Şiddetle mücadele araçlarını değil, sağlıkta şiddeti engelleyin” açıklaması 
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 Yürü-
yüşleri Kanunu’nun 17’nci maddesi” ile “1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’na” 
dayanarak aldığı yasak kararının “toplantı ve gösteri yürüyüşünü düzenleme hakkının” ihlali ol-
duğuna hükmetti.2456 

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.2457 

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 Orgene-
ral Çetin Doğan’ın avukatı reddi hakim talebinde bulundu. Duruşma savcısı reddi hakim talebinin 
reddedilmesi yönünde görüş bildirdi. Doğan’ın avukatı Hüseyin Ersöz ise, “Biz mahkeme heye-
tinin tarafsızlığını kaybettiğini düşünüyoruz. Esasa ilişkin mütalaanın açıklanmasından bir gün 
önce de duruşma savcısının değişti. Kanunda duruşma savcısının reddinin mümkün olmadığını 
biliyoruz. Bu yüzden de kendisinin davadan çekilmesini istiyoruz” dedi.2458 

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 Ramiz 
Saatçi'nin ise tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 10 Ekim tarihine 
erteledi.2459 

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 yapan 
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 ko-
nusu internet siteleri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nca (BTK) alınan idari tedbir kararı 
gereği erişime kapatıldı.2460 

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 

 
2456 https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/266679-aym-diyarbakir-valiligi-nin-eylem-yasagina-hak-ihlali-dedi 
2457 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/ayaslidan-korkmaza-kapsamli-gasp-davasi-7345670/ 
2458 https://www.dha.com.tr/gundem/yargitayin-beraat-kararini-bozdugu-balyoz-davasinda-reddi-hakim-talebi-2125904 
2459 https://www.dha.com.tr/gundem/gazeteci-gungor-arslan-cinayetinde-4-kisi-tahliye-edildi-2126776 
2460 https://www.diken.com.tr/aydinda-1484-internet-sitesine-erisim-engeli/ 
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“Bataklık” davası üzerinden “En büyük uyuşturucu operasyonu, en büyük tahliye operasyonuna 
dönüşmüş(!) Gazeteci veya şarkıcı olsalardı gün yüzü göremezlerdi…” tepkisini gösterdi.2461 

10 Eylül 2022 
• Siirt İl Jandarma Komutanlığı’nın bilişim suçlarıyla mücadele çerçevesinde yürüttüğü çalışmada 

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 engel-
lendi.2462 

13 Eylül 2022 
• İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi, Gezi eylemlerinde polis şiddetine maruz kalan dokuz8HA-

BER 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 Bi-
çici’nin Anayasa’nın 26. ve 28. maddelerinde güvence altına alınan “ifade ve basın özgürlüğünün 
ihlal edildiğini” belirtmişti.2463 

• Twitter şirketiyle ilgili ABD Kongresi’ndeki oturumda2464, Twitter güvenlik yöneticisi Peiter 
Zatko, kar odaklı bir anlayış bulunduğunu söyleyerek, FBI’ın uyarısına rağmen halen şirkette Çin 
ve Hindistan ajanlarının çalıştığını savundu.2465 

• FoxTV’den Halk TV’ye yeni geçiş yaparak sabah programı sunmaya başlayan İsmail Küçük-
kaya’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 Değir-
menci,  “Halk TV’nin zenginliği, gazeteciliğin namusuna sahip çıkan basın emekçilerinin varlı-
ğıdır. Halk TV’nin zenginliği ondan asla vazgeçmeyen, zor zamanlarında destek olan seyircisinin 
varlığıdır. Bu anlamda çok zengin bir kanaldır bu kanal. Parayla pulla ölçülemeyecek kadar zen-
gin” 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 yalan 
habercilik nedeniyle gazete ve Övür hakkında davacı olacağını açıkladı.2466 

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. Başvu-
ruya, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri’nden gelen yanıtta, “Kurum ve kuruluşların, kamu-
oyunu ilgilendirmeyen ve sadece kendi personeli ile kurum içi uygulamalarına ilişkin düzenle-
meler hakkında bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkının kapsamı dışındadır. Ancak, söz konusu 
düzenlemeden etkilenen kurum çalışanlarının bilgi edinme hakları saklıdır” denildi.2467 

• 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 çeşitli 
suçlar işlediği belirlenen 22 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.2468 

• Sivas 3. Asliye Ceza Mahkemesi, Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin 
Yazıcıoğlu ve beraberindeki beş kişinin bulundukları helikopterin düşmesiyle ölümüne ilişkin 
Emre Kara isimli gazeteci hakkında “delil karartma ve yalan beyan” suçlamasıyla yargılanma-
sında delil yetersizliğinden dolayı beraatına karar verdi.2469 

 
2461 https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/chpli-veli-agbabadan-suleyman-soyluya-bataklik-tepkisi-gazeteci-veya-sarkici-olsalardi-gun-yuzu-goremezlerdi-
1978817 
2462 https://www.milliyet.com.tr/gundem/siirtte-teror-orgutu-propagandasi-yapan-52-siteye-erisim-engeli-6822382 
2463 https://www.evrensel.net/haber/470103/gezide-siddete-maruz-kalan-gazeteci-bicicinin-davasinda-polis-hakkinda-yakalama-karari 
2464 https://www.voaturkce.com/a/twitter-calisanlari-cin-in-veri-toplamasindan-endiseli/6745970.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campa-
ign=dlvr.it 
2465 https://gazeteoksijen.com/teknoloji/twitterin-eski-guvenlik-sefi-sirketin-icinde-hindistan-ve-cin-ajanlari-var-161168 
2466 https://twitter.com/DpGultekinUysal/status/1569670006945841152?t=SioockC1-fpjFNXWqLpkmQ&s=08 
2467 https://yesilgazete.org/adalet-bakanligindan-tutuklu-gazeteci-sorusuna-yanit-kamuoyunu-ilgilendirmez/ 
2468 https://www.haberturk.com/adana-haberleri/28893506-adanada-jandarmanin-calismasiyla-927-internet-sitesine-erisim-engelli-getirildi 
2469 https://www.sabah.com.tr/yasam/yazicioglu-davasinda-gazeteci-emre-kara-icin-beraat-karari-6157365 
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• 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 yanında in-
ternet 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 internet siteleri 
başta olmak üzere internet haber sitelerine resmi ilan verebilmek. Önceliğimiz kazanılmış hak 
anlamında zaten yine sizler ve sizin internet siteleriniz olacak” dedi.2470 

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.2471 

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 edildiğine 
karar verdi. Başvuruların yarıya yakınını “adil yargılanma hakkının ihlali” oluşturuyor. Bu ihlali 
“Mülkiyet hakkı” ve “Ayrımcılık yasağı” ihlalleri izliyor. İşkence ve kötü muamele başvurula-
rında da büyük artış var. Şarkıcı Gülşen’in de tutuklanmasına neden olan “halkı kin ve düşman-
lığa tahrik” davalarında ise patlama yaşandı. Adalet Bakanlığı’nın açıkladığı 2021 yılı adli ista-
tistiklerine göre, ceza mahkemelerinde açılan dosya sayısında artış görüldü. 2021 yılı içinde açı-
lan 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 dosyaların 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 bulu-
nuyor. 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 görülü-
yor. 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 hakaret” ve “Türk 
Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama” (TCK 301) 
suçlarını kapsıyor. Davaların büyük çoğunluğu “Cumhurbaşkanı’na hakaret” maddesinden açıldı. 
“İfade özgürlüğünün ihlali” kategorisinde ise 2014 yılında 643 kişinin yaptığı 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 hakkının 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 yasa-
ğının ihlali” gerekçesiyle 2014 yılında 208 kişi başvuru yaparken, 2021 yılında dört bin 286 kişi 
başvuru yaptı. 2014-2021 yılları arasında, toplam 17 bin 365 kişi işkence ve kötü muameleye 
uğradığı gerekçesiyle AYM’ye başvurdu.2472 

18 Eylül 2022 
• AA’nın haberine göre organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker’in danışmanı olduğunu söyle-

yen Emre Olur Türkiye’ye getirildi. Hakkında tutuklama kararı bulunan Sedat Peker’in açıkla-
malarını kendi Twitter hesabından paylaşan Olur, İnterpol ekiplerince Arnavutluk Tiran’dan kal-
kan tarifeli uçakla saat 09:15’te İstanbul Havalimanı’na getirildi.2473 

 
2470 https://www.karar.com/sehir-haberleri/gazetelerimizin-haklarini-sonuna-kadar-koruyacagiz-1686782 
2471 https://www.indyturk.com/node/553071/haber/musa-anter-davası-21-eylüle-ertelendi-zaman-aşımı-süresi-dolmuş-olacak 
2472 https://m.bianet.org/bianet/insan-haklari/267207-aym-bir-yilda-yaklasik-12-bin-ihlal-tespit-etti 
2473 https://www.diken.com.tr/sedat-pekerin-basin-danismani-emre-olur-turkiyeye-getirildi/ 
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• Yesevi Alperenler Ocağı Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği’ne bağlı Fikirde Birlik ve Mü-
cadele Platformu, İstanbul’da Beyazıt Meydanı'ndaki Saraçhane Parkı’nda LGBTİ karşıtı bir mi-
ting düzenledi. Bu etkinliğe katılım RTÜK sitesindeki kamu spotu bölümünde tavsiye edildi.2474 
LGBTİ bireyleri doğrudan hedef alan etkinlik, sivil toplum kuruluşlarının tepkisine yol açtı. Ulus-
lararası Af Örgütü, “LGBTİ bireylere yönelik nefret söyleminin, zaman zaman tam da onları ko-
ruması gereken devletler tarafından körüklendiği” görüşünü dile getirdi.2475 Sosyal Politika, Cin-
siyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD) ve İstanbul Onur Komitesi'nin, İs-
tanbul Valiliği ve Fatih Kaymakamlığı’na gösterinin iptali için yaptığı başvuru ise sonuçsuz kaldı. 
SpoD, “LGBTİ+'lara yönelik ayrımcılığı ve nefreti devletin resmi kurumlarının desteğiyle örgüt-
leyenlere karşı buradayız. Toplum bizden başkası değil, toplum biziz! Haklarımızdan, hayatları-
mızdan vazgeçmeyeceğiz” denildi.2476 

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.2477 

20 Eylül 2022 
• AYM, parti kapatma davasıyla ilgili HDP’nin ek savunmasındaki taleplerini değerlendirerek, par-

tiye ek savunmasını yapması için 30 gün daha süre verdi. AYM, üye hakim İrfan Fidan ile ilgili 
reddi hakim talebini ise reddetti.2478 

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.2479 

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.2480 

• AYM Başkanı Zühtü Arslan, “Anayasa Mahkemesi, bireysel başvuruda tek tek sivrisinekleri öl-
dürmek suretiyle bir mücadele yürütemez. Yapılması gereken hak ihlaline sebep olan bataklığın 
kurutulmasıdır. Bunun için de bireysel başvurunun objektif etkisinin kamu kurumları tarafından 
çok iyi anlaşılması ve uygulanması gerekir. Yeni bir ihlalin ortaya çıkmasını, yeni bir başvurunun 
yapılmasını beklemeden Anayasa Mahkemesi’nin tespit ettiği ilke ve esasların hayata geçirilerek 
ihlallerin önünün kesilmesi gerekir” dedi.2481 

24 Eylül 2022 
• Avrupa Parlamentosu (AP) Türk�ye Da�m� Raportörü Nacho Sánchez Amor, İnsan Hakları 

Derneğ� (İHD) İstanbul Şubes�’ne Cumartes� Anneler�/İnsanları �le dayanışma z�yaret�nde 
bulundu. Cumartes� Anneler�/İnsanları’nın adalet arayışlarının 913. hafta buluşmasının ardından 
açıklama yapan Sánchez, “Cumartes� Anneler� anayasal haklarını kullanıyor, gözaltında 
kayıpların akıbet�n� öğrenmek �ç�n uzun yıllardır mücadele ver�yorlar. Sadece hak�kat talep eden 
bu �nsanlardan yetk�l�ler n�ye korkuyor, topluma tehd�t olarak nasıl değerlend�r�yor, anlamakta 
güçlük çek�yorum. Cumartes� Anneler� yıllarca Galatasaray Meydanı’nda toplandı. Çarşamba 

 
2474 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/istanbulda-gericiler-lgbti-karsiti-miting-yapti-1982514 
2475 https://www.gazeteduvar.com.tr/lgbti-karsiti-miting-tepkilere-ragmen-duzenlendi-cevre-ilcelerden-otobuslerle-insan-tasindi-haber-1581681 
2476 https://tr.euronews.com/2022/09/18/istanbulda-lgbti-karsiti-miting-duzenlendi-af-orgutunden-tepki 
2477 https://tele1.com.tr/bakan-ersoy-festival-ve-konser-yasaklari-icin-tavsiyem-hukuki-surecin-isletilmesi-702759/ 
2478 https://www.dunya.com/gundem/kapatma-davasinda-hdpye-30-gun-ek-sure-haberi-669470 
2479 https://www.rudaw.net/turkish/middleeast/turkey/210920225 
2480 https://www.birgun.net/haber/avrupa-birligi-bakanlar-komitesi-nden-osman-kavala-nin-derhal-serbest-birakilmasi-icin-turkiye-ye-cagri-403716 
2481 https://www.memurlar.net/haber/1041817/aym-baskani-bireysel-basvuruda-hak-ihlaline-sebep-olan-bataklik-kurutulmali.html 



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

  319 

günü olanları tak�p ett�k. Türk yargısı kend�s�ne b�r kez daha kara b�r leke sürdü. Sadece 
anayasal haklarını kullanan bu �nsanlarla �lg�l� sorun ned�r, bu korku neden?” ded�.2482 

26 Eylül 2022 
• BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç, ülkenin farklı illerinde yerel gazetelerin basımını gerçekleşti-

ren bazı matbaalar tarafından sözde basın özgürlüğü ve sansür karşıtlığı kisvesi altında isimsiz 
bildiri dağıtarak gazeteleri yeni Basın Yasası’na karşı çıkmaya davet ettiklerinin tespit edildiğini 
açıkladı. BİK’in Gazete Sahipleri ve Temsilcileri Bölge Toplantılarının onuncusu Adana’da ger-
çekleştirildi. Toplantıya Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Mersin, Nevşehir, 
Niğde, Osmaniye’den gelenlerle birlikte 112 gazete sahibi ve temsilcisi katıldı. TBMM’deki ya-
saya destek verilmesi gerektiğini kaydeden Erkılıç, “Üç ayımız heba oldu. Bizler paydaşız, orta-
ğız 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 sayılmayarak görev ala-
nımıza girmez ve icra ilanları tümden elimizden kaçarsa; sizler de bizler de küçük kıyameti ya-
şarız. Bu nedenle içinizdeki üç beş iktidar heveslisine kulak vermeyin. Hele hele gazetelerin ka-
derini matbaa lobilerinin belirlemesine rıza göstermeyin. Üç asır önce hattatlar ne yapmışsa şimdi 
aynısını matbaacılar yapmak istiyor. Buna kaderin bir cilvesi mi diyelim, yoksa tarih tekerrürden 
ibaret mi diyelim, bilemedim” dedi.2483 

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 Mer-
sin’deki ‘silahlı saldırıyı’(!) kınamış… O kadar iğrenç ve aşağılıksın ki, birlikte fail olduğun 
PKK’yı burada bile temize çıkarıyorsun. Çünkü en güçlü ortaklık, suç ortaklığıdır…” ifadelerini 
kullanmıştı.2484 

29 Eylül 2022 
• İstanbul’da “30. Onur Haftası” etkinlikleri kapsamında 26 Haziran 2022’de Cihangir'de kadınları 

ve LGBTİ+'ları darp ve tehdit eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü 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 “sa-
dece sözlü iddiadan” oluştuğu ve bu bilgileri destekleyecek, “belge ve görüntü” olmadığı ifade 
edildi.2485 

• Van Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yılbaşından beri suç içerikli paylaşım içerdiği 
gerekçesiyle 3 bin 478 internet sitesine erişimi engelledi.2486 

• BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç, TBMM gündemindeki Basın Yasası’nı gazetelerin geleceği 
açısından “köprüden önceki son çıkış” olarak gördüklerini belirterek, yazılı basının kurtuluşunun 
ancak dijital medyaya uyum sağlamasıyla mümkün olabileceğini söyledi. Erkılınç, daha önce sı-
rasıyla Bursa, İzmir, Konya, Ankara, Samsun, Trabzon, Van, Diyarbakır, Malatya ve Adana’da 
düzenlenen bölge toplantılarına 720 gazete sahibi veya temsilcisinin katıldığını, İstanbul’la bir-
likte bu sayının 800’e ulaştığını bildirdi. Erkılıç, “Gazete 2 bin 400 satması gerekirken satmayı 
bırakın 250 adet basıyorsa, muhabir diye kadroda gösterilen kişi dolmuş hattı işletiyorsa, beş yıl 
önce yayınlanmış haber imzalı olarak yeni habermiş gibi sunuluyorsa, aynı içerikler tekrar tekrar 
farklı tarihlerde basılıyorsa, çalışanların maaş yatırılan banka kartlarına el konuluyorsa bizim 
buna sessiz kalmamız mümkün değildir. Tüm toplantılarda ifade ettim; gazetecilik yapmayanlarla 

 
2482 https://bianet.org/bianet/insan-haklari/267596-ap-turkiye-raportoru-nden-cumartesi-anneleri-ne-dayanisma-ziyareti 
2483 https://www.karar.com/sehir-haberleri/erkilinc-gazetelerin-kaderini-matbaa-lobisi-belirlememeli-1690443 
2484 https://www.diken.com.tr/demirtasin-avukatlari-soylu-hakkinda-suc-duyurusunda-bulunacak/ 
2485 https://m.bianet.org/bianet/print/267776-valilik-polis-amiri-zengin-in-sorusturulmasina-izin-vermedi 
2486 https://www.diken.com.tr/vanda-3-bin-478-siteye-erisim-engeli/ 
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derdimiz var. Gazete basmayalım, gazete dağıtmayalım, istihdam yapmayalım, vergi-sigorta öde-
meyelim ama devlet bize ilan versin. Bunu kabul edemeyiz. Sıfır külfet, sınırsız nimet diyenlerle 
sorunumuz var. Bu mesleğin gerçek sahipleri, yani siz değerli gazeteciler, lütfen gazeteci geçi-
nenleri aranızdan ayıklayın. Kurum olarak sonuna kadar mevzuatı işletmeye kararlıyız” dedi.2487 

30 Eylül 2022 
• BirGün, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) “Bu yıl ülke genelinde kaç eyleme mü-

dahale edildi? Bu müdahaleler sırasında kaç kişi gözaltına alındı?” diye sordu. Emniyet’in yanı-
tında, “Ülkemizde 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu çerçevesinde barışçıl olan 
hiçbir eylem/etkinliğe müdahale edilmemektedir. Kanuna aykırı eylemlerde ise önce müzakere 
son çare müdahale prensibinden hareketle orantılılık ilkesi çerçevesinde gerekli müdahaleler ya-
pılmaktadır” denildi.2488 

15 Ekim 2022 
Bartın’da Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı 
maden ocağında patlama2489 meydana geldi.2490 Bartın’ın Amasra ilçesinde maden oca-
ğına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybedenlerin sayısının 41'e yükseldi-
ğini açıkladı.2491 

• Emniyet Genel Müdürlüğü, Bartın’daki maden ocağı patlaması hakkında halkı “kin, nefret ve 
düşmanlığa alenen tahrik eden ve provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 12 
hesap yöneticisi”2492 hakkında adli işlemlere başlandığını duyurdu.2493 MLSA tarafından Emni-
yet’in açıklamasıyla ilgili “Açıklamada söz konusu hesapların AYM tarafından Anayasa'ya aykırı 
olduğuna hükmedilen ‘sanal devriye yöntemi’ ile tespit edildiği paylaşıldı” bilgisi aktarıldı.2494  

18 Ekim 2022 
• AKP ile MHP’nin oy çokluğuyla yasalaştırdığı “Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına İlişkin Kanun”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun’un 20, 21, 
22, 25, 26 ile 27’nci maddeleri ve 28’in a ile b fıkraları ise 1 Nisan 2023 tarihinde hayata geçecek. 
Ancak 29’ncu maddesi başta olmak üzere diğer maddeleri yürürlüğe girdi. Anayasa’ya aykırılık 
iddiasıyla yasalara ilişkin yürütmesini durdurma ve iptalini talep etme hakkına sahip olan ana 
muhalefet partisi CHP ise, öncelikle “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu” şeklinde yeni suç 
yaratan 29’ncu madde için AYM’ye acilen yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle baş-
vurdu. CHP adına başvuruyu Grup Başkanvekili Engin Altay yaptı ve “Herkesin şunu bilmesini 
isterim, başta Erdoğan’ın; bu yasa seni kurtarmaz. Bu gömlek, bu millete dar gelir. Yırtar atar. 
Türk siyaseti, bu zinciri parçalayacak demokratik kabiliyet ve olgunluktadır. Demokratik siyaset, 
bu zinciri kırıp parçalayacaktır” açıklamasında bulundu. Dezenformasyonla mücadele gerekçe-
siyle uygulanacak suçun Anayasa’nın 2, 13, 25, 26, 28, 38, ve 153. maddelerine aykırı olduğunu 
belirten Altay, mağduriyetleri önlemek için öncelikle bu yeni suç maddesine ilişkin başvuruda 
bulunduklarını ve gelecek günlerde Kanun’un tümü için de iptal talebinde bulanacaklarını söy-
ledi. AYM, 10 gün içerisinde CHP’nin başvurusunda eksiklikler olup olmadığını kontrol edecek. 
Eğer başvuru dilekçesinde eksiklikler varsa CHP’ye en az 15 günlük süre tanınacak. Bu süre 
sonunda AYM, ilk önce dilekçe hakkında esastan inceleme yapıp yapmama kararı verecek. Eğer 
AYM, CHP’nin başvurusunu kabul ederse dava dosyası üzerinde inceleme süreci başlayacak. 
AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal ise, CHP Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulunduğu sı-
rada NTV’de canlı yayında, “Ben de diyorum ki, burada sansür nerede. Biz burada, zaten TCK’da 
suç olarak sayılan ‘halk arasında panik ve endişe yaratma-kamu barışı bozmak’ alt başlıklarını 
bir araya bağladık” diye açıklama yaptı. Ünal, “Haber verme amacını aşmayan paylaşım suç 

 
2487 https://www.karar.com/sehir-haberleri/yeni-basin-yasasi-kopruden-onceki-son-cikis-1691398 
2488 https://www.birgun.net/haber/polis-bariscil-eylemlere-mudahale-etmiyormus-404493 
2489 https://www.haberturk.com/son-dakika-haberi-bartin-da-maden-ocaginda-patlama-3529434 
2490 https://www.ntv.com.tr/galeri/turkiye/bartinda-amasra-maden-ocaginda-patlama-olay-yerinden-goruntuler,rMtf-qtP70aohejtjXVkmQ 
2491 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-bartinda-maden-ocaginda-patlama-can-kaybi-40a-yukseldi-42153565 
2492 https://www.gazeteduvar.com.tr/emniyetten-12-sosyal-medya-hesabina-maden-faciasi-sorusturmasi-haber-1584944 
2493 https://www.aksam.com.tr/guncel/emniyetten-bartindaki-patlamayla-ilgili-provokatif-paylasim-yapanlara-iliskin-aciklama/haber-1311655 
2494 https://twitter.com/FreeWebTurkey/status/1581202245709811712 
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kapsamında değil. Sanki ağzını açanın ceza aldığı bir ortam oluşturuyormuşuz gibi bir durum 
sunuluyorlar. Ancak böyle bir durum yok” sözleriyle suç maddesini savundu.2495 

19 Ekim 2022 
• Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin “sansür yasası” olarak eleştirdiği dezenformasyon yasa-

sıyla ilgili, “Keyfe keder bir düzenleme değil. Artık daha fazla geciktirilmesi mümkün olmayan 
acil bir ihtiyaçtı” dedi. Erdoğan, “Dezenformasyon konusunun dünyanın tümünü tehdit ettiğinin 
ve ülkelerin bununla ilgili yasal düzenlemeler yaptığının ve Türkiye’deki yasayla da bilgi kirlili-
ğinin ortadan kaldırılacağının” anlatıldığı bir video gösterdi. Erdoğan, muhalefetçe düzenlemeye 
karşı çıkılmasıyla ilgili  “Çünkü işlerine gelmiyor. Bizim amacımız, fiziki alanda olduğu gibi 
sosyal medya mecralarında da ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliklerini ve huzurlarını temin 
etmektir. Yürütmenin temsilcisi Cumhurbaşkanı ve yasama organı Meclis’in üyeleri olarak biz-
lere düşen bu görevi yerine getirdiğimiz için adeta ağızlarından köpükler saçarak höykürenler 
sosyal medya mecralarındaki kaostan ve linç kültüründen beslenenlerdir. Her yaştan, her kesim-
den insanımızı sosyal medya mecralarındaki kokuşmuşluğa, yalana, iftiraya, şantaja, tehdit ve 
tehlikelere karşı korumak için kimseden izin alacak değiliz” diye konuştu. “Yalan ve iftira kam-
panyalarının bir çeşit terör saldırısı olduğunu” kaydeden Erdoğan, “Öğrenci diye, gazeteci diye, 
demokrasi savunucusu diye milletin karşısına çıkardıkları ya eli silahlı terörist ya darbeci ya suçlu 
çıkan bir anlayış elbette hakikat ışığının güçlenmesini istemez” diye konuştu.2496 

20 Ekim 2022 
• Terör örgütü PKK’ya bağlı Halk Savunma Merkezi (HSM) 18 Ekim Salı günü yaptığı açıkla-

mada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Kuzey Irak'ta Şubat 2021'de Gare’den başlayarak Zap, 
Avaşin ve Metina bölgelerinde düzenlediği operasyonlarda “uluslararası düzeyde yasaklanmış 
bombalar ve zehirli gazlar üreten kimyasal silahlar” kullandığını iddia etti. Türk Tabipleri Bir-
liği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı katıldığı bir programda, Fırat Haber Ajansı'nın öl-
dürülen PKK'lıların son dakikalarını gösteren görüntülerini incelediğini ve sinir sistemini hedef 
alan kimyasal gaz kullanıldığını düşündüğünü söyledi. Fincancı, bağımsız heyetlerce inceleme 
yapması çağrısında bulundu. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, “Kimyasal silah kul-
lanımı iddialarının bir an önce araştırılması, varsa sorumlularının ortaya çıkarılması gerekiyor” 
dedi. Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, durumun tespiti için bağımsız ve ulusla-
rarası bir heyet tarafından inceleme yapılmasını istedi.2497 Milli Savunma Bakanlığı’ndan 
(MSB) yapılan yazılı açıklamada2498 ise; TSK'nın terörle mücadelesinin azim ve kararlılıkla de-
vam ettiği vurgulanarak, “Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarısına gölge düşürmek isteyen çevre-
lerce periyodik bir şekilde gündeme getirilen; Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 'kimyasal silah' 
kullanıldığına yönelik iddialar tamamen asılsız ve gerçek dışıdır. Tüm bu dezenformasyon ça-
baları Kahraman TSK’mızın kararlı mücadelesi sonucu çökme noktasına gelen ve bulunduğu 
zor durumdan kurtulmak için yalan ve ahlak dışı yollarla çıkış arayışında olan terör örgütü ve 
müzahirlerinin beyhude çırpınışlarıdır” denildi.2499 AKP Sözcüsü Ömer Çelik de, “TSK’yı kim-
yasal silah kullanmakla suçlayanlar iftira şebekesidir. PKK'nın cinayetlerini övenler kirli odak-
ların temsilciliğini yaparak TSK’ya saldırıyorlar. TSK, mücadelesini en yüksek hukuki standart 
ve ilkelerle yürütmektedir. TSK’yı kimyasal silah kullanmakla suçlayanlar, alçak bir iftira şebe-
kesinin parçasıdır. Bunlar terör örgütünün cinayetlerini masum göstermeye çalışan odaklardır. 
PKK’nın cinayetlerini övenler, kirli odakların temsilciliğini yaparak TSK’ya saldırıyorlar. Kah-
raman TSK terörle mücadelesini en yüksek hukuki ilkelere ve standartlara bağlı şekilde yürüt-
mektedir. TSK’nın, cinayet şebekesi terör örgütlerine karşı verdiği mücadele dünyanın en haklı, 
en şeffaf ve en onurlu mücadelesidir”2500 tepkisini gösterdi.2501 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da, 

 
2495 https://www.voaturkce.com/a/tartismali-dezenformasyon-yasasi-anayasa-mahkemsinde/6794984.html 
2496 https://www.voaturkce.com/a/erdogandan-dezenformasyon-yasasi-aciklamasi-keyfe-keder-bir-duzelneleme-degil-acil-bir-ihtiyacti/6796163.html 
2497 https://www.bbc.com/turkce/articles/cxevjmlmmygo 
2498 https://www.trthaber.com/haber/gundem/msb-tsk-envanterinde-kimyasal-silah-bulunmamaktadir-717485.html 
2499 https://www.ntv.com.tr/turkiye/msbden-kimyasal-silah-iddiasina-yanit,tMloi7s5_E2ZlroJsdUzQg 
2500 https://www.birgun.net/haber/msb-den-kimyasal-silah-iddialarina-yalanlama-406981 
2501 https://www.sabah.com.tr/gundem/2022/10/20/omer-celik-tskyi-kimyasal-silah-kullanmakla-suclayanlar-iftira-sebekesidir 
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“Türk Tabipler Birliği'nin temsilcisi zaten Türk tabiplerini temsil etmiyor bunlar. Yani ben 
onurlu, haysiyetli Türk tabiplerinin temsilcisi olduklarına inanmıyorum ve bugüne kadar terör 
örgütlerinin ağzıyla konuşmayı marifet zanneden kesimler”2502 dedi.2503 

• CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise, “Kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin 
görüntüleri izledim. Kimyasal silah insanlığa karşı bir suçtur. Yarın itibarıyla iddialara dayanak 
olan görüntülerin doğruluğu üzerine soru önergemi Meclis gündemine sunacağım. Bu iddialar 
karşısında açıklama yapılmamış olması ilginç”2504 ifadelerini kullandı.2505 

• AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba AKP’den ve milletvekilliğinden istifa etti. Fa-
kıbaba, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişi-
lerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum” 2506  ifadelerinde bulundu. Fakı-
baba’nın dün, AKP’li Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin yaklaşık 29 milyon 500 bin TL bedelle 
üç arsa için açtığı ihaleye tepki göstermişti. Fakıbaba, arsanın satılmak yerine konut yapılmasını 
önerdiği Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e, “Astronomik kârı 
birkaç kişi kazanacağına, Urfa halkı kazansa daha iyi olmaz mı?” diye sormuştu. Ayrıca Mehmet 
Ali Çelebi’nin bağımsız milletvekiliyken AKP’ye katılmasıyla RTÜK üyeliği kontenjanı İyi 
Parti’den AKP’ye geçmişti. Fakıbaba’nın istifasının ardından RTÜK Üyeliği kontenjanında da 
değişim yaşanacak. RTÜK üyesi İlhan Taşçı, “Fakıbaba’nın AKP’den istifasıyla birlikte boş olan 
RTÜK Üyeliği İyi Parti’ye geçer” dedi. Fakıbaba’nın istifasının Meclis Genel Kurulu’nda da oy 
çokluğuyla kabul edilmesi gerekiyor.2507 

21 Ekim 2022 
• Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşü uçakta konuyu Milli Savunma Bakanı 

Hulusi Akar'la görüştüğünü belirterek2508, “Arkadaşlar hemen süratle davaları açtılar ve bunun 
peşini kesinlikle bırakmayacağız. Silahlı Kuvvetlerimizin bugüne kadar kimyasal silah kullan-
mak gibi bir taksiratı yoktur. Attığı bütün adımları uluslararası hukuk neyi gerektiriyorsa bu 
çerçevede atmıştır ve bu çerçevede atmaya da devam edecektir. Bu, bunların namussuzlukların-
dandır, ahlaksızlıklarındandır. Bunlar ilk defa da bu iftiraları atıyor değiller. Bunlar densizdir, 
bunlar ahlaksızdır. Ordumuza hep attıkları çamur budur. Çamur at, tutmazsa iz bırakır diye dü-
şünüyorlar”2509 dedi.2510 

