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Bu Rapor Gazeteciler Cemiyeti 
“Press For Freedom / Özgürlük İçin Ba-
sın” Çalışma Grubu tarafından hazırlan-
mıştır. Gazeteciler Cemiyeti Özgürlük 
için Basın Çalışma Grubu, medya çalışan-
ları ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan 
bağımsız bir platform aracılığıyla özgür ba-