• Rasim Ozan Kütahyalı, katıldığı bir programda Ertuğrul Özkök’ün kendisine Star gazetesinde bir 
dönem Özkök ve Hürriyet’e yüklenen yazılardaki ‘Kudret Köseoğlu’ imzası arkasında kendisi 
olduğunu itiraf etti. Amaçlarının Özkök’ü hapse attırmak değil “korkutmak” olduğunu iddia etti. 
TELE1’de yayımlanan “Açıkça” programında Gökmen Karadağ, Kütahyalı’nın tepki uyandıran 
itirafını İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez’e sordu. Çömez, Berat Albayrak’ın 
Sabah’ın başında bulunduğu dönemde FETÖ’cüler ile yalan haberler yapıldığını söyledi. Çömez, 
“Organize bir şekilde beyin kodlarını işgal etmek için kullandılar” dedi. İbretle izlediğini söyle-
yen Çömez, “Ben bunları yaşadım. Çok yakın tanığıyım. Taraf gazetesi günlerce manşet attı be-
nim için. Erdoğan’ın ciğerlerini dinlemiş Ergenekon diye. Ben Erdoğan’ın hayatını kurtardım kaç 
kere. Sağlığını canını emanet etti bana. İnanılmaz bir kumpas kuruldu. Medyadaki infaz manga-
ları ile hayat geçirdiler. Kütahyalı, bunun itirafını yapıyor. Gazetelerde inanılamaz hikâyeler uy-
durdular. Cezaevlerinde adi suçlarda yatan kriminal insanlara özel izin verip çıkartıp aleyhime 
ifade verdirdiler gazetelerde. Adını da vereyim. Sabah öyle büyük bir infaz yaptı ki benim için. 
Ki o zamanlar Berat Albayrak Sabah’ın başında amcasının hayatını kurtarmışım. O zamanlar 
ameliyathane parasını ödeyemeyecek bu aileyi özel hastanede bir kuruş almadan ameliyat ettim. 
O Sabah ile inanılmaz yalanlar yaptılar. Bir akşam haberleri seyrediyorum. Samanyolu’nda bir 

 
2502 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/teror-orgutunun-kimyasal-yalani-42156791 
2503 https://www.milliyet.com.tr/siyaset/ak-partili-celikten-tsk-iddialarina-yanit-6843768 
2504 https://www.yenisafak.com/gundem/teror-yandaslarinin-kimyasal-silah-iddialari-sezgin-tanrikulunu-harekete-gecirdi-meclise-soru-onergesi-verecek-3865364 
2505 https://www.ensonhaber.com/gundem/sezgin-tanrikulu-pkknin-kimyasal-silah-iddialarini-savundu 
2506 https://twitter.com/aefakibaba/status/1582991559695269889? 
2507 https://www.gazeteduvar.com.tr/ahmet-esref-fakibaba-ak-parti-ve-milletvekilliginden-istifa-etti-haber-1585620 
2508 https://tr.euronews.com/2022/10/20/ak-parti-sozcusu-celikten-pkkya-karsi-kimyasal-silah-kullanildigi-iddialarina-iliskin-acik 
2509 https://www.haberturk.com/cumhurbaskani-erdogan-dan-tsk-kimyasal-silah-kullaniyor-iddialarina-sert-tepki-bunlar-ahlaksiz-3531479 
2510 https://www.bbc.com/turkce/articles/c90g9kqgqn2o 
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haber. Otobüste videomu çekmişler. O akşam yeğenimle beraber iftar edeceğim çarşıdan da ufak 
tefek bir şeyler almışım. Akşam Turan Çömez bir yerde ele geçirildi görüntülendi ABD’ye gitme 
planları yapıyordu yanında CIA ajanları vardı diye” diye konuştu. AKP’nin içinde ağır bir dep-
resyonun olduğunu belirten Çömez, “Herkes nereye gideceğiz kaygısı içinde. Bugün utanmadan 
yaptıklarını marifetmiş gibi anlatıyorlar. İnanılamaz yalanlarla karaladılar” dedi.2511 

27 Ekim 2022 
• Ankara merkezli soruşturma kapsamında 25 Ekim’de evine yapılan operasyonla gözaltına alınan 

ve 45 günlük bebeği olan MA muhabiri Zemo Ağgöz, Ankara Sulh Ceza Hakimliği tarafından ev 
hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.2512 

28 Ekim 2022 
• Rusya-Ukrayna Savaşı’nda yaptığı yayınlar ve haberler ile tanınan Ukrayna vatandaşı Kırım Ta-

tarı gazeteci Gülsüm Halilova2513, İstanbul’da gözaltına alındı.2514 Halilova, Rusya’nın talebiyle 
16 saat boyunca gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.2515 

30 Ekim 2022 
• Amasya Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler personeli, Sabah Gazetesi Amasya Temsilcisi ve 

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Amasya Temsilcisi Ferhat Lap, Antalya'nın Alanya ilçesinde 
H.E. yönetimindeki minibüs tarafından D-400 kara yolu Türkler Mahallesi mevkisinde karşıdan 
karşıya geçerken kazaya maruz kaldı. Yaralanan Lap, ambulansla kaldırıldığı hastanede müdaha-
leye rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan sürücü H.E., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şar-
tıyla salıverildi. Lap, Küresel Gazeteciler Konseyi2516 (KGK) Küresel Medya Çalıştayı ve Ödül 
Töreni için Alanya’ya gelmişti.2517 

1 Kasım 2022 
• 28 Şubat davasında verilen müebbet hapis cezası nedeniyle İstanbul Silivri Cezaevi’nde hükümlü 

82 yaşındaki Aydan Erol kanser rahatsızlığı dolayısıyla tahliye edildi.2518 
• AKP Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mahir Ünal’ın AKP Grup Başkanvekilliği görevinden ayrıldığını 

ve yerine Özlem Zengin’in getirildiğini açıkladı.2519 Ünal, 30 Ekim’deki paylaşımında, görevden 
affını istediğini ifade etmişti.2520 

• Demirören Holding’in Doğan Medya Grubu’nu satın almak için kullandığı krediyi ödeyemediği 
ve bu nedenle İstanbul-Bağcılar’daki Hürriyet ve Kanal D’in bulunduğu binaya Ziraat Ban-
kası’nın el koyduğu bildirildi. Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Ziraat Bankası A.Ş. ile De-
mirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. arasında gayrimenkul devri ve proje geliştirilmesine dair 
işbirliği protokolü imzalandığını duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan 
açıklamaya göre, mülkiyeti Ziraat Bankası’nda bulunan Bağcılar’daki tapunun 2161 ada, 10 par-
seli ve 2163 ada, 3 parselinde kayıtlı taşınmazlar üzerinde gayrimenkul projesi geliştirilmesine 
ilişkin olarak, Ziraat Bankası ile Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. arasında 28 Ekim 
tarihinde gayrimenkul devri ve proje geliştirilmesine dair işbirliği protokolü imzalandı.2521  

3 Kasım 2022 
• Sözcü Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile aralarında geri-

lim olduğu iddiasını doğruladı. Yılmaz, “İmamoğlu ile yaklaşık iki aydır bir problemimiz var. 
Bize ne yaptığını kendisine sorun” dedi. Yaşananları, kötü sonuçlara yol açabileceği için henüz 
kamuoyuyla paylaşmadıklarını söyleyen Yılmaz, zamanı geldiğinde her şeyi anlatacaklarını be-
lirtti. İmamoğlu’na ambargo uyguladıkları iddiasını ise reddeden Yılmaz, “Özel olarak Ekrem 

 
2511 https://Tele1.com.tr/comez-berat-albayrakin-basinda-oldugu-sabah-gazetesi-fetoculerle-yalan-haberler-yapti-722063/ 
2512 https://m.bianet.org/bianet/insan-haklari/269096-gazeteci-aggoz-ev-hapsi-sartiyla-serbest-birakildi 
2513 https://halktv.com.tr/gundem/ukrayna-vatandasi-gulsum-halilova-istanbulda-gozaltinda-700134h 
2514 https://www.gazeteduvar.com.tr/gulsum-halilova-istanbulda-gozaltina-alindi-haber-1586922 
2515 https://twitter.com/KhalilovaGulsum/status/1586063766990512128 
2516 https://www.kgk.org.tr 
2517 https://www.trthaber.com/haber/turkiye/alanyada-minibusun-carptigi-gazeteci-hayatini-kaybetti-719981.html 
2518 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/28-subat-davasinda-tutuklu-bulunan-aydan-erol-tahliye-edildi-1998477 
2519 https://twitter.com/Akparti/status/1587394977910267904?t=BeQTtrQW2IFv_Wvp1T2iGQ&s=08 
2520 https://twitter.com/mahirunal/status/1587109462388736001 
2521 https://tele1.com.tr/cokus-basladi-hurriyet-ve-kanal-d-binalari-ziraat-bankasina-gecti-728483/ 
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İmamoğlu ile alakalı haber yapmıyoruz ama bir belediye açılışı olduğu zaman toplu halde veri-
yoruz” ifadelerini kullandı.2522 

• Gazeteci Fatih Portakal’ın ,“LGBTİ bireylere bakışınızı nasıl ifade edersiniz? “ başlıklı anketinde 
şıklara “cinsel tercih, biyolojik farklılık, sapkınlık ve fikrim yok” gibi seçenekler koyması 
“LGBTİ bireyleri ötekileştirmeye” çalıştığı ve hakaret ettiği gerekçesiyle tepki topladı.2523 

• Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılıç, “Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda De-
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında, 1 Nisan 2023’te gazetelerin internet haber sitelerine 
ilan sevkinin başlamasının planladığını, bu nedenle ilk beş aylık süreci hayati önemde gördüklerini ifade 
etti.2524 

6 Kasım 2022 
• DTK Eş Genel Başkanı Leyla Güven’ in kızı Sabiha Temizkan, “Anneme 34 yıl ceza verdiler. 

Şimdi öğrendim ki kendisine gönderilen kitapları da vermiyorlar. Nisan ayında gönderilmiş ki-
taplar eline ulaşmamış. O bunun da üstesinden gelir. Devran döndüğünde siz ne yapacaksınız onu 
düşünün” dedi.2525 

• Yeni Akit, İBB tarafından kız öğrencilere ped dağıtılmasına ilişkin Ekrem İmamoğlu’nu  ‘taciz’ 
ile suçladı. Gazete aldığı tepkilerin ardından İmamoğlu’nu hedef alan paylaşımını sildi.2526 

• Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Bölüm Mahallesi’ndeki özel bir maden ocağında patlama ya-
şandı. Olay yerine Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri gönderildi. Yaşanan pat-
lamada dört işçi yaralandı. Durumu ciddi olan iki işçi Ankara’ya sevk edildi.2527 

7 Kasım 2022 
• Geçtiğimiz aylarda Halk TV’nin hayata geçireceği gazetenin başına geçeceği duyurulan Aykut 

Küçükkaya, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla 2528  Halk TV’den ayrıldığını açık-
ladı.2529 

• Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) davasında savcılıkça ana deliller kapsamında dosyadaki 
Hollanda/Belçika belgeleri adı verilen dijitallere Türkiye’ye getirildikten 18 ay sonra müdahale 
edildiği ortaya çıktı. İddianamede, “örgütsel doküman” olduğu ileri sürülen dijitaller içinden 
Kill Bill, Spiderman gibi filmler ortaya çıktı.2530  

• Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yozgat Barosu’nun düzenlediği “Bireysel Başvuru-
larda İnceleme Usulleri” panelinde, “Günümüzde toplumların mutluluk içerisinde yaşamasının, 
devletlerin de bu mutluluğu sağlamasının şartlarından biri de hukukun üstünlüğünün temin edi-
lerek, temel hak ve özgürlüklerin korunmasıdır. Yaşama hakkından ifade özgürlüğüne kadar hak 
ve özgürlüklerimizin korunmadığı yerde mutluluğun sağlanmasından bahsedemeyiz. İnsanın in-
san olarak varlığını devam ettirebilmesi, onun insanlık haysiyetine sahip olmasından dolayı sahip 
olduğu temel hak ve özgürlüklerin etkili bir şekilde korunmasına bağlıdır. Temel hak ve özgür-
lüklerin etkili bir şekilde korunmadığı, hakların sistematik bir şekilde ihlal edildiği bir yerde ge-
lişme sağlanamaz. O yüzden medeniyetinde temel kriterlerinden biri budur. Haklarımızın, özgür-
lüklerin korunmasını sağlamak hepimizin görevidir. Bu bağlamda on yıl önce hukuk sistemimize 
giren bireysel başvuru, temel hak ve özgürlüklerin korunmasının en etkili araçlarından biri haline 
gelmiştir. Toplumun her kesiminden yapılan bireysel başvurularda Anayasa Mahkemesi’nin hak 
eksenli bir şekilde verdiği kararlar, insanımızın mutluluğunu sağlamaya yönelik olarak çok ciddi 
katkılar yapmıştır ve yapmaya devam etmektedir” dedi.2531 

8 Kasım 2022 

 
2522 https://medyascope.tv/2022/11/04/ekrem-imamoglu-ve-sozcu-gazetesi-arasinda-soguk-savas/ 
2523 https://teknobizdeyiz.com/gazeteci-fatih-portakal-lgbti-anketiyle-reaksiyonlarin-odaginda/ 
2524 https://bik.gov.tr/kurumsal-haberler/erkilinc-basin-ilan-kurumu-siyasi-bir-kurum-degildir/ 
2525 https://twitter.com/sabihatemizkan/status/1589330030462898176?t=n74zwJ1ow0eMAc3PbwZ6Yg&s=08 
2526 https://twitter.com/gercekgundem/status/1589277024660881408?t=pgSjoU-YNHWTwGsGAifbiA&s=08 
2527 https://www.evrensel.net/haber/474040/zonguldakta-ozel-maden-ocaginda-patlama-4-isci-yaralandi 
2528 https://twitter.com/aykutkucukkaya/status/1589558146388750336 
2529 https://www.gazeteduvar.com.tr/aykut-kucukkaya-halk-tvden-ayrildi-haber-1588193 
2530 https://www.inspiredminds.de/tr/çhd-davası-dijitallere-19-ay-sonra-ekleme-yapılmış/a-63666020 
2531 https://ankahaber.net/haber/detay/anayasa_mahkemesi_baskani_arslan_temel_hak_ve_ozgurluklerin_korunmadigi_haklarin_sistematik_bir_sekilde_ihlal_edil-
digi_yerde_gelisme_saglanamaz_110740 
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• Ankara 30. Asliye Ceza Mahkemesi, HDP’li Veli Saçılık’ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve 
MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin şikayeti üzerine “kamu görevlisine hakaret (iki kez)” suçlama-
sıyla yargılanmasında hukuka aykırı delil elde edilip edilmediğinin incelenmesi için davayı 22 
Aralık tarihine erteledi.2532 

• Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulu toplantısına ilişkin yapılan açıklamada, “Kurum görev 
alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 37 basın 
mensubuna 6.000 Türk lirası, 5 basın mensubuna ise 9.600 Türk lirası faizsiz ve 6/12/18/24 ay 
geri ödemeli toplam 270.000,00 Türk lirası borç para yardımı yapılmasına karar verilmiştir” bil-
gisi verildi. Açıklamada, ayrıca “Antalya’da yayınlanan dört, Trabzon ve Gümüşhane’de yayın-
lanan birer gazetenin Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair 195 Sayılı Kanun ile Resmi İlan ve Rek-
lamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin Resmi Reklamların Kurum Ara-
cılığıyla Yayınlanması Şartını ihlal etmesi nedeniyle muhatap Gazetelere 195 Sayılı Kanunun 49. 
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 3’er gün süreyle resmi ilan ve reklam kesme 
müeyyidesi uygulanmasına karar verilmiştir” denildi.2533 

9 Kasım 2022 
• Diyarbakır 4. Asliye Ceza Mahkemesi, HDP’li eski vekil Sırrı Süreyya Önder hakkında yaptığı 

konuşmalar nedeniyle Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 301. maddesinde yer alan “Türkiye Cum-
huriyeti devletini, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletinin yargı organlarını alenen aşağı-
lamak” suçlamasıyla beş ay hapis cezasına hükmetti. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geriye 
bıraktı.2534 

13 Kasım 2022 
• İstanbul Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi’nde saat 16.20’de 2535  bombalı 2536  saldırı 2537  ya-

şandı.2538  İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “İlk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 38 kişi de 
yaralandı”  açıklaması yaptı.2539 İlerleyen saatlerde saldırı nedeniyle 6 kişinin öldüğü ve 81 kişi-
nin yaralandığı açıklandı.2540 

• Teyit.org kurucusu Mehmet Atakan Foça, Yeni Akit’in CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun eko-
nomi ve kalkınma programını açıklayacağı “Kasım’ı bekleyin” şeklindeki sözleriyle İstiklal Cad-
desi’ndeki patlamayı ilişkilendirdiği habere2541 yönelik değerlendirme yaptı. Foça, 1 Ekim 2016 
ile 13 Ekim 2022 tarihleri arasında yayımlanan analizler itibariyle Yeni Akit’in diğer sitelere 
oranla dezenformasyon üretmede açık ara önde olduğunu ve belli bir kesimi provoke ettiğini 
açıkladı. Foça, “Bu gazetenin belli bir kesimi provoke ederek hayatta kalabildiğini hatırlamak ve 
içeriklerini kızgınlıkla dahi olsa paylaşmamak lazım” mesajını iletti. Teyit.org’un paylaştığı gra-
fiğe göre yanlış bilgiye dayalı haberler yayınlama konusunda YeniAkit’in ardından sırasıyla Sa-
bah, Sözcü, Haberler internet sitesi ve Cumhuriyet geliyor.2542 

• Aydın Kuşadası Sulh Ceza Hakimliği’nin, 9 Kasım tarihli ve 2022/3144 sayılı kararıyla ABD 
merkezli sosyal medya platformu Tumblr’a erişim engeli getirdiği ortaya çıktı. Kararda, kişilik 
hakları ihlali iddialarına istinaden önceden alınmış kararların uygulanmaması nedeni ile 
Tumblr’ın tümüyle erişim engelleme yoluna gidildiği belirtildi.2543 Dünyada 13 milyondan fazla 
kullanıcısı olan sosyal ağ Tumblr’a Türkiye’den birçok kişi erişemedi.2544 

• Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris 
Kardaş, “Patlamanın nedeninin tespit edilmesi ve aydınlatılması için gerekli çalışmalar titizlikle 
yürütülmektedir. Konuya ilişkin bilgi kirliliği oluşmaması ve dezenformasyonun önüne geçilmesi 

 
2532 https://www.mlsaturkey.com/tr/sacilikin-soylu-ve-bahcelinin-sikayetiyle-yargilandigi-dava-ertelendi/ 
2533 https://bik.gov.tr/kurumsal-haberler/bik-yonetim-kurulu-2022-yili-25-toplantisi-yapildi/ 
2534 https://www.mlsaturkey.com/tr/sirri-sureyya-onder-tck-301den-yargilandigi-davada-5-ay-hapis-cezasina-carptirildi/ 
2535 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/beyoglundaki-patlamada-6-kisi-hayatini-kaybetti-81-kisi-yaralandi/2736831 
2536 https://www.youtube.com/watch?v=wg39AIRv04Q 
2537 https://www.youtube.com/watch?v=Xoqx0lnoVK4 
2538 https://www.trthaber.com/haber/turkiye/istiklal-caddesinde-patlama-6-can-kaybi-81-yarali-723281.html 
2539 https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1591803980371595265?t=YvQMKD11zEltPsO9Fd4A5A&s=08 
2540 https://www.bbc.com/turkce/articles/c1457ke0k9zo 
2541 https://www.yeniakit.com.tr/haber/kilicdaroglu-ekim-ayinda-kasimi-bekleyin-demisti-patlamayi-mi-kastetti-sorusu-gundemde-1707626.html 
2542 https://twitter.com/matakanfoca/status/1592074128294567936?t=Eyz093nWN1PJaJNzmuvX8Q&s=08 
2543 https://ifade.org.tr/engelliweb/tumblr-erisime-engellendi/ 
2544 https://kisadalga.net/haber/detay/tumblra-erisim-engeli-getirildi_46669 



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

  326 

için resmi makamların kamuoyu ile paylaşacağı bilgiler dışındaki iddialara itibar etmeyelim.” 
dedi.2545 

14 Kasım 2022 
• Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulu, internet haber siteleri yöneticileriyle “Basın Kanunu 

ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında yeni resmi ilan düzenle-
mesi hazırlanmasıyla ilgili toplantı yaptı. Yapılacak bir dizi toplantı sonucunda hazırlanacak 
“Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği’nin Yönetim Kurulu teklifi olarak Şubat 2023’teki BİK Ge-
nel Kurulu’na sunulacağını açıklandı.2546 

15 Kasım 2022 
• Ankara 3. Asliye Ceza Mahkemesi, HDP’li Veli Saçılık hakkında, eski orgeneral Eşref Bitlis’in 

olduğu bir afişteki Ermenilerle ilgili sözü eleştirdiği için “Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türkiye 
Cumhuriyeti hükümetini ve devletinin yargı organlarını alenen aşağılamak” suçlamasıyla yargı-
lanmasında Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediyesine yazı yazılarak, kal-
dırılan afiş hakkında işlem yapılıp yapılmadığının soruşturulmasına karar verdi. Dava, 28 Mart 
2023’te görülecek.2547 

• Diyarbakır 14. Asliye Ceza Mahkemesi, HDP’li eski vekil Çağlar Demirel hakkında “Türkiye 
Cumhuriyeti devletini, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletinin yargı organlarını alenen 
aşağılamak” suçlamasıyla beş ay hapis cezasına hükmetti. Mahkeme, hükmün açıklanmasını er-
telemedi. Demirel’in avukatı, kararı istinaf mahkemesine taşıyacağını açıkladı.2548 

20 Kasım 2022 
• Bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gören gazeteci, yazar ve spor 

yorumcusu Hıncal Uluç 83 yaşında vefat etti.2549 
21 Kasım 2022 

• Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nde (TGC) düzenlenen törenle, Türk öykücü, yazar ve gazeteci 
Orhan Duru’nun tablosu Basın Müzesi’nin Portreler Galerisi’ndeki yerini aldı. Törene, Orhan 
Duru’nun eşi TGC üyesi Sezer Duru, Ressam Faruk Kutlu, Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Nazan 
Ölçer, TGC Müdürü Cem Çapanoğlu ile TGC üyeleri katıldı. TGC Başkanı Turgay Olcayto, 
“Keşke ölümler olmasa. Başka bir deyişle sevdiklerimiz ölmese. Orhan Duru Babıali de sonradan 
tanıdığım Ankaralı bir gazeteciydi. İstanbul'a geldikten sonra zaman zaman beraber olurduk. 
Bende çok derin iz bıraktı. Son derece alçak gönüllüydü. Kendisiyle beraber çalışan gazeteciler 
özellikle yöneticilikteki başarısını belirtirlerdi. Bunun dışında Türkiye’nin usta kalemlerinden bi-
riydi, iyi bir öykü yazarıydı. Türkiye’ye bir takım ilkleri de getiren insandı. Mesela bilim-kurgu 
sözcüğü de ilk defa Orhan Duru’dan geçmiştir edebiyatımıza” diye konuştu.2550 

23 Kasım 2022 
• Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulu’nun toplantısına ilişkin yapılan açıklamada, “Kuruma 

intikal eden borç para talebini ihtiva eden müracaatların mevzuat hükümleri dairesinde değerlen-
dirilmesi neticesinde, Kurum görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz gazetelerde fik-
ren veya bedenen çalışan 82 basın mensubuna 6.000 Türk lirası, 3 basın mensubuna ise 9.600 
Türk lirası faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli toplam 520.800,00 Türk lirası borç para yardımı 
yapılmasına karar verilmiştir” denildi. Bunun yanı sıra “Kocaeli’nde yayınlanan dört ayrı gaze-
tenin Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair 195 Sayılı Kanun ile Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları 
Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin Defter Tutma Şartını ihlal etmesi nedeniyle muha-
tap gazetelere 195 Sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 3’er gün 
süreyle resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilmiştir” kararı payla-
şıldı. Ayrıca “Antalya ve Erzincan illerinde yayınlanan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını 

 
2545 https://twitter.com/idriskardas/status/1591798749965488128?t=wWht-HF4C8VoA7nTZWJ6EA&s=08 
2546 https://bik.gov.tr/kurumsal-haberler/mevzuat-calismalarinda-soz-sirasi-internet-haber-sitelerinde/ 
2547 https://www.mlsaturkey.com/tr/ermenilere-yonelik-nefret-soylemini-elestiren-sacilika-301den-dava/ 
2548 https://www.mlsaturkey.com/tr/caglar-demirele-tck-301den-ertelemesiz-5-ay-hapis-cezasi/ 
2549 https://www.ntv.com.tr/turkiye/son-dakika-haberi-gazeteci-hincal-uluc-hayatini-kaybetti,Sr3xy- 
2550 https://t24.com.tr/haber/orhan-duru-nun-resmi-hatiralari-esliginde-tgc-basin-muzesi-ne-asildi-gazeteciligi-birakacagim-herkes-bize-sen-diye-hitap-ediyor-bir-
tek-ecevit-haric,1074098 
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haiz iki gazetenin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeli-
ğinin 57. maddesine göre yapmış oldukları isim değişikliği müracaatları, bu konuda alınan karar-
ların muhatapları gazetelere tebliğini müteakiben 1 (bir) ay içerisinde uygulanmak üzere An-
talya’da yayınlanan ‘Toros’ gazetesinin isminin ‘Elmalı Toros’ olarak değiştirilmesi ve Erzin-
can’da yayınlanan ‘Taraf 24’ gazetesinin isminin yine talebi doğrultusunda ‘Biz Haber’ olarak 
değiştirilmesine izin verilmiştir” kararı aktarıldı.2551 

25 Kasım 2022 
• Afyonkarahisar’da düzenlenen Basın İlan Kurumu (BİK) 31. Dönem 4. Genel Kurul Toplan-

tısı2552 sonucunda, resmi ilanların sütun santim ücretinde istenilen artış oranı önerisini karara bağ-
landı. Buna göre sütun santim bedelinin, günlük fiili satış ortalaması elli bin altındaki gazeteler 
için yüzde 100 artışla 70 TL; elli bin ve üzerindeki gazeteler içinse yüzde 58,73 artışla 100 TL 
olması öngörüldü. BİK Genel Kurulu’nun Resmi İlan Tarifesine ilişkin teklifi Cumhurbaşkan-
lığı’na arz edilecek. Tarife değişikliği ancak Cumhurbaşkanı onaylarsa hayata geçebilecek. BİK 
Genel Kurulu’nun, Kurum’un kredi verebileceği şahıslar ve müesseseler ile verilecek kredinin 
usulünü düzenleyen BİK Yönetmeliği’nin 104, 105, 106 ve 108. maddelerinde değişikliğe gide-
rek Anadolu basınının uzun süredir beklediği maddi desteğin de önünü açtığı da açıklandı. Buna 
göre; bugüne kadar İstanbul, Ankara ve İzmir’deki süreli yayınlar için geçerli olan kredi desteği-
nin, Kurum’un finansal imkânları ölçüsünde ülke genelinde ve süreli yayınların tümüne verile-
bilmesi sağlandı. BİK’in internet sayfasındaki açıklamada, “Anadolu Gazete Sahipleri ile İlan 
Prodüktör Temsilcileri seçimlerinde sınırsız vekâlet kullanımını tümüyle kaldırıldı. Vekâlet yo-
luyla oy kullanacak süreli yayın sahiplerinin, sadece bir süreli yayın sahibinin vekâletini veya 
vekâletlerini alabilmesi kuralı getirildi. Benzer düzenleme İlan Prodüktörleri Temsilcisi seçimine 
ilişkin maddede de yapıldı. Diğer taraftan çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle ertesi güne erte-
lenen seçimlerin yapılabilmesi için oy kullanma hakkı bulunan toplam delegenin en az onda bi-
rinin ikinci güne katılması şart koşuldu. Vekâletin istisna olması gerektiği düşüncesinden hare-
ketle istisnanın, aslolanın önüne geçmesini engelleyen ve demokratik katılımı artıran düzenleme, 
aynı zamanda seçimlerde oy kullanmanın gizliliği esasına ilişkin olası ihlalleri ortadan kaldırdı” 
denildi. Ayrıca süreli yayın sayılan internet haber sitelerini temsilen BİK Genel Kurulu’na gele-
cek iki üyenin seçimine ilişkin usul ve esaslar da BİK Yönetmeliği’ne eklendi.2553 

1 Aralık 2022 
• Edirne Cezaevi’nde tutuklu HDP’li Selahattin Demirtaş, 6-8 Ekim 2024’teki olaylara ilişkin da-

vada yaptığı savunmada, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan’ın kendisiyle gö-
rüşmek istediğini belirterek, “Bizden geri adım ve teslimiyet beklemesinler. Bana Öcalan’ın ye-
rine geçme teklifi yapıldı, reddettim. Biz biziz, Öcalan Öcalan’dır” dedi. Çözüm Süreci’nde İm-
ralı Cezaevi’ndeki PKK terör örgütü hükümlüsü Abdullah Öcalan’dan talimat almadığını belirten 
Demirtaş, “Biz İmralı’ya gittiğimizde yemek gelirdi. Heyetimiz yemeğe başlamadan Öcalan ka-
şığını kaldırmazdı. ‘Sizler seçilmiş insanlarsınız, önerilerimi sunuyorum’ derdi. ‘Uygun görürse-
niz’ derdi. Örgütten de talimat almadık, almayız. Devletten de almadık, almayız. Bizim amirimiz 
halktır. Bu saçma sapan dosyaya dair mahkemeniz hiç değilse geri kalan arkadaşlarımızla tahliye 
değerlendirmesi yapsın” diye konuştu.2554 

2 Aralık 2022 
• Türkiye’nin, Avrupa Birliği (AB) adayı ülkeler için 2021-2027 yılları arasında öngördüğü 14 

milyar Euro’luk fondan yararlanmasını sağlayacak uluslararası anlaşma dün TBMM Genel Ku-
rulu’nda kabul edildi. Avrupa Birliği, üyeliğe aday olan ülkelere, 2021-2027 yılları arasında ise 
14,2 milyar Euro bütçeyi bölüştürecek. Bu kapsamda, aday ülkeler olan Türkiye, Arnavutluk, 
Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan ile potansiyel aday olan Bosna Hersek, Kosova ve İzlanda 
bu bütçeden faydalanacak. Türkiye, nüfus, ekonomik hacim ve diğer kriterlere göre, en yüksek 

 
2551 https://bik.gov.tr/kurumsal-haberler/bik-yonetim-kurulu-2022-yili-26-toplantisi-yapildi/ 
2552 https://bik.gov.tr/kurumsal-haberler/bik-genel-kurul-toplantisi-basladi/ 
2553 https://bik.gov.tr/kurumsal-haberler/bik-genel-kurulundan-3-buyuk-mujde/ 
2554 https://medyascope.tv/2022/12/01/demirtas-bana-ocalanin-yerine-gecme-teklifi-yapildi-reddettim/ 
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bütçelerden birine sahip olacak. Yasaya göre, Türkiye, Avrupa Birliği’nden yaklaşık 3,2 milyar 
euro fon alacak. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, AKP’nin AB’nin hibe desteklerin-
den yararlanan sivil toplum kuruluşları ve basın organlarına yönelik suçlamalarını hatırlata-
rak, “Gazeteleri, sivil toplum örgütlerini eleştirirler. Kaderin cilvesi. Bu iktidar şimdi milyarlarca 
Euro’yu, AB fonlarını kamu kurumlarında kullanmak için önümüze uluslararası anlaşma ge-
tirdi” dedi.2555 

• Antalya’nın Gazipaşa ilçe başkanı CHP’li Yavuz Demir2556, akşam saatlerinde maskeli iki kişi 
tarafından sopayla darp edildi.2557 

6 Aralık 2022 
• TBMM’deki bütçe görüşmelerinin ikinci gününde, AKP ve İyi Parti milletvekilleri arasında fiziki 

kavga yaşandı. AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık, İyi Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs’e 
yumruk attı. AKP’li Işık’ın parmağındaki yüzük Hüseyin Örs’ün alnına denk geldi ve başını 
yardı. Örs daha önce kalp krizi geçirdiği için “kontrol amaçlı” olarak Özel Güven Hastanesi’nin 
yoğun bakımında tutuldu. Işık’a TBMM İçtüzüğü gereğince iki birleşime katılmama cezası ve-
rildi.2558 İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Değerli dava arkadaşım, Trabzon Milletvekili-
miz Sn. Hüseyin Örs’ü hastanede ziyaret ettim. Şükürler olsun durumu iyi. Gazi Meclisimizde 
millet iradesine ve partimize yapılan saygısızlığı şiddetle kınıyorum. Hiçbir ahlaksız yumruk bizi 
hakkın ve hakikatin yolundan ayıramayacak” 2559mesajını paylaştı.2560 

7 Aralık 2022 
• Eski Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şube Başkanı 57 yaşındaki Cevat Kol, 

Trabzon’da bir süredir tedavi gördüğü hastanede tedavi gördüğü özel hastanede vefat etti.2561 
8 Aralık 2022 

• İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in, kızı H.K.G.’yi 
altı yaşındayken Kadir İstekli adlı tarikat üyesinin cinsel istismarına maruz bırakmasına ilişkin 
dava süreciyle ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı, “Konunun yüce dinimiz İslam ile bağdaştırılarak 
Müslümanların itham edildiği bir sürece dönüştürülmesi son derece rahatsız edicidir” açıklaması 
yaptı. Açıklamada, çocuğun cinsel istismarı suçu “Aile kurmanın anlam ve sorumluluğunu idrak 
edecek rüşt yaşına gelmeden evlendirilmeleri söz konusu olamaz” sözleriyle değerlendirildi.2562 

9 Aralık 2022 
• CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Başörtüsü konusunda yasa teklifi vereceğiz” açık-

laması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla 5 Ekim’de başlatılan AKP-MHP anayasa 
değişikliği çalışmasını tamamlandı. Yasa teklifi, AKP ve MHP’nin yanı sıra BBP’li Mustafa Des-
tici ve Bağımsız İstanbul Milletvekili Fatih Mehmet Şeker’in desteğiyle, 336 milletvekili imza-
sıyla TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Teklife TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un da imza atması 
muhalefetçe eleştirildi. AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, “Kanunla teminat altına alınan 
kanunla değişir. Dolayısıyla TBMM’de çözülmelidir. Anayasal güvence altına alınmalıdır” dedi. 
Zengin, aile tanımına netlik kazandırmak için Anayasa’nın 41. maddesine “Evlilik birliği ancak 
kadın ile erkeğin evlenmesiyle kurulabilir” hükmünün ekleneceğini söyledi. Zengin, “Böylece 
aile ve evlilik kurumunun her türlü tehlike, tehdit, saldırılar ile sapkın akımların dayatmalarına 
karşı korunması amaçlanmaktadır” denildi. Teklifin halk oylaması olmaksızın yasalaşması için 
en az 400 milletvekilinin “kabul” oyu gerekiyor. Teklif, TBMM Genel Kurulu’nda 360-400 ara-
sında bir oyla kabul edildiğinde ise düzenlemenin referanduma sunulması gündeme geliyor.2563 

 
2555 https://medyascope.tv/2022/12/02/turkiye-abden-32-milyar-euro-fon-alacak-chpli-cakirozer-gazeteleri-stklari-elestirirler-kaderin-cilvesi/ 
2556 https://t24.com.tr/haber/chp-gazipasa-ilce-baskani-yavuz-demir-maskeli-2-kisi-tarafindan-darp-edildi,1076455 
2557 https://twitter.com/t24comtr/status/1598762676448108544?t=tYNgnxd5NnjzrpnQMmzECA&s=08 
2558 https://medyascope.tv/2022/12/06/butce-gorusmelerinin-ikinci-gununde-yumruklu-kavga-akpli-zafer-isikin-saldirdigi-iyi-partili-huseyin-ors-hastaneye-kaldi-
rildi/ 
2559 https://twitter.com/meral_aksener/status/1600186026332487681?ref_src=twsrc%5Etfw 
2560 https://medyascope.tv/2022/12/06/akpli-zafer-isikin-yumruk-attigi-iyi-partili-ors-yogun-bakimda-parti-sozcusu-kursad-zorlu-hayati-tehlikesi-devam-ediyor/ 
2561 https://www.taka61.net/gazeteci-cevat-kol-tedavi-gordugu-hastanede-vefat-etti-23678-haberi 
2562 https://medyascope.tv/2022/12/08/diyanetten-ismailaga-cemaatindeki-cinsel-istismara-iliskin-aciklama-konunun-muslumanlarin-itham-edildigi-bir-surece-
donusturulmesi-son-derece-rahatsiz-edici/ 
2563 https://medyascope.tv/2022/12/09/basortusu-duzenlemesi-ongoren-anayasa-degisiklik-teklifi-tbmm-baskanligina-sunuldu-basortululerin-de-basi-aciklarin-da-
hakkini-savunuyoruz/ 
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• Yeşiller Partisi, iki yıldır İçişleri Bakanlığı’nca verilmesi gerekli parti kuruluşu için gerekli 
“alındı belgesi”ni yine alamadı. Bakanlık, daha önce partiden belgelerin dijital olarak gönderil-
mesini istediği için parti yetkilileri, belgeleri ve başvuru dilekçesini tarayıp e-postayla gönderdi. 
Ancak İçişleri Bakanlığı alındı belgesini yine vermedi. Yeşiller Partisi Eş Sözcüsü Özlem Teke, 
Avrupa ve dünyadaki yeşil hareketle bağlantılı oldukları için bunun iktidarın hoşuna gitmediğini 
belirtti. Yeşiller Partisi Eş Sözcüsü Koray Doğan Urbarlı da, başvuru belgelerini 21 Eylül 2020’de 
teslim ettiklerini ancak İçişleri Bakanlığı’nda belgeleri teslim alması gereken memurun o zaman 
da yerinde olmadığını yönünde kendilerine gerekçe sunulduğunu söyledi.2564 

• Şanlıurfa’da 641 gündür adliye önünde Adalet Nöbeti eylemini yürüten Emine Şenyaşar aleyhine 
iki dava daha açıldı. Eşi ve oğlu öldürülen 65 yaşındaki Emine Şenyaşar hakkında açılan dava 
sayısı böylece altı oldu. Avukat Mehmet Ali Aslan, AKP Şanlıurfa Milletvekili Halil Yıldız’ın 
talebiyle Şenyaşar’ın kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle başlatılan soruşturmaların hukuksuz 
olduğunu iddia etti.2565 

• Gaziantep 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, gazeteci Mahmut Özkılıç'ın dört yıl önce vurulması ola-
yıyla ilgili aralarında Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay'ın da bulunduğu 6 sa-
nığın verilen mahkumiyet kararının yeni soruşturma çerçevesinde bozulmasıyla yeniden yargı-
lanmalarına başlandı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Sadık Onur Mert, Selçuk Yiğit, İrfan Güçyet-
mez, Yılmaz Duman, Mahmut Polat ile bu sanıkları azmettirdiği iddiasıyla Gaziantep Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay katıldı. Tutuklu sanık İbrahim Ay, “164 gündür hiç tanımadığım 
bir kişinin mektubundan dolayı tutukluyum. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Sadık 
Onur Mert haricinde burada bulunan sanıkların hiç birini tanımıyorum. Sadık Onur Mert'i ise 
Gaziantep Üniversitesi bahar şenlikleri organizasyonlarından tanıyorum. Gazetelere reklam ver-
diği için tanıyorum. Ben Mahmut Özkılıç'ın vurulma olayıyla ilgi 2018 yılında ifade verdim. Be-
nimle ilgili takipsizlik kararı verildi. Savcılık iddianamesinde cinayet parasını altınlarla ödediğim 
belirtilmiştir. Bahsedilen kuyumcu futbolcudur. Benim gibi birçok gazeteciyle arası iyidir. Ben 4 
bin 800 TL para ödeyerek bir bilezik aldım. Bunun parasını da peşin ödedim. Bunu da Teymur 
otelde takı olarak taktım. Bu kuyumcu tamamen uydurmadır” ifadelerini kullandı. Dava, 3 Mart 
2022’ye ertelendi.2566 

12 Aralık 2022 
• AKP’nin Meclis’e sunduğu başörtüsü ve aile ile ilgili düzenlemeler içeren anayasa değişikliği 

teklifine, CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Bizim 
önerimize ters düşmüyorsa karşı çıkmayız”2567 sözlerini hatırlatarak açık kapı bıraktı. İyi Parti 
Sözcüsü Kürşad Zorlu ise “Genel İdare Kurulumuzda bu konuda olumlu bir kanaat içinde oldu-
ğumuz için oyumuz ‘evet’ yönündedir” dedi.2568 

13 Aralık 2022 
• Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu’nda 25 Kasım 2002 tarihli sütun/cm fiyatı 35 lira olan 

yerel basın için geçerli resmi ilan fiyatlarının yüzde 100 artışla 70 lira olmasına ilişkin kararı 
onaylayan Cumhurbaşkanlığı Kararı, Resmi Gazete’de yayınlandı.2569 Yeni resmi ilan tarifesi, 1 
Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak. Bu karara göre; Resmi ilanların bir santimetresinin 
tek sütundaki yayın ücreti; Günlük fiili satış sözleşmesi 50 bin adedin altındaki gazeteler için 70 
Türk lirası, Günlük fiili satış ortalaması 50 bin adedin üzerindeki gazeteler için 100 Türk Lirası 
olacak. Belirtilen ücretlere KDV dahil değil.2570 Konuyla ilgili bir açıklama yapan Türkiye Gaze-
teciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, “Anadolu basınının biraz olsun maddi an-
lamda nefes alması açısından bu zam önemli. Biz TGF olarak bu konunun takipçisi olduk, toplantı 
öncesi de yüzde 100 zam beklentimizi açıklamıştık. Basın İlan kurumu Genel kurulu da bizim bu 

 
2564 https://medyascope.tv/2022/12/09/yesiller-partisi-yine-kurulamadi-partiye-dijital-engel/ 
2565 https://kisadalga.net/haber/detay/adalet-nobetini-surduren-emine-senyasar-yargi-kiskacinda-15-sorusturma-6-dava_49125 
2566 https://www.memleket.com.tr/6-sanigin-yargilandigi-gazeteci-mahmut-ozkilicin-vuruldugu-dava-goruldu-2144280h.htm 
2567 https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/kemal-kilicdaroglundan-basortusu-teklifi-aciklamasi-onerimize-ters-dusmuyorsa-imza-atariz-2010197 
2568 https://www.gazeteduvar.com.tr/iyi-partiden-ak-partinin-basortusu-teklifine-yesil-isik-haber-1593348 
2569 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221213-7.pdf 
2570 https://bik.gov.tr/kurumsal-haberler/resmi-ilan-fiyat-tarifesi-yenilendi-3/ 
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beklentimize yönelik bir karar alarak yerel gazeteleri biraz olsun rahatlatmış oldu. Resmi ilan 
fiyatlarının önümüzdeki süreçte de enflasyona yenik düşmemesi için düzenli olarak artırılması 
gerekir. TGF olarak bu konunun da takipçisi olacağız” diye konuştu.2571 

• Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulu’nun 2022 yılı 27. toplantısı kapsamında, resmi ilan 
yayınlama hakkını haiz gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 71 basın mensubuna 6.000 Türk 
lirası, 1 basın mensubuna ise 9.600 Türk lirası faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli top-
lam 435.600,00 Türk lirası borç para yardımı yapılmasına karar verildi. Bursa’da yayınlanan iki, 
Sakarya’da yayınlanan yedi, Balıkesir’de yayınlanan sekiz, İstanbul’da yayınlanan on, Gazian-
tep’te yayınlanan on iki ve İzmir’de yayınlanan iki ayrı gazete hakkında “defter tutma” şartını; 
Elazığ’da yayınlanan dört ayrı gazete hakkında “resmi reklamların kurum aracılığıyla yayınlan-
ması” şartını; Antalya’da yayınlanan bir gazete hakkında ise “asgari kadro” şartını ihlal etmesi 
nedeniyle 3’er gün süreyle resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verildi. 
Hatay’da yayınlanan bir gazete hakkında ise “künye ve zorunlu bilgiler” şartını yerine getirme-
mesi nedeniyle bir gün resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına hükmedildi. An-
talya’da yayınlanan bir gazetenin resmi reklamların kurum aracılığıyla yayınlanması şartını ihlal 
etmesine, Bursa’da yayınlanan bir gazetenin “defter tutma” şartını ihlal etmesine, İstanbul’da ya-
yınlanan bir gazetenin ise “yayınlama hakkının sona ermesine dair haklarındaki BİK Genel Mü-
dürlüğü kararına” itirazları reddedildi.2572 

14 Aralık 2022 
• Anayasa değişikliği teklifine ilişkin Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Kılıçda-

roğlu ve Akşener’le görüştüm. Haklı bir kaygı taşınıyor. Anayasa değişikliği olsa bile Erdoğan 
bunu referanduma götürür mü? Erdoğan’ın çıkıp ‘Anayasa değişikliği 400 oyla geçerse bunu re-
feranduma götürmeyeceğim’ demesi lazım” diye konuştu. Davutoğlu, özüne dokunmamak şar-
tıyla teklif metninde değişiklik yapılabileceğini de belirterek, “Özü değişmemek şartıyla değişik-
lik olabilir. Aile birlikteliği konusunda bir sakınca olduğundan değil, ‘Aile birliği kadın ve erkek-
ten oluştuğunda, ola ki ayrılmış bir kadın çocuğuyla kaldığında aile kimliği taşımayacak mı?’ 
sorusu var. Reşit kadın reşit erkek tanımlaması da yapabilir, bunların hepsi güç katar” dedi.2573 

• CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 
hakkında hapis cezası verilmesi üzerine 15 Aralık’ta tüm siyasi parti genel başkanlarının katılı-
mıyla İstanbul’da etkinlik düzenleneceğini söyledi.2574 

• Sanatçı Neşet Ertaş’ın hayatını anlatan “Garip Bülbül Neşet Ertaş” filmi için Ertaş ailesinin izni 
alınmadan çekildiği iddiasıyla açılan davada, filmin vizyona girmemesi yönünde karar alındı. 
Ailenin avukatı Uğur Çapkın, “Mahkemelerden biri haklılığımızı nihayet gördü ve tedbir kararı 
verdi. Film vizyona girmeyecek. Cuma günü diğer dosyadan da karar bekliyoruz” dedi.2575 

• Piiz grubunun davulcusu Mehmet Dudarık, Ankara konserinin ardından darp edildi. 2576  Piiz 
grubu sosyal medya hesabı aracılığıyla “Sevgili kardeşimiz, grubumuzun davulcusu Mehmet Du-
darık, geçtiğimiz Çarşamba günü Ankara’da verdiğimiz konser sonrasında, tanımadığı bir şahsın 
‘ayağa basma’ bahanesiyle sataşması sonrası, arkası dönük bir şekilde telefonla konuşurken sal-
dırıya uğramıştır. Kafasına aldığı çok sayıda darbe sonrası hastaneye kaldırılan davulcumuzun 
hayati tehlikesi devam etmektedir ve halen yoğun bakımda bulunmaktadır. Saldırgan şahıs, kol-
luk kuvvetleri tarafından yakalanmış ve adli süreç başlatılmıştır” açıklaması yapıldı.2577 

17 Aralık 2022 

 
2571 https://haber.sol.org.tr/haber/bik-karari-yuzde-yuz-zam-onaylandi-358688 
2572 https://bik.gov.tr/kurumsal-haberler/bik-yonetim-kurulu-2022-yili-27-toplantisi-yapildi/ 
2573 https://medyascope.tv/2022/12/14/davutoglundan-basortusu-aciklamasi-kilicdaroglu-ve-aksenerle-gorustum-erdogan-referanduma-sunulmayacagini-taahhut-
etmeli/ 
2574 https://medyascope.tv/2022/12/14/imamogluna-hapis-karari-uzerine-kilicdaroglundan-talimat-istanbulda-tum-genel-baskanlarin-davet-edilecegi-etkinlik-duzen-
lensin/ 
2575 https://www.gazeteduvar.com.tr/mahkeme-kararini-verdi-neset-ertas-filmi-vizyona-girmeyecek-haber-1593708 
2576 https://twitter.com/kemalgoktas/status/1604108904023183361?t=gkVugimizvXlUcOeuq_1og&s=08 
2577 https://kisadalga.net/haber/detay/piizin-davulcusu-dudarik-darp-edildi-hayati-tehlikesi-suruyor_49979 
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• Türkiye’nin ilk savaş muhabirlerinden fotoğraf sanatçısı Ergin Konuksever2578, 85 yaşında tedavi 
gördüğü hastanede hayatını kaybetti.2579 

18 Aralık 2022 
• MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İBB Başkanı İmamoğlu hakkındaki hapis kararına ilişkin 

yine “kumpas” iddiasında bulundu. Bahçeli, “İBB Başkanı hakkında verilen kesin olmayan hapis 
kararından sonra Saraçhane tiyatrosu düzenleyenlerin yaptığı en hafif tabirle fırsatçılıktır. Bu şah-
sın ne üstünlüğü vardır? Saraçhane kumpası tutmaz, sahte kahramanlara, bukalemun siyasetçile-
rine bu millet değer vermez” dedi. Bahçeli, “Kılıçdaroğlu telaş ve korkuya kapılarak milli iradeyi 
yeniden inşa edeceğini söylemiştir. Aday ol, korkma, kaçma; yapacağın İlk iş Altılı Masa’yı da-
ğıtmaktır. Algı oyunlarına teşebbüs edenlerin hevesi kursağında kalacaktır” diye konuştu.2580 

19 Aralık 2022 
• İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı cumhurbaşkanı 

adayı olarak görmek istediği iddiasına ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bir parti 
başka bir partinin içişlerine karışmamalı” dedi. Kılıçdaroğlu, “Altılı Masa’dan bir kişinin cum-
hurbaşkanı adayı olarak belirlenmesi gerektiği kişisel görüşüm. Konu, Masa’da henüz tartışıl-
madı. Altı lider ‘Adayımız sizsiniz’ derse elbette aday olurum” diye konuştu. MHP Genel Baş-
kanı Devlet Bahçeli’nin Saraçhane mitingi sonrası yaptığı “kumpas”2581 çıkışını da değerlendiren 
Kılıçdaroğlu, “Herkes kendi penceresine göre yorumluyor. 16 milyon İstanbullunun iradesine 
kumpas kuruldu. Asıl kumpas İstanbul’un iradesine” dedi.2582 

• İsveç Yüksek Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “terörist” diyerek iade edilmesi gerekti-
ğini söylediği Today’s Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni  Bülent Keneş’in iadesini 
“siyasi talep” olduğu gerekçesiyle reddetti. Keneş’in iade edilmesi konusunda Ankara’nın talebi-
nin karşılanması için şüphelinin bir yıl ya da daha fazla hapis cezası alması gerektiği ve Ke-
neş için bu şartın oluşmadığı bildirildi.2583 

20 Aralık 2022 
• HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen cezaya işaret 

ederek, “Seçilmiş belediye başkanına yargıyı kullanarak ceza veriyorlar. İstanbul’u yeni rejimin 
inşasında üs olarak kullanmak istiyorlar” diye konuştu.  Sancar, “Seçilmiş belediye başkanına 
yargıyı kullanarak ceza veriyorlar. Üzerimizde uyguladıkları politikayı İstanbul’a taşıyorlar. Bu 
tarz bir operasyonun amacı belli bizlerin üzerinde denedikleri ve pişirdiklerine inandıkları politi-
kaları bütün Türkiye’ye yayıyorlar, yeni bir vesayet sistemi ve otoriter rejim inşasını sona götür-
mek istiyorlar” dedi.2584 

22 Aralık 2022 
• TBMM Genel Kurulu, Kandıra 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutuklu2585 HDP Diyar-

bakır Milletvekili Semra Güzel’in devamsızlık sebebiyle milletvekilliğinin düşürülmesine karar 
verdi. TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylamada, 330 milletvekili Güzel’in milletvekilliğinin 
düşmesi için kabul yönünde oy kullanırken, 42 milletvekili ret oyu verdi. HDP, Güzel’in millet-
vekilliğinin düşürülmesi kararını protesto etmek amacıyla genel kurul çalışmalarına bugün katıl-
mayacağını duyurdu. HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, TBMM’de vekillere ilişkin 
devamsızlık yoklaması uygulamasıyla Güzel’in milletvekilliğinin düşürülmesinin amaçlandığını 
belirterek, “Kumpas kurdunuz bir vekile, kumpas” dedi. HDP Batman Milletvekili Rüştü Tiryaki 
de, Güzel’in milletvekilliğinin düşürülmesinin Kürtlerin iradesine gözleri kapatmak olduğunu be-
lirterek, “Bu kadar büyük, bu kadar büyük linç kampanyası yürütüldüğü ortamda Semra Güzel’in 
sokağa çıkması o kadar rahat mıydı? Bence değildi. Dolayısıyla can güvenliği nedeniyle, Semra 
Güzel’in sokağa çıkmaması üzerinden ‘Semra Güzel devamsızlık yapmış, Semra Güzel’in hiçbir 

 
2578 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/gazeteci-ve-foto-muhabiri-ergin-konuksever-vefat-etti/2766275 
2579 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/turkiyenin-ilk-savas-muhabirlerinden-gazeteci-ergin-konuksever-kimdir-2012948 
2580 https://kronos36.news/tr/bahceli-sarachane-kumpasi-tutmaz-bu-sahsin-ne-ustunlugu-var/ 
2581 https://kronos36.news/tr/bahceli-sarachane-kumpasi-tutmaz-bu-sahsin-ne-ustunlugu-var/ 
2582 https://medyascope.tv/2022/12/19/kilicdaroglundan-aksenere-imamoglu-yaniti-bir-parti-baska-bir-partinin-icislerine-karismamali/ 
2583 https://www.gazeteduvar.com.tr/isvec-bulent-kenesin-turkiyeye-iadesini-reddetti-haber-1594515 
2584 https://medyascope.tv/2022/12/20/mithat-sancar-istanbulu-yeni-rejimin-insasinda-us-olarak-kullanmak-istiyorlar/ 
2585 https://www.gazeteduvar.com.tr/tutuklu-milletvekili-semra-guzel-kandiraya-sevk-edildi-haber-1584867 
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mazereti yoktu’ algısının yaratılmasının da doğru olmadığını özellikle belirtmek istiyorum” diye 
konuştu.2586 

• İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, Bülent Keneş’in Türkiye’ye iade edilmemesine ilişkin 
karar üzerine "İsveç, hukukun üstünlüğüyle yönetilen bir ülkedir. Yargıtay kararını verdi, şimdi 
Bakanlar Kurulu davayı karara bağlamak için çalışmalarını sürdürüyor" açıklaması yaptı.2587 Dı-
şişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine adaylık sürecini 
anımsatarak, “Bülent Keneş'in iadesi talebimizin reddedilmesi çok olumsuz bir gelişme. Biz İsveç 
ve Finlandiya'dan güzel sözler işitmek istemiyoruz somut adımlar görmek istiyoruz” dedi.2588 

24 Aralık 2022 
• Halk TV YouTube Koordinatörü Uğur Yanıkel, dün akşam İstanbul - Beşiktaş’ta bir sokakta bay-

gın halde bulundu.2589 27 yaşındaki Yanıkel, kaldırıldığı Taksim İlk Yardım Hastanesi’nde tüm 
müdahalelere karşın kurtarılamadı. Yanıkel’in kesin ölüm nedeninin otopsi raporuyla belli ola-
cağı ifade edildi.2590 

27 Aralık 2022 
• Halk TV YouTube Koordinatörü Uğur Yanıkel’in Beşiktaş’ta bir parktan koşarak 23 Aralık’ta 

yola düşmesine2591 ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte “şüpheli ölüm” soruşturması2592 
başlatıldı.2593  

• Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulu’nun 2022 yılı 28. Toplantısı kapsamında, resmi ilan 
yayınlama hakkını haiz gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 67 basın mensubuna 6.000 Türk 
lirası, 5 basın mensubuna ise 9.600 Türk lirası faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli top-
lam 450.000,00 Türk lirası borç para yardımı yapılmasına karar verildi. Ankara’da yayınlanan üç 
gazete hakkında “asgari fiili satış adedi” şartını; Ankara, Bursa, Eskişehir, Tekirdağ’da yayınla-
nan birer, Samsun ve Trabzon’da yayınlanan üç, Konya’da yayınlanan altı ayrı hakkında “defter 
tutma” şartını; Antalya’da yayınlanan bir, Kayseri’de yayınlanan üç ve Kahramanmaraş’ta ya-
yınlanan iki ayrı hakkında “resmi reklamların kurum aracılığıyla yayınlanması” şartını; Gazian-
tep’te yayınlanan iki gazete hakkında “içerik” şartını ihlal etmesi nedeniyle üçer gün süreyle 
resmi ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verildi. Ardahan’da yayınlanan bir 
gazete hakkında ise “sevk edilen ilanı yayınlamaması” şartını ihlal etmesi nedeniyle 10 gün ilan 
kesme cezasına karar verildi. İzmir’de yayınlanan bir gazetenin “asgari kadro” şartını, Samsun 
ve Trabzon’da yayınlanan ikişer Konya’da yayınlanan bir gazetenin ise “defter tutma” şartını 
ihlal ettiği gerekçeli ilan kesme kararlarına itirazları ise reddedildi.2594 

28 Aralık 2022 
• Demirören Holding’in Doğan Medya Grubu’nu satın almak için Ziraat Bankası’ndan kullandığı 

800 milyon dolarlık kredinin 895 milyon dolara ulaştığı ve banka tarafından faiz indirimi de uy-
gulanarak 14 yıl vadelendirildiği ortaya çıktı.2595 Sayıştay, Ziraat Bankası’nın 2021 yılı hesapla-
rını incelemesine ilişkin TBMM’ye sunduğu raporda, Ziraat Bankası’nın Demirören Holding’in 
5 Nisan 2018’de tarihli kredi borcunu iki kez yapılandırdığı ve son gidilen yapılandırmada faiz 
indirimi uygulayarak 895 milyon dolarlık borcu 14 yıl vadeye yaydığını aktardı. Raporda 700 
milyon dolar şirket satın alma proje kredisi ve 100 milyon dolar da işletme kredisi olarak toplam 
800 milyon dolarlık bir kredi sağlandığı belirtildi. Rapora göre; 700 milyon dolar tutarındaki ya-
tırım kredisinin yüzde 6.5 faiz oranı ile iki yıl anapara ödemesiz, anapara ödemesiz dönemde faiz 
ödemeli toplam 10 yıl vadeli olarak verildiği, işletme sermayesi kredilerinin limitinin ise 2018 
yılında alınan iki farklı yönetim kurulu kararıyla 250 milyon dolara çıkartıldığı vurgulandı. Hol-
ding ile 22 Şubat 2022 tarihinde imzalanan yeni sözleşme ile 895.6 milyon dolarlık tutarın yüzde 

 
2586 https://medyascope.tv/2022/12/22/hdp-milletvekili-semra-guzelin-milletvekilligi-devamsizliktan-dusuruldu/ 
2587 https://www.sondakika.com/politika/haber-isvec-adalet-bakani-strommer-isvec-hukukun-15506774/ 
2588 https://www.sondakika.com/politika/haber-disisleri-bakani-cavusoglu-bulent-kenes-in-iadesi-15506539/ 
2589 https://www.birgun.net/haber/halk-tv-calisani-gazeteci-ugur-yanikel-yasamini-yitirdi-414914 
2590 https://www.cumhuriyet.com.tr/yasam/halk-tv-youtube-koordinatoru-ugur-yanikel-yasamini-yitirdi-2015015 
2591 https://www.gazeteduvar.com.tr/halk-tv-calisani-ugur-yanikelin-olum-nedeni-belli-oldu-haber-1595746 
2592 https://www.yeniakit.com.tr/haber/halk-tv-youtube-koordinatoru-ugur-yanikelin-olum-nedeni-belli-oldu-1719393.html 
2593 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/gazeteci-ugur-yanikelin-supheli-olumunde-son-goruntuleri-ortaya-cikti-tarikatcilar-olumune-sevinmisti-612163h.htm 
2594 https://bik.gov.tr/kurumsal-haberler/bik-yonetim-kurulu-2022-yili-28-toplantisi-yapildi/ 
2595 https://abcgazetesi.com/iste-demiroren-kredisinin-ayrintilari-895-milyon-dolara-ulasti-14-yil-vadelendirildi-456902 
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4 faiz oranı ile 14 yıl vadeli olarak yeniden yapılandırıldığı ifade edildi. Demirören Holding ile 
ilgili “yabancı kaynaklara sirayet ettiği, yıllık satış rakamlarıyla kısa vadeli yabancı kaynaklarını 
dahi ödemekten çok uzak olduğu ve sürdürülemez bir finansman yükü altında olduğu” ifadesi de 
kullanıldı. Raporda yine iki farklı yapılandırmada kredi faizlerinin bir kez yüzde 6.5’tan yüzde 
altıya, bir kez de yüzde altıdan yüzde dörde düşürüldüğü ancak bu süreçte teminatların nakde 
çevrilmesi dışında tahsilat sağlanamadığı ifade edildi.2596 

29 Aralık 2022 
• İzmir’de sosyal medya fenomeni “Gaga Bulut” olarak tanınan Bulut Altuğ, sosyal medyada cinsel 

içerikli paylaşımlarda bulunduğu, söz konusu fotoğraf ve videolardaki kişilere ait görselleri kal-
dırmak için şantaj yaptığı suçlamasıyla gözaltına alındı.2597 

 
Olumlu Gelişmeler 
4 Ocak 2022 

• AYM, Sakarya Pamukova’da 22 Temmuz 2004’te 41 kişinin öldüğü, 89 kişinin ise yaralandığı 
hızlandırılmış tren kazası davasıyla ilgili Serap Sivri’nin başvurusunda “yaşam hakkının usul yö-
nünden ihlal edildiğine” hükmetti.2598 Yargılamanın sürüncemede bırakıldığını belirten AYM, 
ayrıca Sivri’ye 50 bin lira tazminat ödenmesine karar verdi. İstanbul’dan kalkan hızlandırılmış 
tren 22 Temmuz 2004’te Sakarya’nın Pamukova İlçesi’ne bağlı Mekece Köyü yakınlarında dev-
rilmiş ve 41 kişi ölümüne, 89 kişinin ise yaralanmasına neden olmuştu. Yıllar süren yargılamanın 
ardından Yargıtay 12. Ceza Dairesi, artık davanın zamanaşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle 25 
Aralık 2019’da sanıklar hakkındaki kamu davalarının düşmesine karar vermişti.2599 

5 Ocak 2022 
• Ankara 15. İdare Mahkemesi, Ankara Gar Saldırısı’nda yaralanan Abdül Kadir Ünlü’nün manevi 

tazminat talebiyle açtığı davada, “devletin katliamda ihmal düzeyinde kusurlu olduğu”na karar 
vererek, kasten sebebiyet verilmemekle beraber davacının yaşam hakkını koruma yükümlülüğü-
nün yerine getirilmediğinin anlaşıldığına ve 50.000 lira manevi tazminatın yasal faiziyle birlikte 
Ünlü’ye ödenmesine hükmetti. Kararda, “Somut olayda İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Mü-
dürlüklerine değişik kaynaklardan birçok istihbarat bilgisi geldiği ve bu bilgilerin güvenlik ted-
birlerinin planlanmasında dikkate alınması gerekirken bazı ihmallerin söz konusu olduğu husu-
suna İçişleri Bakanlığı’nın görevlendirdiği başmüfettişlerin hazırladığı raporda yer verildiği gö-
rülmektedir” denildi. Söz konusu karar, devletin Ankara Saldırısındaki kusurunu kabul eden ilk 
idari yargı kararı olma özelliği taşıyor.2600 

• Ankara 14. İdare Mahkemesi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın, Evrensel Ankara Tem-
silcisi Birkan Bulut’un basın kartı başvurusunu işleme almamasının yürütmesini, gazeteci olarak 
çalışan davacının basın kartının sağladığı imkanlardan faydalanamayacak olması nedeniyle “te-
lafisi güç zararların meydana gelebileceği” gerekçesiyle durdurdu. Bulut, “Asli işi basın kartı 
vermek olan kurum, basın kartı olmadan da gazetecilik yapılabileceğini, basın kartı başvuruların-
dan sonraki bekleme süresinin değerlendirmeden sonra güvenlik soruşturması vari bir değerlen-
dirmeden sonra başlayacağını savundu. Ancak böyle bir şey yok. Gazeteciler, basın kartı başvu-
rusu yaptıktan sonra öğrenim durumuna göre belli bir süre bekleyip, haberlerini sisteme yükleyip 
komisyona gidiyorlar ve basın kartlarını alıyorlar. Ancak ne yazık ki İletişim Başkanlığı, bazı 
gazetecilere böyle keyfi bir tutumda bulunuyor. Ankara 14. İdare Mahkemesi’nin bu keyfi tutuma 
yönelik kararı oldukça iyi. Danıştay’ın da benzer kararları bulunuyor” dedi.2601 

6 Ocak 2022  

 
2596 https://t24.com.tr/haber/iste-demiroren-kredisinin-ayrintilari-895-milyon-dolara-ulasti-14-yil-vadelendirildi,1081801 
2597 https://www.birgun.net/haber/sosyal-medya-fenomeni-gaga-bulut-gozaltina-alindi-415550 
2598 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220104-3.pdf 
2599 https://medyascope.tv/2022/01/04/aymden-hizlandirilmis-tren-kazasiyla-ilgili-18-yil-sonra-ihlal-karari/ 
2600 https://www.dw.com/tr/mahkeme-karar%C4%B1-devlet-ihmal-d%C3%BCzeyinde-kusurlu/a-60337140 
2601 https://www.diken.com.tr/mahkeme-gazetecinin-basin-karti-basvurusunu-isleme-almayan-iletisim-baskanligina-dur-dedi/ 
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• AYM, KHK ile ihraç edilen Barış Akademisyeni Onur Can Taştan’ın yeşil pasaport talebinin 
reddedilmesine ilişkin başvurusunda, “özel hayata saygı hakkı”nın ihlal edildiğine karar verdi. 
AYM, ihlal kararı ile Taştan’a 13.500 lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti. AYM kara-
rında, OHAL koşullarında kişilerin yurda giriş ve çıkışlarının bir süreliğine kısıtlanması kabul 
edilse de bu uygulamanın süresiz niteliğe dönüşmemesi gerektiği dile getirildi. Taştan’a umuma 
mahsus pasaport verilmemesinin zorunlu ve ölçülü olmadığı vurgulandı. Taştan, Ankara Üniver-
sitesi iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde araştırma görevlisiyken 2016’da KHK ile ihraç edil-
miş ve yeşil pasaportu iptal edilmişti. Taştan’ın umuma mahsus pasaport almak için verdiği di-
lekçe emniyet müdürlüğünce reddedilmiş, kararın iptali için 2017 yılının Mart ayında Ankara 10. 
İdare Mahkemesi’ne dava açmıştı. Mahkemenin davayı reddetmesinin ardından Taştan, Al-
manya’da bir üniversiteden kendisine gönderilen iş sözleşmesiyle İstinaf Mahkemesi’ne başvur-
muş, İstinaf Mahkemesi’nin de ret kararı vermesi üzerine 31 Ekim 2018’de AYM’ye başvur-
muştu.2602 

7 Ocak 2022 
• AYM, dokuz yayın organı web sitelerinde yayınlanmış bazı haberlerle ilgili alınan “yayın yasağı” 

kararlarıyla ilgili “ifade ve basın özgürlükleri ile etkili başvuru haklarının ihlal edildiğine” yöne-
lik başvurusunda, ihlali kararı vererek, benzer başvuruların incelenmesini bir yıl boyunca erte-
lenmesine hükmetti.2603 İhlallerin yapısal sorundan kaynaklandığına hükmeden mahkeme, pilot 
karar usulünün uygulanarak benzer konudaki başvuruların incelenmesinin bir yıl boyunca erte-
lenmesini kararlaştırdı. AYM ayrıca karar örneğinin TBMM’ye bildirilmesine ve ilgili sulh ceza 
hakimliklerine de gönderilmesine karar verdi. Resmi Gazete’de yer alan karara göre, internet say-
falarındaki bazı haberlere yayın yasağı getirilen dokuz yayın organı, bu kararlara yaptıkları iti-
razların sulh ceza hakimliklerince reddedilmesi üzerine ifade ve basın özgürlükleri ile etkili baş-
vuru haklarının ihlal edildiğini belirterek AYM’ye bireysel başvuruda bulunmuştu.2604 

• AYM, Diken’in, haber sitelerine getirilen erişimin engellenmesi kararlarının ifade ve basın öz-
gürlüklerinin ihlali olduğuna ilişkin başvurusunu haklı buldu. AYM, hak ihlallerinin yapısal so-
rundan kaynaklandığını belirterek, “pilot karar usulünün” uygulanmasına, “yapısal sorunun gide-
rilmesi için keyfiyetin TBMM’ye bildirilmesine” karar verdi. Mahkemenin gerekçeli kararında, 
“Erişim engeli usulünün kapsamı hukuki ve yeterli açıklıkta olmalı. Erişim engeli için acil top-
lumsal ihtiyaç zorunluluğu getirilmeli. Kamu makamların müdahale sınırı ortaya konulmalı. 
Keyfi uygulamalara yol açmayacak güvenceler oluşturulmalı. Erişim engelli kararları istinaf ve 
temyiz denetimine açılmalı. Sulh ceza hakimlikleri erişim engeli kararlarına son çare olarak baş-
vurmalı” denildi. Diken’in 10 Mayıs 2018 tarihli bireysel başvurusunda, 3 Mart 2018’de yayın-
lanan “CHP’nin istismar araştırması teklifine yanıt, mümkün değil” başlıklı haberin URL’sine 
getirilen erişim engeli konu edilmişti.2605 

14 Ocak 2022 
• İzmir 6. İdare Mahkemesi, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEU) Rektörlüğü’nün, basına demeç ver-

diği gerekçesiyle SES İşyeri Temsilcisi Günseli Uğur’a iki kez verdiği kınama cezasını iptal 
etti.2606 Uğur, konuya ilişkin açıklamasında, “Bugüne kadar verilen kınama, para cezaları, görev 
yeri değişikliği, açığa alma gibi cezaların hepsinin baskı amacıyla verildiği ortada. Tüm cezalar 
mahkemeler aracılığıyla iptal ediliyor. İz Gazete ve Halk TV’ye verdiğim demeçten dolayı verilen 
kınama cezam, hukuki mücadelemiz sonucunda iptal edildi. Sendikal haklarımızın ve faaliyetle-
rimizin engellenemeyeceği bir kez daha görüldü” dedi. Rektörlük tarafından SES İşyeri Temsil-
cisi Uğur’a savunması alınmadan ceza verilmesini değerlendiren Avukat Hasan Hüseyin Evin, 
“6. İdare Mahkemesi’ne, Uğur’un savunması alınmadan verilen cezanın 657 Sayılı DMK’nın 

 
2602 https://medyascope.tv/2022/01/06/aym-baris-akademisyeni-onur-can-tastanin-pasaport-talebinin-reddedilmesiyle-ilgili-ihlal-karari-verdi/ 
2603 https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/bireysel-basvuru-basin-duyurulari/internet-haber-sitelerindeki-bir-dizi-habere-erisimin-engellenmesi-nedeniyle-ifade-
ve-basin-ozgurlukleri-ile-etkili-basvuru-hakkinin-ihlal-edilmesi-pilot-karar/ 
2604 https://www.rudaw.net/turkish/middleeast/turkey/070120222 
2605 https://www.diken.com.tr/dikenin-basvurusunda-aymden-pilot-karar-erisim-engeli-hak-ihlali/ 
2606 https://www.evrensel.net/haber/452686/ses-temsilcisi-gunseli-ugurun-basina-demec-verdigi-icin-aldigi-cezayi-yargi-iptal-etti 
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‘Savunma hakkı’ başlıklı 130. Maddesinin ihlali olacağını savunmuştuk. İdare Mahkemesi bu 
hakkın ihlalini teyit etti” dedi.2607 

17 Ocak 2022 
• İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi, “terör örgütü üyeliği” ve “terör örgütü propagandası yapmak” 

suçlarından yargılanan ETHA’da çevirmen olarak çalışan Almanya vatandaşı Meşale Tolu ve bir-
likte yargılandığı eşi Suat Çorlu hakkında beraat kararı verdi. Tolu, beraat kararıyla ilgili “dört 
yıl, sekiz ay ve 20 gün sonra, Tüm suçlamalardan beraat”2608 mesajını paylaştı. Alman Gazeteciler 
Birliği (DJV) de Twitter’dan, “Çok iyi. Rahatladık. Meşale Tolu nihayet aklandı. Tebrikler, tüm 
tutuklu ve baskı altındaki gazetecilerle dayanışmaya devam” açıklamasında bulundu. Tolu’nun 
da aralarında bulunduğu 12 sanık hakkında beraat talep eden savcı, diğer sanıklar hakkında ise 
bir buçuk yıldan 18 yıl dokuz aya kadar değişen oranlarda hapis cezası istemişti. Savcı, beraatını 
istediği sanıklar hakkında kesin ve inandırıcı delil elde edilememesini beraat talebine gerekçe 
olarak göstermişti.2609 

18 Ocak 2022 
• AİHM, Gezi eylemlerinde tutuklanan öğrenci Elif Kaya’nın cezaevinde çıplak aramaya direnme-

sinden dolayı disiplin cezası almasına ilişkin başvuruda, “özel ve aile hayatına saygı hakkının” 
ihlal edildiğine karar verdi. Mahkeme, Türkiye’yi 12.500 Euro para cezasına çarptırdı. AİHM, 
kanunla öngörülen müdahalenin meşru amacının, “kamu güvenliğini ve ceza infaz kurumlarında 
disiplini sağlamak” olduğu belirtildi. AİHM’e göre Kaya’ya verilen disiplin cezasını onayan 
AYM, “disiplin tedbirinin orantılı olup olmadığını” veya söz konusu müdahalenin hedeflediği 
amacı ve bu tür bir yaptırımın Kaya’nın cezaevinde tutulduğu süre boyunca özel hayatı üzerindeki 
etkisini “incelemedi”.2610 

25 Ocak 2022 
• AİHM, Die Welt’in Türkiye muhabiri Deniz Yücel’in tutuklu yargılanması nedeniyle AİHS’in 

özgürlük ve güvenlikle ilgili maddesi ile ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine yönelik başvurusunu 
haklı bularak, mahkeme masrafları dahil Türkiye’nin 13.300 Euro tazminat ödemesine karar 
verdi. Gerekçeli kararda Yücel’in makul bir neden olmadan gözaltına alındığı ve duruşma önce-
sinde tutuklu kaldığı belirtildi. AİHM ayrıca, Yücel’in AYM’den yeterli tazminat almadığına ka-
rar verdi. Yücel, dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın e-posta adresinin 
hacklenmesi ile ilgili kaleme aldığı haberden ötürü 14 Şubat 2017’de gözaltına alınmış ve “terör 
örgütü propagandası yapma” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme” iddialarıyla 2017-2018 
yılları arasında Silivri Cezaevi’nde tutuklu kalmıştı.2611 

27 Ocak 2022 
• AYM, bir hukuk davasının dokuz yıl iki ay süren yargılama nedeniyle “makul sürede yargılanma 

hakkı”nın ihlal edildiğine hükmetti ve başvurucuya 15.000 lira tazminat ödenmesini kararlaştırdı. 
AYM, karar örneğinin bilgi için Van 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 
ve Adalet Bakanlığına gönderilmesini kararlaştırdı. Yüksek Mahkeme’nin kararının gerekçesinde 
“Medeni hak ve yükümlülüklerle ilgili uyuşmazlıklara ilişkin yargılama süresinin makul olup 
olmadığı değerlendirilirken yargılamanın karmaşıklığı ve kaç dereceli olduğu, tarafların ve ilgili 
makamların yargılama sürecindeki tutumu ve başvurucunun yargılamanın süratle sonuçlandırıl-
masındaki menfaatinin niteliği gibi hususlar dikkate alınır” ifadesi kullanıldı.2612 

29 Ocak 2022 

 
2607 https://www.izgazete.net/genel/iz-gazeteye-demec-verdigi-icin-ceza-almisti-yargi-iptal-etti-h76701.html 
2608 https://twitter.com/mesale_tolu/status/1483035886975696901?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetem-
bed%7Ctwterm%5E1483035886975696901%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.dw.com%2Ftr%2FmeC59Fale-tolu-4-yC4B1l-8-
ay-20-gC3BCn-sonra-beraat-etti%2Fa-60448557 
2609 https://www.dw.com/tr/me%C5%9Fale-tolu-4-y%C4%B1l-8-ay-20-g%C3%BCn-sonra-beraat-etti/a-60448557 
2610 https://t24.com.tr/haber/aihm-den-ciplak-aramayla-ilgili-hak-ihlali-karari,1008985 
2611 https://medyascope.tv/2022/01/25/aihm-gazeteci-deniz-yucelin-actigi-davada-turkiyeye-13-bin-300-euro-para-cezasi-verdi/ 
2612 https://www.trthaber.com/haber/gundem/9-yildan-fazla-suren-yargilama-hak-ihlali-sayildi-649487.html 
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• BBC Türkçe çalışanlarının İstanbul Beyoğlu Gümüşsuyu’nda bulunan kurum önünde eşit ücret 
talebiyle sürdürdüğü grev, 16. gününde gazetecilerin kazanımı ile sonuçlandı.2613 Buna göre, ça-
lışanlar yıllık bazda yüzde 32 zam, aileleri kapsayan özel sağlık sigortası ve günlük brüt 60 TL 
yemek desteği ile brüt 1200 TL gözlük yardımı alacak. TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, 
“Biliyoruz ki grevin sağladığı bu motivasyon, tüm medya sektöründe güvencesizliğe, düşük üc-
rete ve kötü çalışma koşullarına maruz kalan meslektaşlarımızı sendika çatısı altında buluşmaya 
ve mücadeleye teşvik edecektir” dedi.2614 BBC Türkçe çalışanlarının bağlı olduğu TGS, BBC iş-
veren tarafının resmi enflasyon oranının dahi altında kalan zam önerisini kabul etmeyerek 14 
Ocak’ta grev kararı almıştı.2615 

• Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi, DİHA’nın Ankara bölge temsilcisi Kenan Kırkaya’nın da ara-
larında bulunduğu dokuz kişinin “örgüt üyeliği” suçlamasıyla yargılandığı davada, dört sanık 
hakkında “örgüt üyeliği” suçlamasından delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı verdi. Ancak 
mahkeme, diğer sanıkların mütalaa doğrultusunda cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme, Kır-
kaya’nın el konulan ve cezaevinde iken yazmaya başladığı kitabının, Kürtçe notlar tuttuğu defte-
rin içerisinde “örgüt propagandası içeren ifadeler bulunduğu” gerekçesiyle, iade edilmeyerek 
dosya kapsamında delil olarak tutulmasına da karar verdi.2616 

3 Şubat 2022 
• İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Akın Gürlek’i eleştirerek, 

“terörle mücadelede görev almış kişiyi hedef göstermek” iddiasıyla yargılanan Gazete Yolculuk 
muhabiri Buse Söğütlü’nün beraatına karar verdi. Mahkeme, Gürlek’in iddiası üzerine dördüncü 
duruşmada iddianamede bulunmayan “kamu görevlisine hakaret” suçlaması için ek savunma is-
tediği Söğütlü hakkında bu suçlamadan savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.2617 
Söğütlü, 18 Mart 2019’da Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve Halkın Hukuk Bürosu (HHB) 
üyesi avukatların yargılandığı davaya dair Gazete Yolculuk web sitesinde yayımlanan bir haberi 
Twitter’da “Hitler mezarından çıkıp gelse ve Akın Gürlek’in sandalyesine otursa aşağı yukarı, 
hemen hemen aynı cümleleri kurardı herhalde. Mesleki etiği, her şeyi geçtim; insanda biraz otur-
duğu sandalyenin ağırlığı olur” notuyla paylaştığı için hakkında dava açılmıştı.2618 

7 Şubat 2022 
• Diyarbakır Sulh Ceza Hakimliği, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen gazeteci Nurcan 

Yalçın’ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Yalçın, 2015 yılında Diyarba-
kır’ın Sur ilçesinde sokağa çıkma yasakları başlamadan önce yapılan röportajlardan oluşan haber 
videoları nedeniyle suçlanıyordu.2619 

8 Şubat 2022 
• İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi, 26 Haziran 2021’deki İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’ne 

katılan LGBTİQ+ Meclislerinden sekiz aktivistin “2911 sayılı Gösteri ve Yürüyüş Kanununa mu-
halefet” iddiasıyla hapis istemiyle yargılandıkları davada, suçun unsurları oluşmadığı gerekçe-
siyle beraat kararı2620 verdi.2621 

• Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, yazar Ömer Ağın’ın, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) 
delegesi olduğu için “örgüt üyeliği” iddiasıyla yargılandığı davada, üzerine atılı suçu işlediğinin 
sabit olmaması nedeniyle beraat kararı verdi. Ağın hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin de kaldı-
rılmasına hükmetti.2622 

9 Şubat 2022 

 
2613 https://www.evrensel.net/haber/453842/bbc-grevi-kazanimla-sonuclandi 
2614 https://tgs.org.tr/bbc-grevi-zaferle-sonuclandi-gazeteciler-kazandi/ 
2615 https://www.mlsaturkey.com/tr/bbc-turkce-grevi-gazetecilerin-zaferiyle-sonuclandi/ 
2616 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-kenan-kirkaya-bes-yil-sonra-beraat-etti/ 
2617 https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/257208-gazeteci-buse-sogutlu-2-yil-ve-7-durusma-sonunda-beraat-etti 
2618 https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/257208-gazeteci-buse-sogutlu-2-yil-ve-7-durusma-sonunda-beraat-etti#:~:text=Gazete%20Yolculuk%20muha-
biri%20Buse%20S%C3%B6%C4%9F%C3%BCtl%C3%BC,yeni%20bir%20su%C3%A7%20duyurusunda%20bulundu. 
2619 https://www.gazeteduvar.com.tr/fatma-girikin-yegeni-girikin-bakicisi-hakkinda-suc-duyurusunda-bulundu-haber-1552283 
2620 https://kaosgl.org/haber/onur-yuruyusu-lgbtiq-meclisleri-davasinda-beraat 
2621 https://www.mlsaturkey.com/tr/2021-onur-haftasi-yuruyusunde-gozaltina-alinan-lgbtiq-meclislerinden-sekiz-aktivist-beraat-etti/ 
2622 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/161277 



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

  337 

• İzmir 19. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Ruken Demir’in “örgüt üyeliği” suçlamasıyla yargı-
landığı davada, delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı2623 verdi.2624 

10 Şubat 2022 
• İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, kapatılan Özgür Gündem’in köşe yazarı ve Yayın Danışma 

Kurulu üyesi Aslı Erdoğan’ın “örgüt propagandası” suçlamasıyla yeniden yargılandığı davada, 
isnat edilen suçun unsurlarının oluşmadığını belirterek, beraatına karar2625 verdi.2626 

11 Şubat 2022 
• AYM, özel şirket çalışanının, WhatsApp yazışmalarının şirket yetkilisi tarafından görülmesi üze-

rine haksız yere işten çıkarıldığına ilişkin yaptığı bireysel başvuruda, “özel hayata saygı” ve “ha-
berleşme hürriyeti haklarının ihlal edildiğine” hükmetti.2627 İşveren tarafından, iş yerinde kulla-
nıma tahsis edilen bilgisayar üzerinden yapılan iletişimin izlenebileceği ve denetlenebileceği yö-
nünde açık bir bilgilendirme yapılmadığı aktarılan kararda, bunun işe iade davasında da dikkate 
alınmadığı belirtildi. Kararda “Yargılama sürecinde feshin temel sebebini oluşturan WhatsApp 
mesajlaşma programı ile iletişime veya iş yeri bilgisayarlarında özel iletişime yönelik böyle bir 
bilgilendirmenin yapılıp yapılmadığı derece mahkemelerince tartışılmamış, başvurucunun ken-
disi alenileştirmediği halde onun rızası alınmadan ve önceden bir bilgilendirme yapılmadan mesaj 
içeriklerine hukuka aykırı olarak erişildiği yönündeki esaslı iddialarının karşılanmadığı anlaşıl-
mıştır” denildi.2628 

• AYM, MA muhabiri Cemil Uğur’un kamuoyunda “Helikopter İşkencesi Davası” olarak bilenen 
dava kapsamında tutuklanmasını “kişi hürriyeti” ve “güvenliği hakkının ihlal edildiği” yönünde 
değerlendirmede bulunarak2629 67.500 lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Kararda, 
Uğur’un “KCK Basın Komitesi’nde yer alarak örgüt propagandası niteliğinde haberlerle suçlan-
dığı” fakat bu duruma ilişkin hiçbir delilin sunulmadığı ve tutuklama kararında böyle bir ilişkinin 
varlığının ortaya konulmadığı vurgulandı. Yüksek Mahkeme, “Tutuklama kararında başvurucu-
nun çalıştığı ajansta örgütsel yayınların yapıldığı ileri sürülmüş ise de başvurucuya atfedilebilir 
bir haberden bahsedilmemiştir. Böyle bir ajansta çalışma olgusunun başvurucunun yapmış olduğu 
haberlerin içeriği dikkate alınmadan tek başına terörle bağlantılı bir suçlama bakımından kuvvetli 
suç belirtisi oluşturduğu söylenemeyecektir. Öte yandan soruşturma makamları başvurucunun 
PKK talimatıyla haber yaptığını ileri sürebilecek herhangi bir özel bulgu veya bilgiyi de göstere-
memiştir” denildi. Kamuoyunda “Helikopter İşkencesi Davası” olarak bilenen Van’ın Çatak il-
çesinde Osman Şiban ve Servet Turgut’un güvenlik güçleri tarafından kaçırılıp işkenceye maruz 
bırakıldığını haberleştirdikleri için MA muhabirleri Adnan Bilen, Cemil Uğur, Zeynep Durgut, 
JinNews muhabiri Şehriban Abi ve serbest gazeteci Nazan Sala yargılanmıştı.2630  

• İzmir 8. Asliye Ceza Mahkemesi, İzmir’de kayyımları protesto eden Çağdaş Hukukçular Derneği 
(ÇHD) ve Özgürlük için Hukukçular Derneği’nin (ÖHD) üyesi 25 avukat ve bir gazetecinin 
“2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” suçlamasıyla yargılandıkları 
davada, suç unsuru oluşmadığı gerekçesiyle tüm sanıkların beraatına karar verdi.2631 

15 Şubat 2022 
• İstanbul 11.Asliye Ceza Mahkemesi, OdaTV yazarı Caner Taşpınar’ın Damat: Fethullahçıların 

AKP’li Kayınpederleri kitabında isimleri geçen eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman ile AKP 

 
2623 https://www.evrensel.net/haber/454668/gazeteci-ruken-demir-beraat-etti 
2624 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-ruken-demir-orgut-uyeligi-suclamasiyla-yargilandigi-davada-beraat-etti/ 
2625 https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/257585-ozgur-gundem-davasinda-yazar-asli-erdogan-a-beraat#:~:text=%22%C3%96rg%C3%BCt%20propagan-
das%C4%B1%22%20su%C3%A7lamas%C4%B1%20y%C3%B6n%C3%BCnden%20verilen,yazar%20Asl%C4%B1%20Erdo%C4%9Fan%2C%20be-
raat%20etti.&text=Kapat%C4%B1lan%20%C3%96zg%C3%BCr%20G%C3%BCndem'in%20Yay%C4%B1n,yeni-
den%20yarg%C4%B1land%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20davada%2C%20beraat%20etti. 
2626 https://www.mlsaturkey.com/tr/yazar-asli-erdogan-propaganda-suclamasiyla-yargilandigi-davada-beraat-etti/ 
2627 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220211-8.pdf 
2628 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/whatsapp-yazismalari-gerekce-gosterilerek-isten-cikarilma-hak-ihlali-sayildi/2499661 
2629 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2020/35635 
2630 https://journo.com.tr/cemil-ugur-aym-emsal-karar 
2631 https://www.gazeteduvar.com.tr/kayyimlari-protesto-eden-avukatlar-beraat-etti-haber-1552821 
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kurucuları İhsan Arslan ve Ali İhsan Arslan’a “hakaret” ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, söz 
konusu suça ilişkin yasada yer alan unsurların oluşmadığını belirterek beraatına hükmetti.2632 

• Antalya 7. Asliye Ceza Mahkemesi, Dokuz8 haber muhabiri Eylem Sonbahar ve Akdeniz Üni-
versitesi gazetecilik bölümü öğrencisi Sema Karakurt’un da aralarında bulunduğu 15 kişinin2633 
“2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek” iddiasıyla yargılan-
dıkları davada, sanıklara yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olduğuna kanaat ge-
tirerek beraat kararı verdi. Antalya’da 2015 yılında gerçekleşen G20 Liderler Zirvesi protestola-
rında toplamda 35 kişi gözaltına alınmıştı. 15 kişi hakkında hazırlanan iddianamede2634, haber 
takibi yapan gazeteciler Sonbahar ve Karakurt da dahil olmak üzere 15 kişiye yöneltilen suçla-
maya, 15 Kasım 2015 tarihinde gerçekleşen G20 protestolarına katılmış olmaları delil olarak gös-
terilmişti.2635 

16 Şubat 2022 
• Ankara 2. Sulh Ceza Mahkemesi, haftalık Kürtçe yayın yapan Xwebun’un internet sitesine geti-

rilen erişim yasağının kaldırılmasına karar verdi. Mahkeme, AYM’nin erişim engelleriyle ilgili 
kararına atıfta bulunarak, “Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği’nce yapılan incelemede, itiraza konu 
internet sitesinden alınan ekran görüntülerinin incelenmesinde, sitede Kürtçe internet yayını ya-
pıldığının anlaşıldığı, haber içerikleri ile alakalı bilirkişi raporunun dosyada bulunmadığı, bu ne-
denle gerekli denetimin evrak üzerinde yapılamadığı, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nun 27 
Ekim 2021 tarihli 2018/14884 başvuru sayılı kararında belirtilen hususlar da dikkate alındığında 
itirazın kabulüne karar vermek gerekmiştir” değerlendirmesinde bulundu. Mahkeme, kararın, uy-
gulanması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) gönderilmesine karar verdi.2636 

17 Şubat 2022 
• Tunceli 2. Ağır Ceza Mahkemesi, İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Eren Keskin’in, 

“örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat etmesine karar verdi.2637 
Keskin’in annesinin evine 4 Aralık 2021 tarihinde polis operasyon düzenlenmiş, operasyon sıra-
sında evde olmayan Keskin’i daha sonra telefonla aramış ve ifadeye çağırmıştı. Keskin, operas-
yona Twitter hesabından tepki göstermişti.2638 

• İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi, dokuz8HABER Genel Yayın Yönetmeni Gökhan Biçici’nin, 
1 Haziran 2020’de dokuz8HABER.net’te yayınlanan “Hacker grubu Anonymous’tan Erdoğan’a 
Berkin Elvan örneğiyle tepki” başlıklı haberiyle “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla yargı-
landığı davada, gazetecinin suç kastı ile hareket etmediğine kanaat getirerek beraatına hük-
metti.2639 

• Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında evine yapılan operasyonla 
gözaltına alınan MA muhabiri Zeynep Durgut savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Dört 
gündür Cizre TEM Büro’da gözaltında tutulan Durgut’un dosyasına gizlilik kararı getirilmişti.2640  

18 Şubat 2022 
• AYM’nin 13 Ocak’ta eski kıyafetleri cezaevine alınmayarak el konulan mahkum Emre Sön-

mez’in “kişi maddi ve manevi varlığının koruma hakkının” ihlal edildiği değerlendirmesinde bu-
lundu. Kararda, Sönmez’e 2.500 lira manevi tazminat verilmesine de hükmedildi.2641 

• AYM, Kartal Belediyesi tarafından yol yapmak amacıyla 28 Aralık 1995 tarihinde kamulaştırılan 
Kartal Surp Nişan Ermeni Kilisesi’nin mülkiyet hakkının ihlal edildiğine2642 hükmetti.2643 

 
2632 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-caner-taspinar-beraat-etti/ 
2633 https://www.antalyasokaklari.com/manset/sokak/antalyada-g20-protestolari-basladi-guncelleniyor/ 
2634 https://artigercek.com/haberler/gazeteci-sonbahar-ve-karakurt-beraat-etti 
2635 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteciler-eylem-sonbahar-ve-sema-karakurt-dort-yil-suren-davada-beraat-etti/ 
2636 https://www.amerikaninsesi.com/a/mahkeme-kurtce-gazeteye-erisim-engelini-kaldirdi/6444559.html 
2637 https://www.evrensel.net/haber/455272/ihd-es-genel-baskani-eren-keskin-beraat-etti 
2638 https://www.mlsaturkey.com/tr/ihd-es-genel-baskani-eren-keskin-ilk-durusmada-beraat-etti/ 
2639 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-gokhan-bicici-cumhurbaskanina-hakaret-suclamasiyla-yargilandigi-davada-beraat-etti/ 
2640 https://www.evrensel.net/haber/455271/gazeteci-zeynep-durgut-serbest-birakildi 
2641 https://t24.com.tr/haber/aym-cezaevinde-mahkumun-eski-kiyafetlerine-el-konulmasini-hak-ihlali-olarak-degerlen-
dirdi,1015907#:~:text=S%C3%B6nmez%20eski%20k%C4%B1yafetlerinin%20ceza%20infaz,Ocak%202022%20tarihinde%20ka-
rara%20ba%C4%9Fland%C4%B1. 
2642 https://medyascope.tv/2022/02/18/anayasa-mahkemesi-kartal-surp-nisan-ermeni-kilisesi-mektebi-vakfinin-mulkiyet-hakkinin-ihlal-edildigine-karar-verdi/ 
2643 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220218-16.pdf 
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22 Şubat 2022 
• AYM, “haksız yakalama” gerekçesiyle bireysel başvuruda bulunan Şenel Çelik’in talebini ye-

rinde bularak, 4.000 lira manevi tazminat ödenmesine2644, ayrıca yargılama giderlerinin de karşı-
lanmasına karar verdi.2645 

23 Şubat 2022 
• AYM, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’nun (KESK) 2015’te toplu iş sözleşmesine 

dair yaptığı açıklama sırasında gözaltına alınan KESK Yürütme Kurulu Üyesi İlhan Yiğit’in “top-
lantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine” karar verdi.2646 Yüksek Mahkeme, 
başvurucu Yiğit’e 8.100 lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti. AYM kararında, söz konusu 
toplantı ve gösteri yürüyüşünün demokratik bir toplumda saygı ile karşılanması gerektiği, bu hak-
kın kolektif şekilde kullanılmasının ekonomik ve sosyal haklar açısından öneminin de gözetilme-
diği belirtildi. Kararda, “Barışçıl olduğu kabul edilen ve kamuya açık bir alanda yapılan bir gös-
teri yürüyüşünün engellenmesi, katılımcıların dağıtılması ve gözaltına alınması şeklindeki müda-
hale ile başvurucunun toplu şekilde gösteri yürüyüşü gerçekleştirme ve bu suretle fikirlerini ifade 
etme hakkından mahrum bırakılmasının zorunlu bir toplumsal ihtiyacı karşılamadığı, dolayısıyla 
müdahalenin demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olmadığı değerlendirilmiştir. 
AYM açıklanan gerekçelerle toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine 
karar vermiştir” denildi.2647 

25 Şubat 2022 
• AYM, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na bakanlıklar ve diğer kamu kurumlarından bilgi ve belge 

isteme yetkisi verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin ilgili maddesini iptal etti. 
Mahkeme, düzenlemenin kanunla yapılması gerektiğine hükmetti. CHP’nin iptal istemiyle yap-
tığı başvuruyu görüşen mahkeme, söz konusu maddenin konu bakımından ve yetki yönünden 
Anayasa'ya aykırı olduğuna hükmederek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesinin 
ardından sistemin Cumhurbaşkanına yürütme yetkisine ilişkin konularda kararname çıkarma yet-
kisi verdiği ifade edildi. Kararda, yürütme yetkisi dışında kalan konularda kanunla düzenleme 
yapılması gerektiğine işaret edildi. Anayasa'nın 104'üncü maddesinde kanunla düzenlenmesi ge-
reken konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamayacağının hüküm altına alındığının 
kaydedildiği kararda, “Anayasa bir konunun kanunla düzenleneceğini öngörmüşse bu konuda 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Bununla birlikte Anayasa’da Cumhurbaşkanlığı ka-
rarnamesi düzenleneceği özel olarak öngörülen konulara ilişkin Anayasa hükümlerinin açıkça 
izin verdiği hususlarda kararnamelerle düzenleme yapılabilir” denildi. Ekonomi Koordinasyon 
Kurulu’nun merkezi idare içinde yer alan, kamu tüzel kişiliği bulunmayan ve Cumhurbaşkanlığı 
veya herhangi bir bakanlık teşkilatına dahil olmayan kendine özgü bir idari birim olduğu belirtilen 
kararda, kurulun görev ve yetkilerinin Anayasa’da Cumhurbaşkanlığı kararnamesi düzenleneceği 
öngörülen konulardan olmadığı kaydedildi.2648 

2 Mart 2022 
• AYM, Diyarbakır’da polis M.A.’nın istediği pantolon paçasını bulamaması üzerine çıkan tartış-

mada dükkana gelen polisler tarafından darp edilen terzi Osman Gökalp’in başvurusunda, “kötü 
muamele yasağının ihlal edildiği”ne hükmetti.2649 AYM kararında, Gökalp’e polislerin kötü mu-
amelesi hakkında “Zorla ekip arabasına bindirilmesini gerektirecek bir fiilin bulunmadığı, anılan 
muamele nedeniyle yaralandığı sabit olan başvurucunun onuruna ve vücut bütünlüğüne saygı ko-
nusunda gerekli özen ve dikkatin gösterilmediği değerlendirilmiştir” denildi. Yüksek Mahkeme, 
kararının gerekçesinde Gökalp’e ilişkin gözaltı kararının, suçüstü halinin, zorla getirme kararının 
bulunmadığına dikkat çekerek, “Somut olayın koşulları ve başvurucuya isnat edilen eylemler 

 
2644 https://medyascope.tv/2022/02/22/aymden-cumhurbaskanina-hakaretten-isim-benzerligi-nedeniyle-gozaltina-alinan-senel-celike-tazminat/ 
2645 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220222-8.pdf 
2646 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2016/7532 
2647 https://medyascope.tv/2022/02/23/aymden-keskin-2015teki-aciklamasinda-gozaltina-alinan-ilhan-yigite-hak-ihlali-karari/ 
2648 https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/chp-basvurmustu-anayasa-mahkemesinden-cumhurbaskanligi-kararnamesine-iptal-1910972 
2649 https://www.birgun.net/haber/aym-den-pantolon-pacasi-bahanesiyle-polislerin-darp-ettigi-terziyle-ilgili-karar-379086 
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değerlendirildiğinde başvurucuya karşı yakalama işlemi gerçekleştirilmesini gerekli kılacak bir 
durum olduğu sonucuna ulaşılamamıştır” denildi.2650 

3 Mart 2022 
• AİHM, İbrahim Kozan’ın 2015 yılında hakim olarak görev yaparken Facebook’tan “17 Aralık’ı 

kapatana sicil affı, operasyonu yapana ihraç” başlığı ile çıkan bir makaleyi paylaştığı gerekçesiyle 
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından disiplin cezası almasıyla ilgili “insan 
hakları ihlali teşkil ettiğine” karar verdi. Türkiye’de daha sonra darbe girişiminin ardından gö-
revden alınıp “FETÖ üyeliği”nden yargılanan ve 7 yıl altı ay hapis cezası alan hakim İbrahim 
Kozan’ın yaptığı başvuruyu karara bağlayan AİHM, Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleş-
mesi’nin ifade özgürlüğüyle ilgili 10. maddesi ve etkili başvuru hakkıyla ilgili 13. maddesini ihlal 
ettiğine hükmetti. Türkiye’nin, karar gereği Kozan’a mahkeme masrafları da içinde olmak üzere 
10.000 Euro maddi tazminat ödeyeceği belirtildi. Kozan’ın Türkiye’deki mahkumiyetiyle ilgili 
davanın sürdüğü bildirildi.2651  

4 Mart 2022 
• İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi, TELE1 Program Müdürü Namık Koçak’ın sosyal medya pay-

laşımlarında “örgüt propagandası” yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada, isnat edilen suçun un-
surlarının oluşmadığına kanaat getirerek beraatına karar verdi.2652 

• Ankara 7. İdare Mahkemesi, Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü öğretim 
görevlisi Can Candan’ın görevinden uzaklaştırılması üzerine 13 Ağustos 2021’de Boğaziçi Üni-
versitesi Rektörlüğü’ne yürütmenin durdurulması ve iptali için açtığı davada oy çokluğu ile yü-
rütmenin durdurulması kararı verdi. Görevine geri döneceğini söyleyen Candan, “Mesnetsiz id-
dialarla, haksız, hukuksuz bir şekilde 14 yıl hizmet verdiğim Boğaziçi Üniversitesi’nde görevden 
alınmamın 227. gününde mahkemeden yürütmenin durdurulması kararının haberini aldım! Tüm 
Türkiye’de özerk, özgür, demokratik üniversite için kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz” dedi.2653 

• İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılmaya yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin iptali için Di-
yarbakır Barosu’nun açtığı kararın iptaline yönelik davada, Danıştay Cumhuriyet Başsavcılığı 
hakkındaki mütalaasında, TBMM kararı olmadan sözleşmenin feshedilemeyeceğini belirerek, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararının iptal edilmesini istedi. Danıştay 10. Daire’sine sunulan mü-
talaada, İstanbul Sözleşmesi’nin TBMM’de 24 Kasım 2011 tarihinde kabul edilen kanunla onay-
lanıp bağlayıcı hale geldiği anımsatılarak “Anayasanın 90. maddesinin 5. fıkrası uyarınca; kanun 
hükmünde sayılan ve usulüne göre yürürlüğe girmiş temel hak ve özgürlüklerle ilgili İstanbul 
Sözleşmesi korunmalıdır” ifadeleri yer aldı. Mütalaada, Cumhurbaşkanlığı kararının hukuka ay-
kırı olduğuna ilişkin gerekçede, “Dava konusu Cumhurbaşkanı Kararı ile feshedilen sözleşmenin 
onaylanmasına ilişkin 6251 sayılı Kanun’un TBMM tarafından yürürlükten kaldırılmamış olması 
veya dava konusu Cumhurbaşkanı Kararı alınmadan önce sözleşmenin sona erdirilmesinin uygun 
bulunduğuna ilişkin yeni bir kanun çıkarılmamış olması nedeniyle, dava konusu Cumhurbaşkanı 
kararında yetkide ve usulde paralellik ilkesi uyarınca hukuka uyarlılık bulunmadığı sonucuna va-
rılmıştır. Açıklanan nedenlerle, dava konusu edilen düzenlemenin iptali gerektiği düşünülmekte-
dir” denildi.2654 

8 Mart 2022 
• Gaziosmanpaşa Rotary Kulübü tarafından Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin’e “Meslek 

Hizmet Ödülü” verildi. Kulüp tarafından her yıl iş ve meslek hayatında başarının teşviki, ahlak 
standartlarının önemi ve mesleklerinin değerinin bilinerek takdir edilmesi için verilen ödüle Bil-
gin layık görüldü.2655   

9 Mart 2022 

 
2650 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220302-6.pdf 
2651 https://tr.euronews.com/2022/03/01/aihm-17-25-aral-k-la-ilgili-davada-ankara-n-n-insan-haklar-ihlalinde-bulunduguna-hukmetti 
2652 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-namik-kocak-orgut-propagandasi-suclamasiyla-yargilandigi-davada-beraat-etti/ 
2653 https://t24.com.tr/haber/mahkemeden-yurutmeyi-durdurma-karari-akademisyen-can-candan-bogazici-universitesi-ndeki-gorevine-geri-donuyor,1018756 
2654 https://www.dw.com/tr/danıştay-başsavcılığı-istanbul-sözleşmesiden-çekilmek-hukuka-aykırı/a-60997312 
2655 https://www.24saatgazetesi.com/baskan-bilgine-meslek-hizmet-odulu/ 
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• Yargıtay, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, 
devletin kurum ve organlarını aşağılama” iddiasıyla hapis cezası kararı verdiği Evrensel eski So-
rumlu Yazı İşleri Müdürü Çağrı Sarı ve o dönemin İmtiyaz Sahibi Arif Koşar hakkında söz ko-
nusu suçun unsurlarının bulunmadığını belirterek, mahkumiyet kararının bozulmasına hükmetti. 
Gazetecilere söz konusu suçlama nedeniyle altı ay hapis cezası verilmiş, ceza altıda bir oranında 
düşürülerek beş aya indirilmişti. Önceden kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan fazla hapis cezasına 
mahkum edilmemiş olma ve bir daha suç işlemeyecekleri konusunda oluşan kanaat dolayısıyla 
hapis cezasının ertelenmesine karar verilmişti. İstinaf Mahkemesi ise, gazetecilerce yapılan itirazı 
reddetmişti.2656 

13 Mart 2022 
• Mardin 1. Asliye Mahkemesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun şikayetiyle “kamu görevlisine 

hakaret” iddiasıyla yargılanan Mezopotamya Ajansı muhabiri Ahmet Kanbal hakkında “suç iş-
leme kastıyla hareket ettiğinin sabit olmadığı” gerekçesiyle beraatına karar verdi.2657 Kanbal, 
Soylu’nun 12 Nisan 2020’de istifa etmesine ilişkin sosyal medyadan, “Batacak gemiyi ilk önce 
fareler terk eder… Evrensel bir sözdür… Fareler gidince gemi de batar…” demişti.2658 

15 Mart 2022 
• AYM, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde Mersin’de bir çiftçiye yönelik “ar-

tistlik yapma lan” sözünün bir köşe yazısında kullanıldığı gerekçesiyle Cumhuriyet’e Basın İlan 
Kurumu’nca üç günlük resmi ilan kesme cezası verilmesinin “ifade ve basın özgürlüğünün ihlali” 
olduğuna karar verdi. Yüksek Mahkeme, yerel mahkemeden ihlalin ortadan kaldırılmasını is-
tedi.2659 

• İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi, Grup Munzur’un solisti Şenol Akdağ’ın “terör örgütü üyesi 
olmak” iddiasıyla tutuksuz yargılandığı davada beraatına karar verdi.2660 

• Aydın Tabip Odası tarafından Sözcü Aydın Muhabiri Latif Sansür’e “Objektif habercilik” dalında 
ödül verildi. Sansür’e, Covid-19 salgın döneminde toplumun sağlığı için yaptığı bilgilendirici 
haberler ve hekim ile sağlık çalışanlarının sorunlarını gündeme getirmesi sebebiyle ödül verildiği 
belirtildi.2661 

• Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediği 2021 Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri’nde 
Tuncay Mollaveisoğlu, “Siyasal Haber”, Nurcan Gökdemir, “Ekonomi Haber”, Kayhan Ayhan, 
“Toplum Haber” Mustafa Kömüş “Eğitim haber”, Fatih Ulaş, “Sağlık haber” ödülüne değer bu-
lundu. Cihat Aslan ve Osman Can Erok da “Marmara’nın katilleri” başlıklı araştırmasıyla ödüle 
layık bulundu.2662 

16 Mart 2022 
• AYM, Evrensel, BirGün, Cumhuriyet ve Sözcü’nün de aralarında bulunduğu 11 gazetenin Basın 

İlan Kurumu’nun (BİK) ilan kesme cezalarına dair yaptığı bireysel başvuruda, topluca değerlen-
dirme yaparak hak ihlali kararı verdi. AYM’nin karar vermeden önce görüş istediği Adalet Ba-
kanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı’ndan verilen yanıtta ise, ifade ve basın özgürlüklerinin 
mutlak olmayıp Anayasa’da belirtilen sebeplerle sınırlandırılabileceği iddia edilerek, “Söz ko-
nusu haberler ve köşe yazıları nedeniyle resmi ilan ve reklamların kesilmesi ifade ve basın öz-
gürlüğüne bir müdahale teşkil etmemektedir” denildi. Buna karşı AYM’nin, Adalet Bakanlığı’nın 
yanıtını da inceleyerek verdiği ihlal kararının pilot karar niteliğinde olması bekleniyor.2663 

17 Mart 2022 

 
2656 https://www.evrensel.net/haber/456624/haber-nedeniyle-verilen-hapis-cezasi-yargitaydan-dondu 
2657 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-ahmet-kanbal-soyluya-hakaret-davasinin-ilk-durusmada-beraat-etti/ 
2658  https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/258907-suleyman-soylu-ya-hakaret-davasinda-gazeteciye-beraat" \h https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgur-
lugu/258907-suleyman-soylu-ya-hakaret-davasinda-gazeteciye-beraat 
2659 https://www.dw.com/tr/aymden-basın-ilan-kurumuna-uyarı-gibi-ihlal-kararı/a-61134971 
2660 https://www.birgun.net/haber/3-ay-tutuklu-kalan-sanatci-senol-akdag-a-beraat-380609 
2661 https://www.haberler.com/3-sayfa/son-dakika-haberleri-osb-davasina-basin-sansuru-14798425-haberi/ 
2662 https://t24.com.tr/haber/2021-turkiye-gazetecilik-basari-odulleri-ni-kazananlar-belli-oldu,1021063 
2663 https://www.evrensel.net/haber/457180/anayasa-mahkemesi-basin-ilan-kurumu-cezalari-hakkinda-ihlal-karari-verdi 
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• Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesi, akademisyen Hifzullah Kutum’un, sosyal medya paylaşımla-
rında kullandığı “Kürt” ve “Kürdistan” ifadesi nedeniyle tutuklanarak “terör örgütü propagandası 
yapmak” suçlamasının yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatına karar verdi.2664 Mah-
keme, Kutum hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirini de kaldırdı.2665 

18 Mart 2022 
• AYM, bir öğretmenin siyasi parti üyesi olduğu gerekçesiyle memuriyetten çıkarılmasına ilişkin 

başvurusunda “örgütlenme özgürlüğünün ihlal” edildiğine hükmetti. Başvurucuya 13.500 lira 
manevi tazminat ödenmesine karar verildi.2666 Mahkeme, “İdarenin ve mahkemelerin anayasal 
hükümleri özgürlükler lehine yorumlamaları mümkündür. Anayasa’nın gerek örgütlenme özgür-
lüğünü güvence altına alan 33. maddesi gerekse devlet memurluğu ile siyasi parti üyeliğini bağ-
daştırmayan 68. maddesi, ancak çoğulcu demokrasinin geliştirilmesi bağlamında ve hak eksenli 
yorumlandıkları takdirde işlevlerini tam olarak yerine getirebilir. Uygulamaya bakıldığında ida-
renin ve mahkemelerin söz konusu anayasal hükümleri özgürlükler lehine yorumlamalarının 
mümkün olduğu değerlendirilmiştir” değerlendirmesinde bulundu.2667 

19 Mart 2022 
• AİHM, gazeteci ve ressam Zehra Doğan’ın “terör örgütü propagandası” nedeniyle tutuklu yargı-

lanarak “masumiyet karinesinin ihlal edildiğine” ilişkin başvuruda, ihlal kararı vererek, 1.350 
Euro’luk tazminat ödenmesine karar verdi. AİHM, hükümetin ihlali kabul ettiğini belirterek, 
“başvurunun incelenmesine devam edilmesine gerek olmadığını” ve hükümetin sözleşmede be-
lirtilen hakların ihlali karşısında sunduğu tazminat bedelinin yetersiz olmadığına” karar verdi. 
Doğan’ın avukat Olguner Olgun, “hükümet tek taraflı deklarasyon yoluyla masumiyet karinesi-
nin ihlal edildiğini kabul ve beyan ederek, tazminat ödemek koşuluyla teknik olarak bağlayıcı bir 
içtihattın önüne geçmiştir. Fakat yine de hükümetin kabul beyanının ve buna dayanan AİHM 
kararının benzer durumlar için cezaevi idareleri ve yargı makamları için yol gösterici olacağı 
kanaatindeyiz” dedi.2668 

• İstanbul’da 18 Mart’ta gözaltına alınan Kürt sanatçı Çiya Şenses, emniyetteki ifadesinin ardından 
serbest bırakıldı. Şenses’in kardeşi Rojda Şenses, “Sevgili dostlar sanatçı abim serbest bırakıldı, 
bugüne kadar şarkılarımızla yüreğinizde yer aldık dünden beri desteğiniz sevginizle yüreğimizi 
ısıttınız ilgi alakanıza sonsuz teşekkürler dostlar”2669 dedi.2670 

23 Mart 2022 
• Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesi, aralarında Mezopotamya Ajansı muhabiri Eylem Ak-

dağ’ın2671 da bulunduğu 33 kadın hakkında “2911 sayılı Gösteri ve Yürüyüş Kanuna muhalefet” 
gerekçesiyle açılan davanın karar duruşmasında, bilirkişi raporu doğrultusunda suç unsurları 
oluşmadığından beraatlarına karar verdi.2672 

• AYM, Evrensel, Özgürlükçü Demokrasi, Yeni Yaşam, Yeni Asya, Aydınlık, Ortadoğu, BirGün, 
Millî Gazete, Cumhuriyet, Karar ve Özgür Gelecek gazete veya dergilerinin 2017-2020 tarihleri 
arasında çeşitli nüshalarının tutuklulara verilmemesine dair yapılan 1.809 başvuruda toplu ince-
leme yaptı ve “ifade özgürlüğü ihlali” kararı verdi. Kararda, ifade özgürlüğünün ihlali nedeniyle 
manevi zararları karşılığında başvuruculara ayrı ayrı 500 TL manevi tazminat ödenmesine yer 
verildi. Kararda, “yeniden yargılama yapılmasına” dair talep “Hukuki yarar bulunmadığı” gerek-
çesiyle reddedildi.2673  

27 Mart 2022 

 
2664 https://www.evrensel.net/haber/457310/kurdistan-paylasimi-yaptigi-icin-tutuklanan-akademisyen-kutum-beraat-etti 
2665 https://www.mlsaturkey.com/tr/kurdistan-kelimesini-kullandigi-paylasimi-icin-tutuklanan-akademisyen-kutum-beraat-etti/ 
2666 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2017/27822 
2667 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/aymden-memurlarin-siyasi-parti-uyesi-olmasiyla-ilgili-kritik-karar-1917084 
2668 https://www.birgun.net/haber/hukuksuzlugun-bedeli-tazminat-381047 
2669 https://twitter.com/RojdaSenses/status/1505170413965516807?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetem-
bed%7Ctwterm%5E1505170413965516807%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.gazeteduvar.com.tr%2Fsanatci-ciya-senses-ser-
best-birakildi-haber-1557279 
2670 https://www.gazeteduvar.com.tr/sanatci-ciya-senses-serbest-birakildi-haber-1557279 
2671 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/165720 
2672 https://tele1.com.tr/istanbul-sozlesmesi-icin-eylem-yapan-kadinlar-beraat-etti-589033/ 
2673 https://www.evrensel.net/haber/457699/aym-tutuklulara-gazete-verilmemesine-ifade-ozgurlugu-ihlali-dedi 
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• AYM, afiş astıkları için “mal veya hizmet satmak için başkalarını rahatsız etme” gerekçeyle idari 
para cezası verilen Gülay Yurt ve Kadriye Çağlar Yılmaz’ın başvurusunda, bir işçinin başvuru-
sunda sendikal hakların kullanımına ilişkin hak ihlali kararı verdi.2674 Mahkeme her iki kararda 
da Anayasa’nın 38. maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen suç ve cezaların kanuniliği ilkesi 
ile bağdaşmaması vurgusu yaptı.2675 

29 Mart 2022 
• Ankara 18. İdare Mahkemesi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın gazeteci Aydın Engin’e 

turkuaz renk sürekli basın kartını vermeme yönündeki işlemin iptaline karar verdi. 24 Mart’ta 
vefat eden Engin, gerekçe gösterilmeden 2018’de kart yenilenmesi sürecinde kendisine “sürekli 
basın kartı” verilmediği için İletişim Başkanlığı’nı 2020 yılında dava etmişti. Engin, "Basın kartı 
mesleğimizin gereğini yerine getirmemiz için kullandığımız bir iş aracı ve İletişim Başkanlığı 
seneler önce kazandığım bu hakkı bana iki yılı aşkın süredir teslim etmiyor. Fahrettin Altun’un 
doğumundan 7 yıl önce mesleğe başladım.  Bu cezalandırma pratiğinin gazetecilerin mesleğini 
yapmasını engellemeye yönelik tutum olduğu çok açık. Biz buna boyun eğmeyiz" demişti.2676 
RSF Türkiye, karara ilişkin “Cumhurbaşkanlık İletişim Başkanlığı’nın geçtiğimiz günlerde 81 
yaşında aramızdan ayrılana kadar sürekli basın kartını vermeyerek oyaladığı 53 yıllık gaze-
teci Aydın Engin’e hak verdi. Kararda, artık geç de olsa, ‘idarenin işleminin iptaline..’ deniyor” 
yorumunu yaptı.2677 

• AYM, Mersin’de demokratik kitle örgütlerinin 2019 ve 2020’de yapılan basın açıklamalarına 
katılmaları nedeniyle haklarında “2911 Sayılı Gösteri ve Yürüyüş Kanunu”na muhalefet gerek-
çesiyle idari para cezası verilmesine ilişkin başvuruda, ihlal kararı verdi. Kararda 2911 sayılı 
Gösteri ve Yürüyüş Kanunu’na atıfta bulunan AYM, AİHM’in daha önce verdiği kararları da 
içtihat olarak gösterdi. AYM, ihlal kararında “toplanma özgürlüğünün kullanımından kaynakla-
nan kamu düzenine yönelik tehditlerin gerçeklik değeri taşıması halinde yetkili makamlar bu teh-
ditleri bertaraf edecek tedbirleri alabilirler. Alınan bu tedbirlere aykırı toplantılar düzenlenmesi, 
bu tür toplantılara katılımın gösterilmesi veya bu tür toplantılarda suçlar işlenmesi halinde de 
cezalar verilebilir. Bununla birlikte alınan tedbirlerin veya öngörülen cezaların barışçıl toplantı 
hakkına dolaylı olarak usulsüz sınırlamalara dönüşmesine müsaade edilemez. Güvence altına alı-
nan toplanma hakkını kullanırken kamu otoritelerinin keyfî müdahalelerine karşı da bireyin ko-
runması gerekir” ifadelerini kullandı.2678 

• AYM, Yargıtay Onursal Başkanı Sami Selçuk’un, dönemin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 
Genel Sekreteri, Yargıtay üyesi Bilgin Başaran’a yönelik istifa çağrısı nedeniyle manevi tazminat 
cezasına mahkum edilmesini “hak ihlali” olarak değerlendirdi.2679 Selçuk’un, “kamuoyu günde-
minin ilk sıralarında yer alan kamusal faydası yüksek bir tartışmaya katkı sunduğunun” kayde-
dildiği kararda, ifade özgürlüğünün ihlal edildiği belirtildi. Gerekçede, “Bir hukukçunun bir olayı, 
hassasiyet gösterdiği hukuki ilkeler temelinde kendi bakış açısıyla yorumlaması nedeniyle muha-
tabının kişilik haklarını zedelediğinin kabul edilmesi, hoşgörü ve açık fikirliliğinin teminatı olan 
ifade özgürlüğüyle bağdaşmayacaktır” denildi.2680 

• AYM, Tunceli’de, Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyelerine kayyım atanmasını pro-
testo etmek için eylem yapan ve haklarında idari para cezası verilen başvurucular ile ilgili “top-
lantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının” ihlal edildiğine karar verdi. Başvuruculara verilen 
idari para cezasının demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olmadığı sonucuna ulaşıldığı 
belirtildi. Kararda, belediye başkanlarının görevden alınmasının partililer ve görevden alınan be-
lediye başkanlarının seçmenleri açısından belirli bir memnuniyetsizliğe ve gerginliğe neden ola-
cağı kabul edilse de sırf toplumsal bir memnuniyetsizliğin varlığı temel hakların engellenmesi 

 
2674 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2019/37825 
2675 https://www.memurlar.net/haber/1019940/anayasa-mahkemesinden-sendikal-haklara-iliskin-iki-onemli-karar.html 
2676 https://t24.com.tr/haber/mahkeme-iletisim-baskanligi-nin-basin-kartini-yenilemedigi-aydin-engin-e-hak-verdi-islemin-iptali-istendi,1023942 
2677 https://twitter.com/RSF_tr/status/1508344066144153607 
2678 https://gazetekarinca.com/aym-basin-aciklamasina-katilanlara-ceza-vermek-ihlaldir/ 
2679 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2020/19011 
2680 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/aymden-sami-selcuk-icin-hak-ihlali-karari-1920295 
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için yeterli bir gerekçe olarak kabul edilemeyeceği kaydedildi. Başvurucuların, 5 Eylül 2019’da 
oturma eylemini yaptıkları için haklarında idari para cezası verilmiş, konuyla ilgili Tunceli Sulh 
Ceza Hakimliği’ne yaptıkları itiraz ise reddedilmişti.2681 

4 Nisan 2022 
• İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Sözcü hakkında iddianame hazırlayan savcı 

Asım Ekren’in “irtikap” suçundan yargılanmasını haberleştiren eski Cumhuriyet muhabiri Sey-
han Avşar ile haberi sozcu.com.tr’de yayınlayan Sözcü İnternet Sorumlu Müdürü Necdet Önemli 
hakkında “terörle mücadelede görev almış kamu görevlisini hedef göstermek” iddiasıyla verilen 
beraat kararını onadı. Daire’nin oybirliğiyle aldığı kararda, “Sanıkların savunmaları ve tüm dosya 
kapsamı ile sanığın leh ve aleyhindeki toplanan tüm kanıtları inceleyip, irdeleyen ve iddianın 
reddine ilişkin sebepleri karar yerinde ayrı ayrı gösteren, savunmayı tercih nedenlerini açıklayan, 
aleyhteki kanıtları hükümlülük için yeterli görmeyen mahkemenin beliren takdir ve kanaati kar-
şısında istinaf başvurusunda bulunan cumhuriyet savcısının ileri sürdüğü nedenler yerinde görül-
memiştir” denildi.2682 

5 Nisan 2022 
• Aydın 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi üç kişinin Elazığ’da 

ailesinin zoruyla kaldığı cemaat evindeki baskılar ve gelecek kaygısı nedeniyle yaşamına son 
veren Enes Kara için tahtaya yazı yazdıkları iddiasıyla “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla 
yargılandıkları davada, beraat kararı verdi.2683 

6 Nisan 2022 
• AYM, İmralı Cezaevi ve Silivri Cezaevi’nde tecrit koşullarında kaldığı için açlık grevi yapan 

Nasrullah Kuran’a verilen disiplin cezasını “düşünce ve ifade özgürlüğünün ihlali” olarak değer-
lendirdi. AYM, Kuran’a 5.000 TL manevi tazminat ödemesine karar verdi. Mahkeme, kararın bir 
örneğinin ifade özgürlüğünün ihlaline ilişkin sonuçların ortadan kaldırması için yeniden yargı-
lama yapılmak üzere Silivri 1. İnfaz Hakimliği’ne yazı gönderdi.2684 

• AYM, Kayseri’deki bir yerel gazetenin eski CHP Milletvekili Haluk Pekşen’e tazminat ödemeye 
mahkum edilmesine ilişkin ifade ve basın özgürlüğü haklarının ihlal edildiğine karar verdi.2685 
Başvurucu gazeteye, 13.500 lira manevi tazminat ödenmesine hükmedildi.2686 Karar gerekçe-
sinde, “Bütün hususlar bir arada değerlendirildiğinde, gazetenin üzerine düşen ödev ve sorumlu-
luk içinde hareket ettiği, olguları bilerek tahrip ettiğine dair yeterli delil bulunmadığı kabul edil-
melidir” denildi.2687 

8 Nisan 2022 
• Anayasa Mahkemesi (AYM), 2016 yılında eşi gazeteci Can Dündar’ın yanına gitmek üzere İs-

tanbul Atatürk Havalimanı’na gelen Dilek Dündar’ın pasaportuna “Gülen yapılanması üyesi şüp-
helisinin eşi” sebebiyle el konulmasını “özel hayata” ve “aile hayatına saygı hakkının ihlal edil-
diğine” karar verdi. AYM, yerel mahkemeden hak ihlalinin giderilmesi kararıyla Dündar’a 22 bin 
TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Kararın gerekçesinde, hakkında herhangi bir adli 
soruşturma veya dava bulunmayan Dilek Dündar’ın pasaportunun iptal edilmesinin demokratik 
toplum düzenine aykırı olduğu vurgulandı.2688 

9 Nisan 2022 
• AYM, zorunlu din dersinin insan hakları ihlali olduğu gerekçesiyle sekiz yıl önce yapılan bireysel 

başvuruyu değerlendirerek hak ihlali olduğuna karar verdi. Yüksek Mahkeme, ebeveynlerin 

 
2681 https://www.evrensel.net/haber/458149/aym-kayyum-protestolarinda-kesilen-para-cezalari-icin-hak-ihlali-karari-verdi 
2682 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/sabikali-savci-haberinden-yargilanan-gazetecilerin-beraat-karari-onandi-7052357/ 
2683 https://medyascope.tv/2022/04/05/enes-kara-icin-tahtaya-yazi-yazdiklari-iddiasiyla-cumhurbaskanina-hakaretten-yargilanan-ogrencilere-ilk-durusmada-
beraat-adaletli-karar-verdiler/ 
2684 https://www.gazeteduvar.com.tr/aym-cezaevinde-aclik-grevine-disiplin-cezasi-verilmesi-ihlaldir-haber-1559457 
2685 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220405-3.pdf 
2686 https://www.birgun.net/haber/aym-den-uc-ayri-hak-ihlali-karari-383074 
2687 https://www.indyturk.com/node/493836/medya/anayasa-mahkemesi-chpli-eski-vekilin-açtığı-davada-yerel-gazetenin-tazminata 
2688 https://www.evrensel.net/haber/458939/pasaportu-iptal-edilen-dilek-dundar-aymnin-hak-ihlali-kararini-degerlendirdi-adaletin-gec-geliyor-olmasi-insani-cok-
uzuyor 
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eğitim ve öğretimin kendi dini ve felsefi inançlarına göre yapılmasını sağlama hakkının ihlal edil-
diğine hükmetti.2689 

• AYM, Elazığ Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutuklu Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Baş-
kanı ve eski HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in milletvekili seçilmesine rağmen tutuklan-
masına ilişkin ihlal kararı verdi. Leyla Güven’in kızı Sabiha Temizkan, Güven’in 2018’de mil-
letvekili seçilmesinden sonra hakkında verilen tahliye kararının aynı gün itirazla tekrar tutukla-
maya dönüşmesi ve vekillik süresince yedi ay tutuklu kalmasından dolayı AYM Genel Ku-
rulu’nun 7 Nisan’da ihlal kararı verdiğini belirtti. Sabiha Temizkan, “Annem Leyla Güven’in 
2018’de milletvekili seçilmesinden sonra hakkında verilen tahliye kararının aynı gün itirazla tek-
rar tutuklamaya dönüşmesi ve vekillik süresince yedi ay tutuklu kalmasından dolayı AYM Genel 
Kurulu 7 Nisan’da İHLAL kararı verdi. Karar dün gece geç saatlerde Genel Kurul Gündemi So-
nuçları arasında duyurulmasına rağmen gerekçeli karar henüz yayınlanmış değil” dedi.2690  

11 Nisan 2022 
• AYM, anne ve kardeşlerinin Bank Asya’da hesabı ve KHK ile kapatılan kurumlarda kaydı bulu-

nan memur adayının ‘güvenlik soruşturmasını geçememesini' hak ihlali saydı. Yüksek Mahkeme, 
yeniden yargılama yapmak üzere dosyayı Ankara 5. İdare Mahkemesi’ne gönderdi. Yeniden ya-
pılan yargılamada, S.N.’nin memur olarak atanmamasına ilişkin işlemin iptaline karar verildi. 
S.N.’nin avukatı Hakan Kitapçı, iptal kararının ardından, müvekkilinin geçen ay işe başlatıldığını 
açıkladı.2691 

12 Nisan 2022 
• İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi, T24 yazarı Hasan Cemal’in Twitter’daki paylaşımlarla 

“Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla yargılandığı davada2692, suçun unsurlarının oluşmadığı 
gerekçesiyle beraat kararı verdi.2693 

13 Nisan 2022 
• Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Man Adası belgeleri’ 

ile ilgili açıklamalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve akrabalarına hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı 
üç ayrı davada, oyçokluğuyla davaların ortadan kaldırılmasına ve İstanbul’daki ilk derece mahkemelerin 
hükmettiği tazminat cezalarının bozulmasına hükmetti. Daire, davaya konu edilen siyasi ortamda kulla-
nılan söz ve ifadelerin, maddi temelleri olmasa bile ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu belirtti. 2694 
14 Nisan 2022 

• İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi, tiyatro sanatçısı Genco Erkal’ın 2016 ve 2020 yıllarında 
yaptığı üç sosyal medya paylaşımında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla yargılandığı da-
vada, üzerine atılı suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi.2695 

15 Nisan 2022  
• Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi, 8-9 Kasım 2021’de beş farklı kentte gözaltına alınıp 14 

Kasım’da tutuklanan Eğitim-Sen Yöneticisi Arzu Koç’un, “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla yargı-
landığı davada, üzerine atılı “örgüt üyesi olmak” suçlamasında her türlü şüpheden uzak delil elde 
edilememesi nedeniyle beraatına karar verdi.2696 

• İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi2697, gazeteci İsmail Saymaz’ın, Abdulkadir Geylani İlim ve 
Hizmet Derneği adı altında dergahı bulunan Büreyde Öncel’in “şeref ve haysiyet, toplum içindeki 
itibar ve saygınlığını küçük düşürme” iddiasıyla yargılandığı davada beraat kararı verdi. Saymaz 
karara ilişkin, “Kerameti kendinden menkul bir şeyh bozuntusunun hakkımda açtığı davadan be-
raat ettim” dedi.2698 

 
2689 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/zorunlu-din-dersi-hakkinda-aymden-flas-karar-529587h.htm 
2690 https://tele1.com.tr/aymden-leyla-guvenin-tutuklanmasina-hak-ihlali-karari-599612/ 
2691 https://www.indyturk.com/node/496106/haber/aymden-karar-aile-üyelerinin-bank-asya-hesabı-veya-khklı-olması-atamaya-engel 
2692 https://t24.com.tr/haber/hasan-cemal-cumhurbaskani-na-zincirleme-hakaret-davasinda-hakim-karsisinda,1027224 
2693 https://www.gazeteduvar.com.tr/gazeteci-hasan-cemal-beraat-etti-haber-1560283 
2694 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/yargitay-kilicdarogluna-verilen-cezayi-bozdu-belgelerin-sahteligi-hususunda-herhangi-bir-tespit-bulunmamaktadir-
1925508 
2695 https://www.evrensel.net/haber/459371/genco-erkal-cumhurbaskanina-hakaret-davasinda-beraat-etti 
2696 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/168046?page=2 
2697 https://www.sozcu.com.tr/2021/yazarlar/ismail-saymaz/sehvetiye-tarikati-ile-davamiz-var-6442380/ 
2698 https://t24.com.tr/haber/gazeteci-ismail-saymaz-sehvetiye-tarikati-davasinda-beraat-etti,1027995 
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17 Nisan 2022  
• Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci tarafından 16 Temmuz 2021’de Batı Dilleri ve Edebi-

yatları Bölümü öğretim görevinden uzaklaştırılan Can Candan, İstanbul 7. İdare Dava Mahke-
mesi’nin yürütmeyi durdurma kararı sonrası İnci’nin imzasıyla yeniden yapılan atamayla üniver-
sitedeki görevine başladı.2699 

20 Nisan 2022 
• Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı 10 Mart’ta yaptığı haberler ile sosyal medya paylaşımlarıyla 

“halkı kin ve düşmanlığa tahrik” iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan MA muhabiri Ahmet 
Kanbal dosyasında takipsizlik kararı verdi.2700 

• İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Rüstem Batum’un 10 Eylül 2015 tarihinde İMC 
TV’de yayınlanan “Ayşegül Doğan ile Gündem Müzakere” adlı programdaki beyanları gerekçe 
gösterilerek, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla yargılanmasında beraat kararı verdi. 
Mahkeme, Batum hakkındaki yakalama kararının hükmün kesinleşmesi beklenmeden kaldırılma-
sına karar verdi. 2701 

21 Nisan 2022 
• AYM, İstanbul Havalimanı’nın yapımı sırasında iş cinayetlerinde yaşamını yitiren işçiler için, 

“3. Havalimanında Tutuklanan Direnişçi İşçiler ve Sendika Yöneticileri Serbest Bırakılsın” afişi 
asan İnşaat İşçileri Sendikası’nın Genel Başkanı Mehmet Avcı’ya “Kabahatler Kanunu” gerekçe 
gösterilerek verilen para cezasını bozdu.2702 AYM, alınan kararın zorlama olduğunu ve çevrenin 
rahatsız edilmediğini belirterek 4.864 lira tutarındaki başvuru giderlerinin Avcı’ya geri ödenme-
sine hükmetti.2703 

26 Nisan 2022 
• Eskişehir 8. Asliye Ceza Mahkemesi, 30 Haziran 2021’de düzenlenen 1. Eskişehir Onur Yürü-

yüşü’nde gözaltına alınıp “toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet” iddiasıyla yargı-
lanan 16 kişi hakkında beraat kararı verdi.2704 

• Gazeteci Burak Şefkat’in İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı’ya hakaret ettiği iddiasıyla 
yargılandığı davada, “delil yetersizliğinden kovuşturmaya yer yoktur” gerekçesiyle beraat kararı 
verildi.2705 

• İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun da aralarında 
bulunduğu 15 sendika yöneticisi hakkında 1 Mayıs 2020’de Taksim’e yürümek istedikleri için yargılan-
dıkları davada, suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle ayrı ayrı beraat kararı verdi.2706 
27 Nisan 2022 

• İstanbul Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi, Twitter’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MİT Baş-
kanı Hakan Fidan’ın fotoğraf ve bilgilerinin olduğu sahte kimlik kartlarını yayınlayan gazeteci 
İbrahim Haskoloğlu’nun “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma” suçlamasıyla tu-
tuklu yargılandığı davada, tahliyesine hükmetti.2707 

• AYM, Adana’da beden eğitimi öğretmeni olan Türk Eğitim Sendikası (Sendika) Adana 2 No.lu 
Şube Yönetim Kurulu üyesine sosyal medya paylaşımı nedeniyle kınama cezası verilmesine iliş-
kin başvuruda, paylaşımın ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek 
verilen cezanın uygun olmadığına hükmetti. Söz konusu paylaşımda “"İl Disiplin Kurulu toplan-
tısında bulunan Vali Yardımcısı, Adana İl Milli Eğitim Müdürü [T.A.] ve iki kurum müdürü, [S.] 
İlçe Müdürlüğünde [M.] isimli hizmetlinin lojmandan geç çıkması nedeniyle aldığı kınama ceza-
sının verilmesi yönünde görüş bildirdiler. Aziz Milletimizin nasıl yönetildiğini görün, bilin ve 

 
2699 https://m.bianet.org/bianet/insan-haklari/260243-can-candan-naci-inci-nin-imzasiyla-yeniden-ogretim-gorevlisi 
2700 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/168527 
2701 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-rustem-batum-cumhurbaskanina-hakaret-davasinda-beraat-etti/ 
2702 https://bianet.org/bianet/siyaset/260810-aym-istanbul-havalimani-iscileri-icin-asilan-pankart-hakkinda-hak-ihlali-karari-verdi 
2703 https://www.birgun.net/amp/haber/aym-den-istanbul-havalimani-iscileri-icin-asilan-pankart-hakkinda-hak-ihlali-karari-385088 
2704 https://medyascope.tv/2022/04/26/eskisehir-onur-yuruyusunde-yargilananlara-beraat/ 
2705 https://www.gazeteduvar.com.tr/baskan-tosyaliya-hakaret-sorusturmasi-gazeteci-lehine-bitti-haber-1562386 
2706 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/15-sendika-yoneticisine-1-mayis-davasinda-beraat-7099471/ 
2707 https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/261107-ibrahim-haskologlu-tahliye-edildi 
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takdiri siz verin diye bir il müdürünün personelini harcaması değil sahip çıkması gerektiğini an-
lattık” denilmişti.2708 

28 Nisan 2022 
• İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi, yazar Eşber Yağmurdereli’nin 2013 yılında Paris ve 2015’te 

Van’da katıldığı toplantılardaki sözleri nedeniyle “terör örgütü propagandası yaptığı” iddiasıyla yargılan-
dığı davada, toplanan delillerde atılı suçun unsurlarının oluşmamasını gerekçe göstererek beraat kararı 
verdi.2709 
29 Nisan 2022 

• Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, MA eski Yazı İşleri Müdürü Ferhat Çelik hakkında yazdığı 
haberlerle “örgüt propagandası” yaptığı gerekçesiyle başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verdi. Sav-
cılık, takipsizlik kararında, yasal düzenlemeler ve Yargıtay içtihatlarına dikkat çekerek, söz konusu haber 
ve paylaşımların ifade ve basın özgürlüğü kapsamında olduğunu belirterek, kovuşturmaya yer olmadığına 
hükmetti. Çelik, İstanbul Şişli’de evine yapılan operasyonla 5 Ocak’ta gözaltına alınarak yurtdışına çıkış 
yasağıyla serbest bırakılmıştı.2710 

• İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi, İyi Parti Gençlik Kolları üyesi Alp Emeç’in Twitter’da ga-
zeteci Sedef Kabaş’ın tutuklanmasına sebep olan atasözü alıntılayarak, “Cumhurbaşkanı’na ha-
karet” iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada, tahliye kararı verdi.2711 

• İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) 
şikayeti üzerine aralarında gazeteci, sanatçı ve ekonomistlerin olduğu 38 sanığın “Piyasa dolandırıcılığı” 
suçlamasıyla hapis cezası istemiyle yargılandıkları davada, suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle 
beraat kararı verdi.2712 
1 Mayıs 2022 

• İstanbul 25. Asliye Hukuk Mahkemesi, Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından Cumhuriyet’e veri-
len ilan ve reklam kesme cezalarını iptal etti. “ROKETSAN’da FETÖ Servisi” başlıklı haberi 
sebebiyle verilen cezaya ilişkin mahkeme, haberde “somut gerçekler” olduğuna ve bu yüzden 
haberi “güncel ve kamuoyuna yararlı” olarak değerlendirdi.2713 

• Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın "1 Mayıs'ı provoke edecekler" iddiasıyla yürüttüğü soruş-
turma kapsamında Türkiye Komünist Partisi/Kıvılcım (TKP/K) üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına 
alınan A.A., O.G., S.B. ve Z.K. nöbetçi hakimlikçe serbest bırakıldı.2714 

6 Mayıs 2022 
• Anayasa Mahkemesi (AYM), cezaevinde kapalı görüşlerin kayda alınmasına ilişkin dava açan 

Ercan Pamuk’u haklı buldu. Mahkeme, özel hayata ve aile hayatına saygı hakkı ile haberleşme 
hürriyetinin ihlal edildiğine karar verdi.2715 

7 Mayıs 2022 
• AYM, tutuklu ve hükümlülerin kapalı görüşlerinin, idare tarafından dinlenmesine ilişkin ‘hak 

ihlali’ kararı aldı.2716 yayımlanan karara göre, farklı cezaevlerinden bir grup tutuklu ve hükümlü-
nün; cezaevlerinde kapalı görüşün dinlenmesi ile kayda alınmasına yönelik bireysel başvuruları 
değerlendirdi. Yüksek Mahkeme, başvurucuların iddialarını haklı bularak, haberleşme hürriyeti 
ile özel hayata ve aile hayatına saygı haklarının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için 
ilgili mahkemelerde yeniden yargılama yapılmasına ve başvurucuların her birine 13.500 lira ma-
nevi tazminatın ayrı ayrı ödenmesine hükmetti.2717 

 
2708 https://www.mebpersonel.com/meb-personel/aym-ogretmeninin-sosyal-medya-paylasimina-verilen-cezayi-uygun-bulmadi-h256095.html 
2709 https://t24.com.tr/haber/esber-yagmurdereli-sekiz-yil-sonra-acilan-teror-orgutunun-propagandasi-davasinda-beraat-etti,1030937 
2710 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/169580 
2711 https://medyascope.tv/2022/04/29/iyi-partili-alp-emec-serbest-birakildi/ 
2712 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/dolar-10-lira-olacak-davasinda-karar-cikti-gazeteciler-ve-ekonomistler-yargilaniyordu-536821h.htm 
2713 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/mahkeme-reklam-kesme-cezalarini-iptal-etti-1931630 
2714 http://mezopotamyaajansi35.com/search/content/view/169775?page=30?page=1&key=ed087c03c1ab61d872351568214e1451 
2715 https://t24.com.tr/haber/anayasa-mahkemesi-nden-ornek-karar-kapali-gorusleri-dinlenen-tutuklu-ve-hukumlulere-tazminat-odenecek,1032369 
2716 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220506-4.pdf 
2717 https://www.birgun.net/haber/aym-den-iki-hak-ihlali-karari-386843 
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• AYM, DHKP-C’ye üyelik suçlamasıyla tutuklu iki kişiye pankart açıp destek verdiği gerekçe-
siyle tutuklanan Sultan Kaya’nın kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine hükmetti.2718 
Yüksek Mahkeme, Sultan Kaya’ya 67.000 lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti. 2719 

9 Mayıs 2022 
• Ankara 18. İdare Mahkemesi, IPS İletişim Vakfı Başkanı ve Bianet Proje Danışmanı Nadire Ma-

ter’in 2018’deki yönetmelik değişikliği sonrasında yenilenmeyen ve daha sonra iptal edilen sü-
rekli basın kartı talebiyle ilgili açtığı davada, “hukuka uyarlılık görülmemiştir” denilerek Cum-
hurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nı haksız buldu. Mater’e sürekli basın kartı verilmesine hük-
metti ayrıca dava masraflarının İletişim Başkanlığı’nca ödenmesine karar verdi.2720 

11 Mayıs 2022 
• İstanbul Anadolu 1. Çocuk Mahkemesi, haber takibi sırasındaki gözaltına alındığı soruşturma 

kapsamında yargılanan gazeteci Rojin Altay ve beraberindeki iki kişi hakkında “Toplantı ve gös-
teri yürüyüşleri kanuna muhalefet etmek” iddiasıyla yargılanmasında beraat kararı verdi. 2721 

• AYM, Türk Ceza Kanunu’nun 220’nci maddesinin 6’ncı fıkrasındaki düzenlemenin belirsiz ol-
duğu ve şiddete başvurmayan, örgüt bağı bulunmayan kişilerin haksız yere ağır biçimde cezalan-
dırılmasına yol açtığını belirterek, “hak ihlali” kararı verdi. AYM “pilot karar” niteliğinde karar 
alındığına da hükmetti. Böylece, bu suç nedeniyle yapılan başvuruların tamamında "hak ihlali" 
kararı verilecek. Bu suçtan yargılananlar ve ceza alanlar da AYM kararını gerekçe göstererek 
itiraz edebilecek. Savcılık ve mahkemelerin, buna göre işlem yapmaları gerekecek. Hak ihlali 
kararı verilmemesi için TBMM’nin söz konusu TCK’nın 220/6. maddesini yeniden düzenlemesi 
gerekiyor.2722 

• İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi, Şırnak’ın Cizre ilçesinde yaşananları İstanbul Barosu önünde 
protesto ettikleri sırada altı avukat hakkında söyledikleri “Her yer Cizre her yer direniş” ve “Katil 
devlet hesap verecek” sloganları sebebiyle “terör örgütü propagandası yapmak” ve “2911 sayılı 
Toplantı ve Gösteri Kanunu’na muhalefet etmek” iddiasıyla yargılandıkları davada beraat etme-
lerine karar verdi.2723 

12 Mayıs 2022 
• Edirne 5. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteciler Olaf Koens ve Pepijn Nagtzaam hakkında “2565 

sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’na muhalefet etmek” suçlamasıyla 
yargılanmasında, suçun yasal unsurlarının oluşmadığına kanaat getirerek beraat etmelerine ka-
rar2724 verdi.2725 

18 Mayıs 2022 
• İstanbul Büyükçekmece 9. Asliye Ceza Mahkemesi, açlık grevine dikkat çekmek için 13 Mayıs 

2019’da Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan basın açıklamasına katıldıkları gerekçesiyle 
haklarında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek” ile suçla-
nan 18 sanık hakkında suçun unsurları oluşmadığına kanaat getirerek tüm sanıkların beraat etme-
lerine karar verdi. 2726 

• Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG)2727 kurucusu Prof. Dr. 
Veysel Ulusoy hakkında “Kuruma (TÜİK) karşı haksız ve ağır saldırıda bulunduğu, verilerin 
açıklanmasının kurumun güvenilirliğine zarar verme amacı taşıdığı” sebebiyle açılan davada2728 
TÜİK’in ihtiyati tedbir aldırma talebini reddetti.2729 

 
2718 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220506-5.pdf 
2719 https://www.birgun.net/haber/aym-den-iki-hak-ihlali-karari-386843 
2720 https://m.bianet.org/bianet/medya/261580-nadire-mater-iletisim-baskanligina-actigi-basin-karti-davasini-kazandi 
2721 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/170672 
2722 https://m.bianet.org/bianet/siyaset/261713-tbmm-yeni-yasa-yapana-kadar-aym-orgut-adina-suc-isleme-konulu-basvurularda-ihlal-karari-verecek 
2723 http://mezopotamyaajansi35.com/search/content/view/170610?page=8?page=1&key=ed087c03c1ab61d872351568214e1451 
2724 https://www.dusun-think.net/haberler/gazeteciler-olaf-koens-ve-pepijn-nagtzaam-beraat-etti/ 
2725 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteciler-olaf-koens-ve-pepijn-nagtzaam-beraat-etti/ 
2726 https://www.mlsaturkey.com/tr/baris-annelerinin-yargilandigi-davada-beraat-karari-verildi/ 
2727 https://twitter.com/ekonomikanaliz/status/1526869849431068675?s=20&t=C3U8lT-wiklB2DBk6GIlkQ 
2728 https://www.diken.com.tr/tuik-tarihinde-ilk-enflasyon-arastirma-grubu-hakkinda-suc-duyurusu/ 
2729 https://www.sozcu.com.tr/2022/ekonomi/tuikin-enag-talebine-mahkemelerden-red-7142258/ 
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• Ankara 22. Asliye Ceza Mahkemesi, Osman Kavala’nın 15 Temmuz davasından tekrar tutuklan-
masını Twitter mesajıyla eleştirdiği için avukat Aslı Kazan’ın yargılanmasında, atılı suçun yasal 
unsurlarının oluşmadığını belirterek beraat kararı verdi.2730 Kazan, Adalet Bakan Yardımcısı Ha-
san Yılmaz’ın “hakaret” suçlamasıyla açtığı davada yargılanıyordu.2731 Kazan, yaptığı payla-
şımda “Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Osman Kavala'yı tutuklayan hakimlerin listesini soruyor. 
Ama unutulmasın. Kavala o dosyadan tahliye oldu. Kavala’yı tekrar tutuklamaya sevk eden ve 
yanlı/delilsiz iddianame hazırlayan Hasan Yılmaz HSK 1. Daire üyesi. Haksız tutuklatan, haksız 
tutuklayandan hesap mı soracak?” demişti.2732 

• İstanbul Büyükçekmece 9. Asliye Ceza Mahkemesi, açlık grevine dikkat çekmek için 13 Mayıs 
2019’da Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan basın açıklamasına katıldıkları gerekçesiyle 
haklarında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek” ile suçla-
nan 18 sanık hakkında suçun unsurları oluşmadığına kanaat getirerek tüm sanıkların beraat etme-
lerine karar verdi. 2733 

24 Mayıs 2022 
• Antalya’da Alanya 6. Asliye Ceza Mahkemesi, şair ve yazar Yılmaz Odabaşı’nın sosyal medya 

paylaşımları gerekçe gösterilerek “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ve “halkın bir kesimini, sosyal 
sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılamak” suçlamala-
rıyla yargılanmasında2734 Odabaşı üzerine atılan suçların yasal unsurlarının oluşmadığına kanaat 
getirerek her iki suçlamadan ayrı ayrı beraatine karar verdi.2735 

• AİHM, Türkiye’de bir gösteriye katılmak isteyenlerin, kimlik kontrolü gerekçesiyle durdurulup, 
daha sonra gözaltına alınmasının “insan hakları ihlali” teşkil ettiğine hükmetti.2736 AİHM, Eğitim 
ve Bilim Emekçileri Sendikası’nın (Eğitim-Sen) 22 üyesinin 27 Mart 2012’de Ankara’da yapıla-
cak eylem için Adana’da yola çıktıklarında engellenmelerine ilişkin başvuruyu karara bağ-
ladı.2737Zamanında maddi tazminat talebinde bulunulmadığı için başvuruda bulunanlara Tür-
kiye’nin para cezası ödemesine gerek görülmedi.2738 

27 Mayıs 2022 
• Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi, SOL Parti Keçiören İlçe Başkanı Murat Güzel hakkında Tür-

kiye’de idam edilen son kişi Hıdır Aslan’ın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştığı için 
“terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla yargılanmasında2739, suçun unsurlarının oluş-
madığı gerekçesiyle beraat kararı2740 verdi.2741 

28 Mayıs 2022 
• Çanakkale 1. Asliye Ceza Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2021 yılında yaşanan orman 

yangınlarının ardından yangında ölen hayvanlar için “beyaz et” ifadesini kullanmasının ardından 
Çanakkale’deki bir eylemde “Sensin beyaz et” yazılı döviz taşıyan vatandaş hakkında açılan 
“Cumhurbaşkanı’na hakaret” davasında beraat kararı2742 verdi.2743 

31 Mayıs 2022 
• İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Derya Okatan hakkında ETHA sorumlu yazı işleri 

müdürü olduğu dönemde yayınlanan Mayıs 2016 tarihli “Mersin Kadın Platformu: Tacizci avukat 

 
2730 https://bagimsiz.com.tr/savci-kavala-tweeti-nedeniyle-hakkinda-dava-acilan-avukat-asli-kazanin-beraat-etti/ 
2731 https://t24.com.tr/haber/avukat-asli-kazan-in-yargilandigi-davada-vekalet-garipligi-adalet-bakan-yardimcisi-nin-avukatlari-dosyaya-davayla-ilgisi-olmayan-
cumhurbaskani-nin-vekaletini-sundu,1030441 
2732 https://t24.com.tr/haber/savci-kavala-tweeti-nedeniyle-hakkinda-dava-acilan-avukat-asli-kazan-in-beraatini-talep-etti,1034925 
2733 https://www.mlsaturkey.com/tr/baris-annelerinin-yargilandigi-davada-beraat-karari-verildi/ 
2734 https://www.mlsaturkey.com/tr/savci-sair-ve-yazar-yilmaz-odabasinin-cezalandirilmasini-istedi/ 
2735 https://www.mlsaturkey.com/tr/sair-ve-yazar-yilmaz-odabasi-sosyal-medya-paylasimi-gerekce-gosterilerek-yargilandigi-davada-beraat-etti/ 
2736 https://twitter.com/ECHR_CEDH/status/1529010630598053889?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetem-
bed%7Ctwterm%5E1529010630598053889%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2022%2F05%2F24%2F 
2737 https://t.co/MTjJzk739G 
2738 https://tr.euronews.com/2022/05/24/aihm-turkiye-de-gosteriye-kat-l-m-engellemeyi-ihlal-nedeni-sayd 
2739 https://www.mlsaturkey.com/tr/12-eylulde-idam-edilenleri-paylastigi-icin-yargilanan-guzele-beraat/ 
2740 https://www.gazeteduvar.com.tr/12-eylulde-idam-edilenleri-paylastigi-icin-yargilanan-guzele-beraat-haber-1566607 
2741 https://www.birgun.net/haber/sol-partili-murat-guzel-beraat-etti-389518 
2742 https://www.gazeteduvar.com.tr/mahkeme-sensin-beyaz-et-ifadesi-cumhurbaskanina-hakaret-degil-haber-1566728 
2743 https://www.evrensel.net/haber/462464/mahkeme-sensin-beyaz-et-ifadesinin-cumhurbaskanina-hakaret-olmadigi-kararina-vardi 
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Onur Kale'yi teşhir ediyoruz”2744 haberi nedeniyle “hakaret” suçlamasıyla yargılanmasında “suç 
bakımından kast ve taksirinin bulunmaması” nedeniyle beraatine karar verdi.2745 

• İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi, Sezen Aksu’nun yapım şirketi SN Müzik, Aksu’nun 
şarkısını YouTube yönlendirmesiyle 2018’de haberleştirerek paylaşan Kültür Servisi’ne Mayıs 
2021’de açtığı telif davasında beraat kararı verdi. Kültür Servisi’nin kurucusu Aslı Uluşahin ka-
rarı Twitter’dan duyurarak, “Beraat ettik! Hiç açılmaması gereken dava nihayet sona erdi. Şimdi 
Sezen Aksu’dan aleni özür bekliyoruz! Bu dava onun adına açıldı, bir yıl boyunca da arkasında 
durdu. Bir kültür gazetesini ‘sanatçının manevi ve mali haklarına tecavüz’le suçlayıp sonra kenara 
çekilemezsiniz”2746 dedi.2747 

2 Haziran 2022 
• İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında parti 

faaliyetini içeren Twitter paylaşımı gerekçe gösterilerek, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ve “kamu 
görevlisine hakaret” suçlamalarıyla yargılanmasında atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığına 
kanaat getirerek2748 beraatine karar2749 verdi.2750 

6 Haziran 2022 
• Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eş Başkanı Dicle Müftüoğlu, dört gün gözaltında tutul-

duktan sonra serbest bırakıldı.2751 
13 Haziran 2022 

• Diyarbakır 8. Asliye Ceza Mahkemesi, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Di-
yarbakır İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreteri Doğan Hatun hakkında TCK’nin 301. madde-
sinde yer alan “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, 
Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama” suçlamasında 
suçun yasal unsurlarının oluşmadığına kanaat getirerek beraatine hükmetti. Hatun, yeşil alan içe-
risinde yer alan Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü yerleşkesindeki arazinin yapılaşmaya açılması 
ile ilgili düzenlenen basın açıklamasında kullandığı ifadeler gerekçesiyle suçlanmıştı.2752 

• İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti işbirliğiyle Uluslararası Basın Mer-
kezi’nin açılışı yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Uluslararası Basın Mer-
kezi gazetecilerin ifade ve basın özgürlüğü için mücadele ettiği bir üs olacak. Medya üzerindeki 
baskı ve sansürün giderek arttığı böylesi bir dönemde merkez, basın emekçilerine ve medya sek-
törüne güç verecek” dedi. Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Niko-
laus Meyer-Landrut ise, ifade, basın ve fikir özgürlüğünün Avrupa’nın da temel değerleri arasında 
yer aldığını belirterek “Gazetecilere bu zorlu günlerinde başarılar diliyorum. Avrupa Birliği ola-
rak katkıda bulunmaktan memnuniyet duyuyoruz” açıklaması yaptı.2753 

17 Haziran 2022 
• Prof. Dr. Yaman Akdeniz, Anayasa Mahkemesi’nin CHP’nin başvurusu üzerine Cumhurbaşkanı 

Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan lehine 17-25 Aralık sürecinde İstanbul İl Başkanlığı’na asılan 
pankart gerekçesiyle İstanbul 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nin verdiği tazminat 
ödenmesi kararına ilişkin ifade özgürlüğü hakkı ihlali olduğuna hükmettiğini2754 açıkladı.2755  

27 Haziran 2022 
• Ankara 60. Asliye Ceza Mahkemesi, İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Öztürk 

Türkdoğan hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklamalarını eleştirmesiyle ilgili 
“kamu görevlisine hakaret” suçlamasından beraatine karar verdi.2756 

 
2744 https://www.ydk-online1.net/mersin-kadn-platformu-tacizci-avukat-onur-kaleyi-tehir-ediyoruz/ 
2745 http://etha40.com/haberdetay/gazeteci-derya-okatan-beraat-etti-161033 
2746 https://twitter.com/asliulusahin/status/1531561152102158336 
2747 https://www.gazeteduvar.com.tr/kultur-servisi-sezen-aksunun-actigi-telif-davasinda-beraat-etti-ozur-bekliyoruz-haber-1567171 
2748 https://www.mlsaturkey.com/tr/canan-kaftancioglu-erdogan-ve-soyluya-hakaret-suclamasiyla-yargilandigi-davada-beraat-etti/ 
2749 https://www.hurriyet.com.tr/dunya/kaftancioglu-beraat-etti-42076401 
2750 https://www.mlsaturkey.com/tr/canan-kaftancioglu-erdogan-ve-soyluya-hakaret-suclamasiyla-yargilandigi-davada-beraat-etti/ 
2751 https://www.gazeteduvar.com.tr/gazeteci-dicle-muftuoglu-serbest-birakildi-haber-1568094 
2752 https://www.mlsaturkey.com/tr/tmmob-diyarbakir-ikk-sekreteri-dogan-hatun-tck-301den-yargilandigi-davada-beraat-etti/ 
2753 https://ankahaber.net/haber/detay/uluslararasi_basin_merkezi_izmirde_acildi_90327 
2754 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2018/36229 
2755 https://twitter.com/cyberrights/status/1537683298205458433 
2756 https://www.diken.com.tr/soyluyu-elestirdigi-icin-yargilanan-ihd-es-genel-baskanina-beraat/ 
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30 Haziran 2022 
• Anayasa Mahkemesi, eski CHP milletvekili Melda Onur’un, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 

hakkındaki “Size tezek bile diyemeyeceğiz bu kıyasta [R.H.] 8 Mart saçmalamasında büyük 
ödülü aldınız tebrikler” tweet paylaşımını oy çokluğu ile ifade özgürlüğü kapsamında değerlen-
dirdi. AYM, Ankara 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 1.290 liralık adli para cezası hükmünü ifade 
özgürlüğüne aykırı bularak, yeniden yargılama yapılması gerektiğine karar verdi.2757 

• AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, basın meslek örgütlerince protestolar ile vazgeçilmesi çağ-
rısı yapılan “Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin 
TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesini gelecek yasama yılına bırakma kararı alındığını açık-
ladı.2758 Ünal, TBMM’nin 1 Temmuz itibariyle yaz tatiline gireceğini belirterek, “Kamuoyunda 
dezenformasyon yasası olarak bilinen Basın Kanunu'nu Ekim ayına bırakmak durumunda kalmış 
bulunuyoruz” dedi.2759 

1 Temmuz 2022 
• Anayasa Mahkemesi (AYM), gazeteci Hacı Boğatekin hakkında “2012 yılında imam rüyasında 

gördüğü bölgede yapılan kazı çalışmalarını” haberleştirdiği gerekçesiyle tazminat ödemeye mah-
kum edilmesi kararı ile ilgili AYM, Boğatekin hakkında yerel mahkemece verilen tazminat kara-
rının bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına oy birliği ile karar verdi.2760 

• İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesi, gazeteci Barış Terkoğlu’nun BirGün’e verdiği “Pelikan-
cıların İstanbul Savaşı” başlıklı söyleşi nedeniyle Berat Albayrak’ın kardeşi Serhat Albayrak ta-
rafından açılan tazminat davasını reddetti. Mahkeme, haber için “güncel ve toplumsal ilgiyle ala-
kalı olduğu, kişilik haklarına saldırı niteliği taşımadığı” değerlendirmesini yaptı. Mahkeme, ge-
rekçeli kararında, ifade ve basın özgürlüğü ile ilgili AİHM kararlarından örnekler vererek, “Basın 
özgürlüğü bir yönüyle halkı ilgilendiren haber ve görüşleri iletme özgürlüğü, diğer yönüyle de 
halkın bu bilgi ve görüşleri alma hakkıdır. Mahkeme’ye göre basın ancak bu şekilde, kamuoyu-
nun bilgi edinme hakkı bakımından yaşamsal önemi bulunan ‘halkın gözcülüğü’ ya da ‘bekçisi’ 
görevi yapabilir” tespitini paylaştı.2761 

• İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi, Vedat Örüç hakkında haber takibi yaptığı sırada gözaltına 
alınıp hakkında “2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek” ve 
“kamu görevlisine hakaret” suçlamalarıyla yargılanmasında, “Sanığın suça konu olayın fotoğraf 
ve videosunu çekmesi şeklindeki eyleminin salt bu eyleme iştirak ettiğine yeterli delil kabul edi-
lemeyeceği” gerekçesiyle beraatine karar verdi.2762 

4 Temmuz 2022 
• İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi, DİSK Basın-İş Sendikası üyesi, gazeteci Ali Ergin Demir-

han hakkında Suriye-İdlib’te Rusya’nın hava saldırısı sonucu ölen 33 askere ilişkin yaptığı pay-
laşım nedeniyle “Cumhurbaşkanı’na hakaret etmek” iddiasıyla yargılanmasında2763 beraatine ka-
rar verdi.2764 

5 Temmuz 2022 
• İstinaf Mahkemesi, Hürriyet’in işten çıkardığı gazetecilerin işe iadesi ve gazetecilere tazminat 

ödenmesi yönündeki kararı onadı. TGS’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Hürri-
yet’ten atılan üyelerimizle ilgili sendikal tazminat ve işe iade kararı istinafta bugün kesinleşti. 
Mahkeme, Demirören Medya’ya ‘sendikalı gazeteciyi işten atamazsın’ dedi. Sıra diğer davaları-
mızda. #SendikaHürriyettir #GazetecilerinGücü” 2765  ifadelerine kullandı. 2766  Demirören Hol-
ding, Hürriyet’te çalışan 45 gazeteciyi işine 2019 yılında “Yönetim Kurulu’nun işletimsel kararı” 

 
2757 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2020/7718 
2758 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-dezenformasyonla-mucadele-yasasi-teklifi-yeni-yasama-donemine-ertelendi-42092830 
2759 https://www.haberler.com/guncel/akp-li-mahir-unal-dezenformasyon-yasasi-olarak-15047715-haberi/ 
2760 https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/265132-imamin-kazi-yaptiran-ruyasini-haberlestirdi-ceza-aldi-aym-dur-dedi 
2761 https://www.birgun.net/haber/serhat-albayrak-in-birgun-ve-terkoglu-na-actigi-pelikan-davasi-reddedildi-393992 
2762 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-vedat-oruce-beraat-cekim-yapmak-delil-kabul-edilemez/ 
2763 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-ali-ergin-demirhan-cumhurbaskanina-hakaret-davasinda-beraat-etti/ 
2764 https://www.evrensel.net/haber/465154/gazeteci-ali-ergin-demirhan-cumhurbaskanina-hakaret-davasinda-beraat-etti 
2765 https://twitter.com/TGS_org_tr/status/1544300888294039552 
2766 https://www.gazeteduvar.com.tr/hurriyet-davasinda-ise-iade-ve-tazminat-karari-onandi-haber-1572244 
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gerekçesiyle işten çıkarmıştı. Demirören Holding, gazetecilere tazminatlarını da ödememişti. Bu-
nun üzerine gazeteciler işe iade davası, TGS de yetki davası açmıştı. İstanbul Bakırköy 6. İş Mah-
kemesi, 23 Aralık 2021 tarihinde Demirören Holding’in gazetecileri “sendikal sebeplerle” işten 
çıkardığına karar vermişti. Mahkeme, gazetecilerin işe iade edilmesine, işveren Demirören Hol-
ding’in çalışanların bir yıllık brüt ücretleri kadar sendikal tazminat ve dört maaş şeklinde boşta 
geçen süre tazminatı ödemesine hükmetmişti.2767  

20 Temmuz 2022 
• AYM, İpek Moral ve Nuriye Gülmen’in başvurusunu değerlendirerek toplantı ve gösteri yürü-

yüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine, Gülmen’e 4.500 lira vekalet ücreti ödenmesine karar 
verdiği basına yansıdı.2768 AYM, Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliği ve Ankara 6. Sulh Ceza Hâkim-
liği’nin yeniden yargılama yapmasına hükmetti. Kararda, başvurucuların katıldıkları etkinlik ne-
deniyle idari para cezası ile cezalandırılmalarının, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hak-
kına yönelik bir müdahale olduğu belirtildi.2769 Kararda, Ankara Valiliği’nin eylem yasağı kara-
rıyla ilgili “Valiliğin 21 Ocak 2018 tarihli kararı 2935 sayılı Kanun’a dayanarak alınmıştır ancak 
29 Mayıs 2019 tarihli eylem esnasında OHAL mevcut değildir ve söz konusu etkinliğe yapılan 
müdahale bir OHAL tedbiri olarak değerlendirilemez” denildi.2770 

22 Temmuz 2022 
• Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Basın Özgürlüğü Ödülü, Diyarbakır’da tutuklu 16 gazete-

ciye verildi. Ödülü meslektaşları adına TGC Diyarbakır Temsilcisi Faruk Balıkçı  aldı. Balıkçı 
ödülü 16 Haziran’da Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tu-
tuklanan 16 gazeteciye adına avukatları Resul Temur’a teslim edecek.2771 TGC Başkanı Turgay 
Olcayto, ‘‘Türkiye coğrafyasında ne kadar bir takım insanları ötekileştirmek isterlerse istesinler 
bizim meslek buna izin vermeyecek. Ben yerel gazetecilik seminerlerinde de söylerdim arkadaş-
lara, ‘bizim için Türkiye’nin hangi yöresinde bir arkadaş gazetecilik yapıyorsa –ama gerçekten 
gazetecilik yapıyorsa- onun arkasındayız’. Bu Doğu’daki arkadaşlarımızın Kürt arkadaşlarımızın 
gazeteciliğini yasaklayamazsınız. Zaten ortaya koydukları belgeler de gazeteci olduklarını göste-
riyor. Bir fotoğraf makinesi koyuyorlar. Daha önce İstanbul’da da yaparlardı, emniyet müdürlüğü 
yakaladığı arkadaşların fotoğraf makineleri koyardı masanın üzerine. Ve suç unsuru bunlar. Bir 
de kitap. Gazetecilik en büyük suç. Bizde hep diyoruz ki gazetecilik suç değildir. Ama biz ne 
kadar bağırırsak bağıralım duyan yok. Bu arkadaşların arkasındayız’’ dedi. Ödüle layık görülen 
tutuklu gazeteciler, Abdurrahman Öncü, Aziz Oruç, Elif Üngür, İbrahim Koyuncu, Lezgin Ak-
deniz, Mazlum Doğan Güler, Mehmet Ali Ertaş, Mehmet Şahin, Neşe Toprak, Ömer Çelik, Ra-
mazan Geciken, Remziye Temel, Safiye Alagaş, Serdar Altan, Suat Doğuhan ve Zeynel Abidin 
Bulut oldu.2772 

2 Ağustos 2022 
• AYM, “Barış için Akademisyenler” bildirisini imzaladıkları için haklarında disiplin cezası veri-

len akademisyenlerin ifade özgürlüklerinin ihlal edildiğine hükmetti.2773 Başvuruculardan ikisine 
10.000 lira, diğerlerine 13.500 lira manevi tazminat ödenmesine hükmedildi. AYM, aralarında 
Deniz Pelin Dinçer Akan, Işıl Çakan Hacıibrahimoğlu, Rabia Beyza İnan, Çağatay Yağcı ve Ayşe 
Nevin Yıldız’ın da bulunduğu akademisyenlere disiplin cezası verilmesini ifade özgürlüğünün 
ihlali saydı. Oy birliğiyle verilen kararda, İstanbul’da terör suçlarından sorumlu Cumhuriyet Baş-
savcı vekili olduğu dönemde, 733 akademisyen hakkındaki soruşturmayı yürüten İrfan Fidan’ın 
da imzası söz konusu. Kararda, “Kanun koyucu, normun iptaline ilişkin kararın yürürlüğe girmesi 
için verilen sürede düzenleme yapmayarak bir tercihte bulunmuştur. Dolayısıyla oluşan hukuksal 
boşluğun kanun koyucunun iradesi ile ortaya çıktığı kabul edilmelidir. Bu nedenle derece 

 
2767 https://bianet.org/bianet/medya/255277-hurriyet-te-isten-atilan-gazeteciler-ise-iade-davasini-kazandi 
2768 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2019/30422 
2769 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2019/30422 
2770 https://m.bianet.org/bianet/insan-haklari/264733-aym-bildiri-dagitmak-ve-eylem-yapmak-anayasal-hak 
2771 https://www.tgc.org.tr/aciklamalar/3469-2022-tgc-basın-özgürlüğü-ödülleri-açıklandı.html 
2772 https://www.gercekgundem.com/medya/350646/tutuklu-kurt-16-gazeteciye-verilen-basin-ozgurlugu-odulunu-alan-balikci-12-eylulden-beri-gazeteciyim-
boyle-baski-gormedim 
2773 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2017/30653 
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mahkemelerinin ilgili YÖK kararı ve yüksek yargı kararlarından hareketle öğretim elemanlarının 
Anayasa’da vurgulanan özelliklerini ve kanun koyucunun iradesini gözetmeksizin 657 sayılı Ka-
nun’a başvurması, Anayasa’nın amir hükmüne ve kanun koyucunun düzenleme yapmamak yö-
nündeki iradesine aykırı bir yorum olmuştur” denildi.2774 

3 Ağustos 2022 
• İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Alican Uludağ’ın 5 Mayıs 2020’de Twitter’dan yaptığı 

paylaşımla gazeteciler Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu’nun tutuklanması eleştirdiği için “kamu 
görevlisine hakaret” suçlamasıyla yargılandığı davada suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçe-
siyle beraat etmesine karar verdi.2775 

4 Ağustos 2022 
• AYM, KESK’e bağlı Eğitim-Sen üyelerinin Aydın’da gerçekleştirdiği 29 ayrı eyleme katılanlara 

verilen idari para cezası nedeniyle “toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı”nın ihlal edil-
diğine karar verdi. Sendika çağrısıyla eyleme katıldıkları için OHAL döneminde de izlenen 
amaçla orantılı bir sınırlama olarak kabul edilemeyeceğine değinilen kararda, “Başvuruculara ve-
rilen idari para cezaları nedeniyle toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildi-
ğine karar verilmiştir” denildi. AYM, Aydın 1. ve 2. Sulh Ceza Hakimliklerince karar düzeltmesi 
yapılmasına hükmetti.2776 

8 Ağustos 2022 
• AYM, Van’da yaklaşık altı yıldır uygulanan eylem ve etkinlik yasağıyla Anayasa’nın 34. Mad-

desinde güvence altına alınmış olan “toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı”nın ihlal edildiğine oy 
birliğiyle karar verdi. AYM, Çaldıran Sulh Ceza Hakimliği’ne yazı gönderilmesine de karar 
verdi.2777 

10 Ağustos 2022 
• AYM, İstanbul Sözleşmesi’nin fesih kararını protesto eden kadınlara idari para cezası uygulan-

masını, “toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlali” gerekçesiyle iptal etti.2778 Ka-
rarda, idare ve derece mahkemelerinin başvurucuların katıldığı basın açıklamasının kamu düze-
nini bozduğunu veya bozma tehlikesi ortaya çıkardığını somut olayla bağlantılı ve yeterli bir ge-
rekçe ile ortaya koyamadığı ifade edildi. Kararda, “Ne idare ne de mahkemeler basın açıklaması 
yapmak isteyen grubun olaysız dağıldığını göz önüne almıştır. Yine somut olayda kolluk kuvvet-
leri veya idare tarafından bir müdahale yapılması gereği duyulmamış, başvurucular hakkındaki 
idari para cezaları olay sonrasında kolluk kuvvetleri tarafından düzenlenmiştir. Her ne kadar baş-
vurucuların ilgili makamlar tarafından verilen emirlere uymamaları nedeniyle suçlu bulunmaları 
mümkünse de kamu makamlarının ve mahkemelerin barışçıl biçimde yapılan toplantıya katılan 
başvurucuların barışçıl şekilde gösteri yapma hakları ile yerel makamların kamu düzenini koruma 
hakkı arasındaki dengeyi sağlama yükümlülükleri devam etmektedir” değerlendirmesi yapıldı.2779 

• AYM, oy çokluğuyla aldığı Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla Cumhuriyet, Evrensel, Sözcü 
ve Birgün gazetelerine Basın İlan Kurumu’nun (BİK) verdiği ilan kesme cezalarına ilişkin basın 
ve ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna hükmetti.  AYM Başkanvekili Kadir Özkaya, üyeler Recai 
Akyel, Yıldız Seferinoğlu, Selahaddin Menteş ve İrfan Fidan bu karara muhalefet şerhi yazdı. 
AYM, bu konuda düzenleme yapılması için kararının bir örneğini TBMM’ye gönderdi. AYM 
kararında, “Kuruma verilen yetkinin basının etik değerlerini düzenleme amacından öteye giderek 
artık kimi basın mensupları açısından caydırıcı etki yaratabilecek bir cezalandırma aracına dö-
nüştüğü ve bu durumun sistematik bir soruna neden olduğu gözlemlenmiştir” denildi.2780 Cum-
huriyet gazetesi (Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.), Evrensel gazetesi (Bülten 
Basın Yayın Reklamcılık Ticaret Limitet Şirketi), Sözcü gazetesi (Estetik Yayıncılık A.Ş.) ve 

 
2774 https://www.evrensel.net/haber/467262/aym-baris-akademisyenlerine-verilen-disiplin-cezasi-icin-hak-ihlali-dedi 
2775 https://diclefiratgazeteciler.org/haberler/gazeteci-alican-uludag-beraat-etti 
2776 https://www.evrensel.net/haber/467398/aym-aydinda-sendika-uyelerinin-eyleme-katildiklari-icin-aldiklari-cezayi-ihlal-saydi 
2777 https://www.evrensel.net/haber/467655/aym-vanda-eylem-ve-etkinlik-yasagina-dair-hak-ihlali-karari-verdi 
2778 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/179357 
2779 https://ilerihaber.org/icerik/aymden-kadinlar-icin-emsal-karar-143903 
2780 https://t24.com.tr/haber/aym-den-basin-ilan-kurumu-nun-ilan-kesme-cezalariyla-ilgili-pilot-karar-cezalandirma-aracina-donustu,1051777 
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Birgün gazetesi (Birgün Yayıncılık ve İletişim Ticaret A.Ş.), BİK’in çeşitli tarihlerde yayımlanan 
haberler nedeniyle birden çok kez verdiği ilan kesme cezasını AYM’ye taşımıştı. Gazeteler, ha-
berler nedeniyle verilen cezaların ifade ve basın özgürlüğünün ihlali olduğunu ileri sürmüştü.2781 
Kararda, “Mevcut başvurulara bakıldığında, birbirini tekrarlayan bu tür kararların sistematik bir 
soruna işaret ettiği değerlendirilmiştir. Basın özgürlüğüne yönelik müdahalede kullanılan araç 
kanuni güvenceden yoksun olduğu gibi, bu aracın kullanılmasının nedenleri de ilgili ve yeterli 
gerekçelerle ortaya konulamamıştır” denildi. Kararda, “Bu tür bir takdir yetkisi, somut başvuru-
larda olduğu gibi ifade ve basın özgürlüklerine yönelik geniş bir müdahale alanı yaratmakta; ku-
ralları, potansiyel ihlallere ifade ve basın özgürlüklerinin aleyhine olacak şekilde geniş yorum-
lanmaya ve keyfi müdahalelere açık hale getirmektedir” yorumu da yapıldı. Kararda, “BİK’in 
yetkisinin sınırlarının öngörülemez biçimde geniş tutulduğu, itiraz usulünde belirsizlikler olduğu, 
itiraz ile sonuç alınma ihtimalinin bulunmadığı” kaydedildi.2782 Bu karar üzerine BİK Yönetim 
Kurulu ise, olağanüstü toplantısı ardından TBMM tarafından 195 sayılı BİK Teşkiline Dair Ka-
nunun ''Müeyyide'' başlıklı 49. maddesinde değişiklik yapılana kadar Basın Ahlak Esasları kap-
samındaki şikayetlerin toplantı gündemine alınmamasına karar verdiğini duyurdu. BİK’ten yapı-
lan açıklamada2783, AYM’nin görüş değişikliği yönünde bir karar aldığı ifade edildi ve “AYM, 
TBMM’ye ilgili kanun maddesi hükmünün, kararda bahsi geçen dengeleme ölçütleri göz önüne 
alınarak yeniden düzenlenmesini önermektedir. Önemle belirtmek isteriz ki AYM kararında, ki-
şilik haklarına saldırı mahiyetinde olan ve eleştiri sınırlarını aşan ve/veya kanunlarında yaptırıma 
bağlanan suç kapsamında yer alan haberlerin yaptırıma tabi tutulmasının hukuk devletinin bir 
gereği olduğu ifade edilmektedir. Kararda, basının niteliklerini artırma ve basının özellikle eko-
nomik özgürlüğünün tesisini sağlama gayesiyle kurulan bir kuruma müeyyide uygulama yetkisi-
nin verilebileceği hükme bağlanmaktadır” denildi.2784 İlaveten açıklamada, 2 Ocak 1961 tarih ve 
195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun, "Müeyyide" başlıklı 49. maddesinin, bu-
güne kadar hiç değişmediği, Genel Kurulun, söz konusu maddeye dayanarak 1961, 1964, 1994 
ve 2022 yıllarında Basın Ahlak Esaslarını belirlediği hatırlatıldı. Açıklamada, “Hatta AYM'nin 
2016/5653, 2016/73997 ve 2017/30597 başvuru numaralı kararlarında, anılan kanun hükmünün 
kanunilik ölçütünü karşıladığı açıkça vurgulanmıştır. Bu tespitin ardından Anayasa Mahkemesi, 
Basın Ahlak Esasları ile ilgili olarak kendisine yapılan başvuruları münferit olarak ele almış ve 
müeyyide kararının ölçülülük ilkesine uygun olup olmadığını esastan incelemiştir. Ancak bu son 
kararıyla AYM, 195 sayılı Kanunun 49. maddesinde yapısal bir sorun tespit ederek, önceki görü-
şünden ayrılmış ve anılan kanun hükmünün temel hak ve hürriyetlerin sınırlanmasında kanunilik 
unsurunu taşımadığı sonucuna varmıştır” denildi.2785 

2 Eylül 2022 
• Anayasa Mahkemesi (AYM), Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde Gezi Parkı olaylarında öldürü-

len Ali İsmail Korkmaz’ın afişini astığı için öğrenci Cebrail Padak’a üniversite yönetimince ve-
rilen disiplin cezasını ifade özgürlüğünün ihlali saydı. AYM, ifade özgürlüğünün ihlalinin sonuç-
larının ortadan kaldırılması için kararın yeniden yargılama yapılmak üzere Eskişehir 2. İdare 
Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verdi. AYM kararında, “Üniversite yönetiminin soruşturma 
işlemlerinde ve derece mahkemeleri kararlarında, izinsiz olarak asılan afişin içeriği hakkında her-
hangi bir değerlendirmeye yer verilmemiştir. Afişin içeriği incelendiğinde başvurucu ile aynı üni-
versite ve aynı bölümde okumuş Ali İsmail Korkmaz'ı, doğum gününde anma amacı taşıdığı gö-
rülmektedir. Söz konusu afişin içerik ve biçim itibarıyla hakaret, şiddete teşvik, nefret söylemi 
veya isyana teşvik gibi bir içeriğinin olduğu iddia edilmemiştir. Yukarıdaki değerlendirmelere 
göre somut olayın koşullarında asılan afiş ile ilgili olarak başvurucu hakkında disiplin cezası uy-
gulanmasının zorunlu bir toplumsal ihtiyacı karşıladığına ilişkin ilgili ve yeterli gerekçe ortaya 

 
2781 https://ankahaber.net/haber/detay/aymden_basin_ilan_kurumunun_gazetelere_ilan_kesme_cezalarina_pilot_karar_cezalandirma_aracina_donustu_98552 
2782 https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/aymden-basin-ilan-kurumunun-resmi-ilan-ve-reklam-kesme-yetkisine-ornek-karar-1968112 
2783 https://bik.gov.tr/kurumsal-haberler/kamuoyu-aciklamasi/ 
2784 https://www.milliyet.com.tr/siyaset/aymnin-ilan-kararina-bikten-aciklama-6805340 
2785 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/basin-ilan-kurumundan-aym-kararina-iliskin-aciklama/2658513 
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konulmamıştır. Dolayısıyla müdahalenin demokratik toplum gereklerine uygun olmadığı sonu-
cuna ulaşılmıştır” denildi.2786 

6 Eylül 2022 
• Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), dört grup komite kararıyla 15 Temmuz darbe girişi-

minden sonra “terör örgütü üyeliği” iddiasıyla tutuklanan 230 yargı mensubu hakkında “özgürlük 
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 tarafından güven-
celere aykırı olduğu ve herhangi bir makul şüphe olmadan gerçekleştiğine karar verilmiş oldu.2787 

7 Eylül 2022 
• İstanbul Küçükçekmece 22. Asliye Ceza Mahkemesi, Onur Öncü’nün Youtube kanalında2788 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.2789 

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 ihlali 
saydı.2790 Yüksek Mahkeme, başvurucuya 10.000 lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi. 
Kararda, “Mevzuat gereğince, ceza infaz kurumunun, dilekçeleri okumaya yetkisi olmadığı gibi 
dilekçeleri okuduktan sonra tespit ettiği sözlere yönelik işlem yapmaya da yetkisi bulunmamak-
tadır” denildi.2791 

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.2792 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 yazılı 
belgede yer almasının kurum düzeni ve güvenliği üzerindeki etkisi yönünden hiçbir değerlen-
dirme yapılmadığı anlaşılmıştır” dedi.2793 

28 Eylül 2022 
• İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, MİT görevlisinin cenazesiyle ilgili yaptıkları haberler 

nedeniyle gazeteci Barış Terkoğlu’nun haksız tutukluluk gerekçesiyle açtığı manevi tazminat da-
vasında 25.000 lira tazminat ödenmesine karar verdi.2794 Terkoğlu, “O dönem bana ve meslektaş-
larıma 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.2795 

30 Eylül 2022 
• İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, Karar gazetesi nedeniyle Eren Erdem hakkında verilen hapis 

cezasını Anayasa Mahkemesi’nin verdiği hak ihlali kararı doğrultusunda yeniden değerlendirdi 

 
2786 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2019/41543 
2787 https://tr.euronews.com/2022/09/06/aihm-turkiyede-230-yargi-mensubunun-daha-ozgurluk-ve-guvenlik-hakkinin-ihlal-edildigine-hu 
2788 https://www.youtube.com/c/OnurÖncü 
2789https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-onur-oncu-suleyman-soyluya-hakaret-suclamasiyla-yargilandigi-davada-beraat-etti/ 
2790 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220913-7.pdf 
2791 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/aym-tutuklunun-dilekcesinde-kullandigi-ifadeler-nedeniyle-cezalandirilmasini-hak-ihlali-saydi/2683672 
2792 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220915-9.pdf 
2793 https://www.dokuz8haber.net/gardiyanlari-cizgi-film-karakterine-benzeten-tutukluya-aymden-hak-ihlali-karari 
2794 https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/267738-mit-mensubunun-ifsasi-davasinda-baris-terkoglu-tazminat-kazandi 
2795 https://kronos35.news/tr/mit-mensubunun-ifsasi-davasinda-gazeteci-terkoglu-tazminat-kazandi/ 
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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. Yargıtay 3. 
Ceza Dairesi de bu kararı bozmuştu ve sonrasında AYM hak ihlali kararına hükmetmişti.2796 Er-
dem, 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 ta-
mamen beraat ettik. Tüm bu süreçlerde yanımda duran herkese teşekkür ediyorum. Herkes için 
adalet mücadelemize devam” mesajını paylaştı.2797 

3 Ekim 2022 
• Samsun 1. Sulh Ceza Mahkemesi, Samsun 3. Sulh Ceza Mahkemesi’nin AKP Samsun Milletve-

kili Fuat Köktaş’ın talebiyle Samsun Etik Haber Genel Yayın Yönetmeni Berat Gonca’nın köşe 
yazısının2798 yayından kaldırılması kararı hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi.2799 

5 Ekim 2022 
• İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği, İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 

İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFOD) hukuki destek verdiği Gazete Duvar’ın, Şafak Hastaneleri 
ile ilgili haberi hakkında verilen erişime engelleme kararının kaldırılmasına hükmetti.2800 

• İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK) Onursal 
Başkanı Turgut Öker hakkında sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek “örgüt propagan-
dası” suçlaması ile yargılanmasında isnat edilen suçun unsurlarının oluşmadığına kanaat getirerek 
beraatine karar verdi.2801 

• AYM, milletvekili seçildikten sonra Leyla Güven’in tutuklanmasının yasama dokunulmazlığıyla 
bağdaşmadığı değerlendirmesinde bulunarak, hak ihlaline hükmetti.2802 AYM, Güven’e ihlal ne-
deniyle 67.500 TL tazminat ödenmesine karar vererek, karar örneğini Güven’in yargılandığı Di-
yarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ne ve Adalet Bakanlığı’na göndermeye karar verdi. AYM, ya-
sama dokunulmazlığına hiçbir şekilde müdahale edilemeyeceği yönündeki Anayasa’nın 83’üncü 
maddesiyle çelişkili olan ve milletvekillerinin tutuklanmasına dayanak gösterilen Anayasa’nın 
14’ncü maddesindeki “hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılması” düzenlemesinde yasal bir deği-
şikliğe ihtiyaç olduğuna işaret etti. AYM, Güven hakkındaki ihlal kararını dokunulmazlığı dü-
zenleyen 83’üncü maddeden değil, kişi hürriyetinin ihlalini düzenleyen Anayasa’nın 19’uncu 
maddesinden verdi. AYM, Güven’in yakalanmasını, gözaltına alınmasını hukuka aykırılığın yö-
nündeki iddiayı kabul edilemez buldu ancak Güven’in milletvekili seçildikten sonra tutuklanma-
sının ise “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine” oy çokluğuyla hükmetti. Anayasa 
Mahkemesi, Başkanı Zühtü Arslan’ın ihlal yönünde oy kullandığı kararda, Rıdvan Güleç, Yıldız 
Seferinoğlu, Basri Bağcı ve İrfan Fidan karşı oy kullandı.2803 

• Sakarya 2. Sulh Ceza Mahkemesi, Sakarya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi eski dekanı Prof. 
Dr. Hakan Akın’ın görevinden ayrılmadan önce medyabar.com’da yer alan “Dişcilik fakültesinde 
istifa şoku! Fakülte dekanı dokuz kişilik ekibiyle ayrılıyor” haberine2804 “kişisel haklarına saldırı” 
olduğu gerekçesiyle verilen engelleme kararını kaldırdı. Kararda, “Tüm dosya kapsamı ve itiraz 
dilekçesi birlikte değerlendirildiğinde haber içeriklerinin haber verme hakkı kapsamında kaldığı, 
haber verme sınırlarının aşılmadığı, haber içeriklerinin başvuranın kişilik haklarının ihla-
line yol açmadığı anlaşılmakla itirazın kabulü ile Sakarya 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararının 
kaldırılmasına karar vermek gerekti” denildi.2805 

6 Ekim 2022 

 
2796 https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/yargitay-karari-bozmustu-eren-erdem-hakkinda-beraat-karari-1986683 
2797 https://twitter.com/erenerdemnet/status/1575404371998916609?ref 
2798 https://www.samsunetikhaber.net/haber-cumhurbaskanI-adalet-bakanI-hsk-ve-kenan-ipek-e-acIk-mektup-12966.html 
2799 https://www.samsunetikhaber3.com/haber-koktas-a-yargi-tokadi-13052.html 
2800 https://ifade.org.tr/engelliweb/safak-hastaneleri-hakkindaki-haberin-erisim-engeli-kaldirildi/ 
2801 https://www.mlsaturkey.com/tr/aabk-kurucu-baskani-turgut-oker-orgut-propagandasi-suclamasindan-beraat-etti/ 
2802 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2018/26689 
2803 https://www.gercekgundem.com/siyaset/359352/aymden-leyla-guven-hakkinda-hak-ihlali-karari 
2804 https://medyabar.com/makale/12294780/editorun-yorumu/ibretlik-olacak-bir-yalan-haber-hikayesi 
2805 https://medyabar.com/haber/12325610/dis-hekimligi-fakultesi-eski-dekanin-rahatsiz-oldugu-haber-mahkeme-kararini-verdi 
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• AYM, 2004 yılındaki Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yaşanan tren kazasına ilişkin bireysel baş-
vuruda, yaşam hakkının maddi ve usul yönünden ihlal edildiğine ve başvuruculara ayrı ayrı 
90.000 lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.2806 AYM’nin kararında, “Anayasa Mahke-
mesi somut başvuruya konu tren kazasında yetkili makamların demir yolu taşımacılığı gibi tehli-
keli bir faaliyet nedeniyle yaşam ve fiziksel bütünlüğe karşı oluşan riskleri bertaraf etmek için 
kendilerine düşen pozitif yükümlülük kapsamında gerekli ve yeterli önlemleri aldıklarının söyle-
nemeyeceği kanaatine varmıştır. Açıklanan gerekçelerle yaşam hakkının maddi boyutunun ihlal 
edildiğine karar verilmiştir” denildi. Yüksek Mahkeme, yaşam hakkının usul boyutunun da ihlal 
edildiğine karar verdi.2807 

• CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “SaBıKa Holding” broşürü dağıttıkları için yargı-
lanan CHP’lilerin beraat ettiğini duyurdu. Kaftancıoğlu, “Kadıköy ilçemizden SBK broşürleri 
dağıttığı için yargılanan partili ve yöneticilerimizin Kartal Adliyesi’nde görülen davası beraatle 
sonuçlanmıştır. Onlar adliyeleri boş davalarla meşgul etsinler, bizler İstanbul örgütü olarak halk 
için çalışmaya devam edeceğiz”2808 ifadelerini kullandı.2809 

12 Ekim 2022 
• İstanbul Beykoz Asliye Mahkemesi’nin İstanbul Beykoz Savcılığı tarafından İçişleri Bakanı Sü-

leyman Soylu’nun şikayeti üzerine gazeteci Uğur Dündar hakkında başlatılan soruşturmayı kabul 
etmesi üzerine açılan dava sonuçlandı. Görülen ilk duruşmada, esas hakkındaki mütalaasını veren 
duruşma savcısı yüksek yargı kararlarına göre, “suçu ve suçluyu övme” suçunun oluşabilmesi 
için işlenmiş bir suçun olması gerektiğini ve bu suçun övülmüş olması gerektiğini belirtti ve Dün-
dar’ın söylemlerinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne (AİHS) ve Avrupa İnsan Hakları Mah-
kemesi kararlarına göre, ifade özgürlüğü kapsamında kaldığını söyledi. Mahkeme, Dündar’ın atılı 
suçu işlediğine ilişkin her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunamadığını gerekçe 
göstererek, beraat kararı verdi.2810 

13 Ekim 2022 
• İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği, İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 

İFOD’un hukuki destek verdiği Gazete Duvar’ın, Bodrum Vogue Otel ile ilgili haberleri hakkında 
26 Eylülde getirilen erişim engelli kararının kaldırılmasına hükmetti.2811 

• Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Barış Barıştıran hakkında bir kongrede yapılan 
konuşmaları canlı olarak yayınladığı gerekçesiyle “terör örgütü propagandası yapmak” suçlama-
sıyla yeniden yargılanmasında üzerine atılı suçu işlediği konusunda yeterli delil olmadığına ka-
naat getirerek beraatine karar verdi.2812 

17 Ekim 2022 
• Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Diyarbakır Barosu’nun bir önceki dönem Başkanı Cihan 

Aydın ile 10 yönetim kurulu üyesi hakkında Ermenilerin tehcir edildiği tarih olan 24 Nisan 
1915’in yıldönümünde yaptıkları iki ayrı açıklama nedeniyle “Türk Milletini, Türkiye Cumhuri-
yeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılamak” suçlamasından yargılanmasında üzer-
lerine atılı suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.2813 

• Kocaeli 5. Asliye Ceza Mahkemesi, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanmış Prof. Dr. Melih 
Bulu’ya karşı yapılan eylemlerde gözaltına alınan öğrencilerle dayanışmak için  basın açıklaması 
yapmak isteyen Kocaeli Öğrenci Dayanışması üyesi 14 öğrenci ile EMEP GYK Üyesi Tarık Er-
kan, Eğitim Sen Kocaeli Şube Başkanı Suphi Yıldırım ve Şube Sekreteri Ömer Furkan Özdemir 

 
2806 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/10/20221006-5.pdf 
2807 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/anayasa-mahkemesi-pamukovadaki-tren-kazasina-iliskin-basvuruda-hak-ihlali-karari-verdi/2703994 
2808 https://twitter.com/Canan_Kaftanci/status/1577941225012973569 
2809 https://www.gazeteduvar.com.tr/sabika-holding-brosurunden-yargilanan-chpliler-beraat-etti-haber-1583763 
2810 https://www.indyturk.com/node/562881/haber/soylunun-ihbar%C4%B1yla-hakk%C4%B1nda-dava-a%C3%A7%C4%B1lan-u%C4%9Fur-d%C3%BCndara-
ilk-duru%C5%9Fmada-beraat 
2811 https://ifade.org.tr/engelliweb/bodrum-vogue-otel-hakkindaki-haberlerin-erisim-engeli-kaldirildi/ 
2812 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-baris-baristiran-yeniden-yargilandigi-davada-bir-kez-daha-beraat-etti/ 
2813 https://www.mlsaturkey.com/tr/diyarbakir-barosu-tck-301den-bir-kez-daha-beraat-etti-rahatsiz-edici-olsa-bile-ifade-ozgurlugu-kapsaminda/ 
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hakkında “görevi yaptırmamak için direnmek” suçlamasından delil yetersizliği gerekçesiyle be-
raat etmelerine kararı verdi.2814 

18 Ekim 2022 
• Ankara 3. İdare Mahkemesi, gazeteci Berkant Gültekin’in Basın Kartı’nın üç yıldır yenilenme-

mesi nedeniyle açtığı davada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın kartı yenilemesi gerek-
tiğine hükmetti. Davada birgun.net Yayın Koordinatörü Berkant Gültekin’in avukatı Gizemsu 
Kiracı Gültekin, 1 Haziran 2019’da geçerlilik süresi dolan Basın Kartı için gerekli başvuru yapıl-
masına rağmen İletişim Başkanlığı’nın keyfi bir şekilde kartı yenilemediğini ve basın hürriyetini 
ihlal ettiğini belirtti. İletişim Başkanlığı ise, yaptığı savunmada, Basın Kartı yenilemelerine iliş-
kin takdirin idarede (İletişim Başkanlığı’nda) olduğunu ve bu konuda bir süre sınırlamasının bu-
lunmadığını ileri sürdü. İletişim Başkanlığı, savunmasında, “… davacının suç aracı olarak istis-
mar ettiği basın kartına ilişkin idari işlemlerin değerlendirme sürecinin; basın kartlarını istismar 
etmeyen basın mensuplarına kıyasla daha uzun sürmesinin olağan olduğu” gibi ifadeler kullandı. 
Mahkeme, “gazeteci olarak görev yapan davacının basın kartının yenilenmesi istemiyle yaptığı 
başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemde hukuki isabet görülmemiştir” gerekçesiyle İletişim 
Başkanlığı’nı haksız buldu.2815 

19 Ekim 2022 
• İstanbul Beykoz 6. Asliye Ceza Mahkemesi, Evrensel Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Görkem Kı-

nacı, BirGün Haber Müdürü Uğur Şahin ve birgun.net Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Uğur Koç 
hakkında AYM üyesi İrfan Fidan’ın şikayeti üzerine yargılanmalarında beraat etmelerine karar 
verdi.2816 

 27 Ekim 2022 
• Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci İnci Aydın hakkında Yeni Yaşam Kadın Ek’inde yer 

alan “İktidara notumuz yok lafımız var: Haksızlıklarınla göndereceğiz!” başlıklı yazıda ismine 
yer verilen emekli asker Musa Çitil’in şikâyeti üzerine “terörle mücadelede görev almış kişileri 
hedef göstermek” iddiasıyla beraat kararı verdi.2817 Gazeteci İnci Aydın ve avukatı Sercan Kork-
maz, mazeret dilekçesi bildirerek, duruşmaya katılmadı. İddia makamı, daha önce verdiği beraat 
talepli mütalaasını tekrarladı. İddia makamı, yazılı HDP Milletvekili Ayşe Açar Başaran tarafın-
dan kaleme alındığına dikkat çekerek, atılı suçun Aydın tarafından işlenmediğini belirtti.2818 

8 Kasım 2022 
• Diyarbakır 7. Asliye Ceza Mahkemesi, KHK ile kapatılan Azadiya Welat gazetesi muhabiri Velat 

Öztekin hakkında “Cumhurbaşkanı”na hakaret” suçunun yasal unsurlarının oluşmadığına kanaat 
getirerek beraat kararı verdi.2819 

• Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, Tunceli Emek Gazetesi’nin imtiyaz sahibi Hüsniye Karakoyun 
ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mahmut Karakoyun hakkında “Tunceli’de Beş Adet Portatif Tu-
valet için Resmi Açılış Töreni Düzenlendi” başlığı ile yayınlanan haber nedeniyle “halkı yanıltıcı 
bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla ilgili takipsizlik kararı verdi. Savcılık kararında; “Haber oku-
yucunun ilgisini çekmesi için çarpıcı bir ifade tarzıyla kaleme alınmıştır. Ancak AİHM içtihatla-
rında da belirtildiği üzere, özellikle gazeteciler bir dereceye kadar abartma hakkına sahiptirler. 
Haber içeriğindeki ifadeler, müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, 
eleştiri niteliğindedir” değerlendirmesi yapıldı. Bu arada haber 12 Ekim’de yayımlandığında söz 
konusu yasa maddesi TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşülüyordu ve yasalaşmamıştı. Buna rağ-
men söz konusu yasa maddesi gerekçesiyle Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yıldı-
rım, haberi yapan gazeteciler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.2820  

15 Kasım 2022 
 

2814 https://www.mlsaturkey.com/tr/kocaelide-gorulen-bogazici-davasinda-savci-ceza-istedi-mahkeme-beraat-karari-verdi/ 
2815 https://www.birgun.net/haber/yenilenmeyen-basin-karti-davasi-iletisim-baskanligi-oybirligiyle-haksiz-bulundu-406685 
2816 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteciler-aym-uyesi-irfan-fidan-in-sikayetiyle-acilan-davada-beraat-etti/ 
2817 https://www.mlsaturkey.com/tr/musa-citilin-sikayeti-uzerine-yargilanan-gazeteci-inci-aydin-beraat-etti/ 
2818 https://www.gazeteduvar.com.tr/gazeteci-inci-aydina-beraat-haber-1586513 
2819 https://www.mlsaturkey.com/tr/cumhurbaskanina-hakaret-suclamasiyla-yargilanan-velat-oztekin-beraat-etti/ 
2820 https://ankahaber.net/haber/detay/iki_gazeteciye_sansur_yasasi_gerekce_gosterilerek_acilan_sorusturmada_savcilik_takipsizlik_karari_verdi_haberin_yayin-
lanmasinda_kamu_yarari_bulunmaktadir_gazeteciler_bir_dereceye_kadar_abartma_hakkina_sahiptir_110809 
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• Aydın Kuşadası Sulh Ceza Hakimliği, sosyal medya platformu Tumblr’ın “kişilik hakları ihlali” 
iddialarına istinaden önceden alınmış kararların uygulanmaması nedeniyle 9 Kasım tarihli erişime 
engelleme kararını ilgili içeriklerin Türkiye’den görünmez kılınması sonrasında erişimin engel-
lenmesi kararını 15 Kasım 2022 itibarıyla kaldırıldı.2821 

• Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı aleyhine Danıştay 10. 
Dairesi’nin “Basın Kartı Yönetmeliği”nde 21 Mayıs 2021’de yapılan değişikliklere ilişkin yürüt-
meyi durdurma kararı verdiğini açıkladı.2822 ÇGD’den yapılan açıklamada2823, “Anayasal güven-
cede olan “Haberleşme hürriyeti”, “Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti” ve “Basın hürriyeti” 
üzerindeki baskı, son zamanlarda yasal düzenlemeler, fiili kararlar ve soruşturmalar aracılığıyla 
daha da artmış durumdadır. İstanbul Taksim’de 13 Kasım 2022 günü yaşanan ve masum 6 vatan-
daşın katledildiği, 83 vatandaşın yaralandığı terör saldırısı sonrasında uygulanan yayın yasağı ile 
sosyal medya ağlarına erişimin sağlanamaması, söz konusu baskının başka bir tezahürüdür. Bu 
baskı ortamında, Danıştay’da sürmekte olan basın özgürlüğünü esas alan davamızda ders niteli-
ğinde bir karar çıktı. 2018 yılından beri hukuk mücadelesi verdiğimiz ve ne yazık ki bizzat hu-
kuku uygulaması gerekenlerin hülle yaparak basın özgürlüğü lehine yargı kararlarını boşa dü-
şürme anlayışından kaynaklı, yaklaşık 4 yıldır süren Basın Kartı Yönetmeliği’ne ilişkin yargıla-
mada Danıştay 10. Dairesi tekrar bizleri haklı bulan bir karara imza attı” denildi.2824 Daire’nin 
kararında ise, özetle, “Demokratik toplumlarda basının en önemli işlevi, kamu yararını ilgilendi-
ren olay ve konularda açıklamalar yapmak, haber ve bilgi vermek, eleştiri ve değer yargıları sun-
mak suretiyle kamuoyunu oluşturmak, toplumu aydınlatmaktır. Basına yaptığı bu işlev nedeniyle 
iki hak tanınmaktadır. Bu haklar ‘haber verme hakkı’  ile ‘eleştiri, değer yargısında bulunma 
hakkı’dır. Haber verme hakkı, kamu yararı taşıyan bir olayı topluma haber vermek, bildirmektir. 
Bu önemli işlevi nedeniyle basın özgürlüğünün, kamu güçlerine karşı olduğu kadar özel güçlere 
karşı da korunması gerekmektedir. Bağımsız ve tarafsız yayıncılığın sürdürülebilmesi için alına-
cak önlemlerde bu ödev kapsamındadır. İfade özgürlüğünün toplumsal ve bireysel işlevini yerine 
getirebilmesi için, AİHM’in de ifade özgürlüğüne ilişkin kararlarında sıkça belirttiği gibi, sadece 
toplumun ve devletin olumlu, doğru ya da zararsız gördüğü ‘haber’ ve ‘düşüncelerin’ değil, dev-
letin veya halkın bir bölümünün olumsuz ya da yanlış bulduğu, onları rahatsız eden haber ve 
düşüncelerin de serbestçe ifade edilebilmesi ve bireylerin ifadeler nedeniyle herhangi bir yaptı-
rıma tabi tutulmayacağından emin olmaları gerekmektedir. İfade özgürlüğü, çoğulculuğun, hoş-
görünün ve açık fikirliliğin temeli olup bu özgürlük olmaksızın ‘demokratik toplumdan’ bahse-
dilemez” ifadeleri dikkat çekti.2825 

17 Kasım 2022 
• Ekmek Üreticileri Başkanı Cihan Kolivar, tutuklu bulunduğu Silivri’de Marmara Cezaevi’nden 

tahliye2826 edildi.2827 
21 Kasım 2022 

• Avrupa Birliği desteğiyle, Gazeteciler Cemiyeti ile Balkan Araştırmacı Gazetecilik 
Ağı’nın (BIRN) ortaklaşa düzenledikleri, araştırmacı gazetecilerin olağanüstü başarılarını ta-
nıma, teşvik etme ve Batı Balkanlar ile Türkiye’de araştırmacı gazeteciliği desteklemeyi amaçla-
yan “AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri”2828 bu yılki sahiplerine verildi.2829 Gazeteci Çiğdem 
Toker birincilik ödülünü kazanırken, Can Özçelik ikincilik, Pelin Ünker ve Serdar Vardar ise 
üçüncülük ödülüne layık görüldü. Gazeteciler Hazal Ocak ve İbrahim Gündüz ise Jüri Özel Ödülü 
almaya hak kazandı.2830 Ödül töreninde konuşan AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Landrut 

 
2821 https://ifade.org.tr/engelliweb/tumblr-erisim-engeli-kaldirildi/ 
2822 https://www.gazeteduvar.com.tr/danistay-basin-karti-yonetmeliginin-yurutmesini-durdurdu-haber-1589351 
2823 https://ankahaber.net/haber/detay/danistay_basin_karti_yonetmeliginin_bazi_maddelerini_durdurdu_basin_karti_iptalinde_iletisim_baskaninin_yetkili_kilin-
masi_hukuka_uygun_bulunmadi_111632 
2824 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/danistay-basin-karti-yonetmeliginin-yurutmesini-durdurdu-2003097 
2825 https://cgd.org.tr/basin-aciklamalari/2022/11/15/sansurcu-iktidara-danistaydan-bir-tokat-daha-fahrettin-altunun-hukuksuzlugu-yine-durduruldu/ 
2826 https://www.gazeteduvar.com.tr/ekmek-ureticileri-sendikasi-baskani-kolivar-tahliye-edildi-haber-1589709 
2827 https://tele1.com.tr/ekmek-ureticileri-sendikasi-baskani-cihan-kolivar-tahliye-edildi-738831/ 
2828 https://twitter.com/Cemiyet1946/status/1594720188448268288 
2829 https://gc-tr.org/ab-arastirmaci-gazetecilik-odulleri-sahipleriyle-bulustu/ 
2830 https://t24.com.tr/haber/ab-arastirmacilik-gazetecilik-odulu-t-24-yazari-cigdem-toker-e,1073905 
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gazetecilerin ifade özgürlüğüne yürekten inandıklarını vurguladı ve “Geçtiğimiz ay Meclis’ten 
geçen dezenformasyon yasasının medya özgürlüğü konusunda sorunlar yaratmasından endişeli-
yiz” dedi.2831 

22 Kasım 2022 
• Yargıtay 3. Ceza Dairesi, İstanbul-Büyükada’da 5 Temmuz 2017’de düzenlenen bir atölye ça-

lışması sırasında gözaltına alındıktan sonra 11 insan hakları savunucusu aleyhine açılan davada 
dört kişi hakkında hapis cezaları verilmesine ilişkin kararını bozdu. Daire’nin kararıyla İstanbul 
35. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Taner Kılıç’a “örgüt üyeliği” iddiasıyla 6 yıl 3 ay, Günal Kuşun, 
İdil Eser ve Özlem Dalkıran’a “örgüte yardım” iddiasıyla 2’şer yıl 1’er ay verilen hapis cezaları 
bozuldu. Daire, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi’nin onadığı hapis cezalarıyla 
ilgili bozma kararında, Taner Kılıç’a verilen hapis cezasında “eksik araştırma” ile hüküm kurul-
duğunu belirtti. Daire, İdil Eser ile Özlem Dalkıran’ın hapis cezasına gerekçe gösterilen 
PKK/KCK ve DHKP/C silahlı terör örgütlerine ve Günal Kurşun’un ise FETÖ/PDY silahlı te-
rör örgütüne yardım ettiklerine dair dosyada her türlü şüpheden uzak kesin delil bulunmadığını 
vurguladı. Daire, karar örneğinin İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi ile İstanbul Bölge Adliye 
Mahkemesi 3. Ceza Dairesi’ne gönderilmesine hükmetti.2832 

• İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, dönemin Evrensel Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü 
Çağrı Sarı ve eski İmtiyaz Sahibi Arif Koşar hakkında “devletin askeri veya emniyet teşkilatını 
alenen aşağılama” suçlamasından yeniden yargılanmasında beraatlerine hükmetti. 2833  Evren-
sel’de yayımlanan 15 Mart 2016 tarihli “Polis Nusaybin’de halkı taradı: 3 yaralı” başlıklı haber 
gerekçesiyle Çağrı Sarı ile Arif Koşar’a “devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağıla-
mak” suçlamasıyla beşer ay hapis cezası kararı verilmişti ancak bunun Yargıtay’da bozulması 
üzerine yeniden yargılama başlamıştı.2834 

• AYM, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen Veli Saçılık’ın, Ankara-Kızılay’da 
2018’de gözaltına alınması ve bu esnada yaralanmasına ilişkin etkin bir soruşturma yürütülme-
mesini hak ihlali saydı.2835 AYM, Saçılık’ın “toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı” ile “insan hay-
siyeti ile bağdaşmayan muamele yasağının” ihlal edildiğine karar verdi.2836 Yüksek Mahkeme, 
kararın bir örneğinin yeniden soruşturma yapılması amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na 
gönderilmesine ve Saçılık’a 10.000 lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.2837 

1 Aralık 2022 
• İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi, sanatçı İlyas Salman hakkında “Akılsız halk” söylemi ne-

deniyle “Türk Milleti’ni alenen aşağılama” suçundan iki yıl altı ay hapis istemiyle yargılandığı 
davada beraatine hükmetti.2838 

• Anayasa Mahkemesi (AYM), 2018 yılında kamusal (aleni) olmayan bir ortamda konuşması kay-
dedilen ve şüpheli olarak soruşturulduğu dosyaya bu ses kaydı eklenen Alper Erarslan’ın “kişisel 
verilerin korunmasını isteme hakkı”nın ihlal edildiğine oybirliğiyle2839 hükmetti.2840 

• İstanbul Bakırköy 24. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Zübeyde Sarı2841 hakkında sosyal medya 
paylaşımları yoluyla “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği” iddiasıyla yargılanmasında 
beraat etmesine karar verdi.2842 

• İnternet ortamındaki kitap satış platformları Nadir Kitap ve Kitantik’in “yanlışlıkla” engellendiği 
ortaya çıktı. Adalet Bakanlığı’nın talebiyle bakanlığa ait bir yayının telif haklarını ihlal edilecek 

 
2831 https://ankahaber.net/haber/detay/nikolaus_meyerlandrut_yeni_dezenformasyon_yasasinin_ifade_ozgurlugu_uzerinde_daha_fazla_baskiya_sebep_olabilece-
ginden_endiseliyiz_112363 
2832 https://www.gazeteduvar.com.tr/yargitay-buyukada-davasindaki-mahkumiyet-kararlarini-bozdu-haber-1590340 
2833 https://twitter.com/mlsaturkey/status/1595002134763868162 
2834 https://www.mlsaturkey.com/tr/evrensele-acilan-davada-cagri-sari-ve-arif-kosar-6-yil-sonra-beraat-etti/ 
2835 https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/bireysel-basvuru-basin-duyurulari/insan-haysiyetiyle-bagdasmayan-muamele-yasagi-ile-toplanti-ve-gosteri-yuruyusu-
duzenleme-hakkinin-ihlal-edilmesi/ 
2836 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2018/24614 
2837 https://sendika.org/2022/11/aymden-veli-sacilik-icin-tazminat-karari-insan-haysiyeti-ile-bagdasmayan-muamele-yasagi-ihlal-edildi-671595/ 
2838 https://www.cnnturk.com/magazin/ilyas-salman-hakkinda-mahkeme-kararini-verdi?page=1 
2839 https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/bireysel-basvuru-basin-duyurulari/aleni-olmayan-bir-konusmanin-hukuka-aykiri-sekilde-kayit-altina-alinmasi-nede-
niyle-kisisel-verilerin-korunmasini-isteme-hakkinin-ihlal-edilmesi/ 
2840 https://www.gazeteduvar.com.tr/aym-gizli-ses-kaydinin-delil-olarak-kullanilmasina-hak-ihlali-dedi-haber-1591658 
2841 https://twitter.com/zubeydesariii/status/1598226116728492033?t=CIGoTEKpo2513Vn3SsOTkw&s=08 
2842 https://m.bianet.org/bianet/diger/268934-gun-gun-uc-aylik-medya-ifade-ozgurlugu-ihlalleri-tam-metin 
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şekilde satıldığı iddiasıyla erişim engeli kararı alındığı belirtilmişti.2843 Nadir Kitap, erişim enge-
linin sehven alındığını ve kaldırıldığını açıkladı.2844 

6 Aralık 2022 
• İstanbul 42. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Hayri Tunç hakkında sosyal medya paylaşımları 

gerekçe gösterilerek “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla yargılanmasında, 
suçun unsurları oluşmadığını belirterek beraat kararı verdi.2845 

• İstanbul 11. Asliye Hukuk Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski avukatı Mustafa Doğan 
İnal’ın, İBB’den 15 milyon lira vekalet ücreti aldığı iddialarını haberleştirdiği için gazeteciler 
Can Bursalı ve Barış Terkoğlu ile Independent Türkçe’ye açtığı 300.000 TL’lik manevi tazminat 
davasının reddine karar verdi.2846 

8 Aralık 2022 
• Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi, İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şubesi Eş Başkanı Fatin 

Kanat hakkında “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla yargılanmasında beraat etme-
sine hükmetti. Mahkeme, Kanat’ın isnat edilen suçtan gözaltında kalmasını göz önüne alarak taz-
minat davası açma hakkını bulunduğunu da bildirdi.2847 

9 Aralık 2022 
• Instagram, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerke-

zoğlu’nun2848 7 Aralık’ta kapattığı kişisel hesabını açtı.2849 
12 Aralık 2022 

• Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) 2022 Sedat Simavi Ödülleri’ne değer görülen gazeteci, sa-
natçı, karikatür, edebiyat, spor ve bilim insanları, Burhan Felek Konferans Salonu’nda  
düzenlenen törende ödüllerini aldı. TGC Başkanı Turgay Olcayto, “Gazeteciliğin arkasındayız” 
dedi.2850 

• Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Hürriyet 
gazetesinde toplu sözleşme yapılmasına ilişkin sendikal yetkisinin verilmemesi üzerine açılan 
davayı kazandı.2851 İstanbul 24. İş Mahkemesi, TGS’nin üç yıl önceki süreçte Hürriyet’te yeterli 
sendikalı çalışan sayısına ulaştığı yönünde karar verdi.2852 

16 Aralık 2022 
• Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuna Tuğcu, veri skan-

dalını ortaya çıkardığı için Rektörlük tarafından 16 Haziran 2022’den bugüne hakkında uygula-
nan görevden uzaklaştırma kararı sona erdi.2853 Tuna, “Hakkımdaki soruşturmalar devam etse de 
görevden uzaklaştırma kararı kaldırıldı. Göreve başlıyorum. Yanlış hesap Bağdat’tan döner!” 
açıklamasında bulundu.2854 

19 Aralık 2022 
• İstanbul Küçükçekmece 22. Asliye Ceza Mahkemesi, Özgürüz’ün, YouTube kanalında 3 Mayıs 

2021’de yayımlanan “Ülkenin başına Hortum Süleyman kesilmek isteyen bir İçişleri Bakanı 
var!”  programı gerekçesiyle gazeteci Onur Öncü hakkında “kamu görevlisine hakaret” suçlama-
sıyla açılan davada isnat edilen suçun unsurlarının oluşmadığına kanaat getirerek beraatine karar 
verdi.2855 

20 Aralık 2022 

 
2843 https://www.gazeteduvar.com.tr/nadir-kitap-ve-kitantikin-erisim-engeli-kaldirildi-karar-sehven-alinmis-haber-1591719 
2844 https://twitter.com/Nadirkitap/status/1598250446208258048?t=WY32JqMdnSTGfAadVJpn4A&s=08 
2845 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-hayri-tunc-sosyal-medya-paylasimlari-gerekce-gosterilerek-acilan-davada-beraat-etti/ 
2846 https://www.mlsaturkey.com/tr/erdoganin-eski-avukati-tarafidan-gazeteciler-bursali-ve-terkogluna-acilan-dava-reddedildi/ 
2847 https://www.mlsaturkey.com/tr/savci-baris-demeyi-suc-saymisti-kanata-orgut-propagandasindan-beraat/ 
2848 https://twitter.com/ArzuCerkezoglu/status/1601099543596220417?t=4sWDf_kqG62bvYo-McJW3w&s=08  
2849 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/instagram-disk-baskani-arzu-cerkezoglunun-hesabini-kapatti-2010103 
2850 https://www.tgc.org.tr/aciklamalar/3669-sedat-si%CC%87mavi%CC%87-2.html  
2851 https://twitter.com/TGS_org_tr/status/1602252723654914048?t=C7-wKlA39_GPba6XpfDgeQ&s=08 
2852 https://tgs.org.tr/hurriyet-yetki-gaspi-mahkeme-dur-dedi/ 
2853 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/bogazici-universitesinde-veri-skandalini-duyuran-tuna-tugcu-gorevine-dondu-2012774 
2854 https://twitter.com/tuna_tugcu/status/1603651301925167105?cxt=HHwWgoC9rZqXqMEsAAAA, 
2855 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-onur-oncu-soyluya-hakaret-davasinda-bir-kez-daha-beraat-etti/ 
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• İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Sezgin Kartal Türkiye yazarı Fuat Uğur’un şikayeti 
üzerine “sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret” suçlamasıyla yargılanmasında beraatine 
karar verdi.2856 

22 Aralık 2022 
• Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sinan Aygül, 14 Aralık’ta Tatvan’da 14 yaşındaki bir çocuğa 

yönelik taciz ve istismar iddiasını sosyal medya hesabından duyurduktan sonra TCK 217/A mad-
desi dayanak gösterilerek tutuklanması2857 ardından tahliye2858 edildi.2859 

26 Aralık 2022 
• Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, 2022 yılı Meslek Onur Ödülü’nün Milliyet Gazetesi 

foto muhabiri Mustafa İstemi’ye verildiğini açıkladı.2860 Bilgin, “Meslek Onur Ödülü için gelen 
çok değerli öneriler arasında sansür yasasına karşı verdiği mücadeleyle son yıllarda yeniden basın 
meslek örgütlerinin bir arada olmasını sağlayan Medya Dayanışma Grubu da vardı. Bu vesileyle 
mücadelemizi onurlandırmak isteyen meslektaşlarımıza teşekkür ederiz. Ancak önerilen isimler 
arasında öne çıkanlardan biri de meslektaşımız Mustafa İstemi’ydi. Jüri toplantısında oluşan kon-
sensüs, ödülün gazeteciliğe verdiği emek ve yılmak bilmeyen azmiyle meslekte 60 yılını geride 
bırakan İstemi’ye verilmesi yönünde oldu. Çünkü Mustafa İstemi, gözbebeğimiz genç gazeteci-
lerle mesleğimiz arasında Ahmet Emin Yalman’a kadar uzanan bir köprüdür. Çünkü İstemi, yap-
tığı işe önem veren, saygınlığını ve onurunu koruyarak mesleğini icra eden, okur için kamu yara-
rını, meslektaşları için dayanışmayı gözeten tüm gazetecileri temsil eden bir örnektir. Çünkü 
Mustafa İstemi çocuk denecek yaştan bugüne kadar tam 60 yıldır mesleğimizin sade bir emekçi-
sidir. Adeta vücudunun bir parçası haline gelmiş fotoğraf makinasıyla bugün bile haber peşinde 
koşan bir delikanlıdır” 2861 dedi.2862 

28 Aralık 2022 
• Basın Konseyi, “2022 Yılı Basın Özgürlüğü Ödülü”nün, Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını altı ya-

şındayken 29 yaşındaki müridiyle evlendirmesi skandalını kamuoyunun gündemine taşıması ve 
toplum vicdanını harekete geçirmesi nedeniyle gazeteci Timur Soykan’a verilmesini kararlaş-
tırdı.2863 Açıklamada, “Gazeteci Timur Soykan, toplumun kanayan yarası tarikatların içyüzünü 
ortaya çıkaran olayı, ilgili bakanların bildikleri halde gereğini yapmayıp örtbas etmeye yönelik 
çalışmasını; karanlık odakların tehditlerine rağmen, ısrarlı takibiyle kamuoyu gündemine getir-
miş ve yargının harekete geçmesini sağlamıştır. Birgün gazetesi ile Halk TV’deki Kayda Geçsin’ 
programında yapılan sürekli ve etkili yayınlara, geniş oranda hemen tüm medyanın da katılımı 
olmuş, kamu vicdanının da harekete geçirildiği görülmüştür. Medyanın gücünün, bu örnek çalış-
mayla bir daha ortaya konulması sonucu, halkı infiale sevk eden olayın faillerinin tutuklanıp, 
mahkeme gününün bile öne çekilmesiyle  hukuki süreç hızlandırılmış, suçluların hesap vermesi 
istemiyle hukuk yollarının açılması sağlanmıştır. Son yıllarda bu tür hak ve hukuk arayışlarının 
özlemindeki kamuoyu, bu özgür habercilik örneği ile bir nebze de olsa nefes almıştır” denildi.2864 

29 Aralık 2022 
• İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi, Boğaziçi Üniversitesi girişinde gökkuşağı renklerinde bay-

rak açtığı için hakkında soruşturma açılan arkadaşlarına destek amacıyla düzenledikleri protesto 
gösteri nedeniyle haklarında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet 
etmek” suçlamasıyla dava açılan 12 öğrencinin beraatine karar verdi.2865 

 

 
2856 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-sezgin-kartal-beraat-etti/ 
2857 https://t24.com.tr/haber/cocuga-cinsel-istismar-haberi-nedeniyle-gozaltina-alinan-gazeteci-sinan-aygul-tutuklama-istemiyle-mahkemeye-sevk-edildi,1078859 
2858 https://www.a3haber.com/2022/12/22/gazeteci-sinan-aygul-tahliye-edildi-bir-taciz-olayini-haberlestirdigi-icin-tutuklanmisti/ 
2859 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/271874-gazeteci-sinan-aygul-tahliye-edildi 
2860 https://gc-tr.org/gazeteciler-cemiyeti-2022-yili-meslek-onur-odulu-mustafa-istemiye-verildi/ 
2861 https://ankahaber.net/haber/detay/gazeteciler_cemiyeti_2022_yili_meslek_onur_odulunun_sahibi_mustafa_istemi_oldu_118365#.Y6lhUDxNmAE.whatsapp 
2862 https://twitter.com/Cemiyet1946/status/1607294210616573954?s=20&t=NBMLofcJrv_oQ_lWSHZRPQ 
2863 https://twitter.com/BasinKonseyi/status/1608091926233812993 
2864 https://www.basinkonseyi.org.tr/basin-konseyi-2022-yili-basin-ozgurlugu-odulu-gazeteci-timur-soykana-verildi/ 
2865 https://www.mlsaturkey.com/tr/bogazicinde-gokkusagi-bayragi-tasidiklari-icin-yargilanan-ogrenciler-beraat-etti/ 
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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 Ge-

nel 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 So-

cial Council (Birleşmiş Milletler Ekono-
mik ve Sosyal Konseyi) 

EFJ: European Federation of Journalists (Av-
rupa 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 (Öz-

gürlük 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 Konfederas-
yonu) 

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 Der-

neği 
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 Ku-

lübü) 
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 Tanı-

mayan 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 Ha-

reketi) 
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 Hiz-

met VakfI 
TYB: Türkiye Yayıncılar Birliği 
TYS: Türkiye Yazarlar Sendikası 
UAÖ: Uluslararası Af Örgütü 
UMED: Uluslararası Medya Enformasyon 

Derneği 
UNESCO: BM Eğitim, Bilim ve Kültür Ör-

gütü 
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 Ko-

ruma Birlikleri) 


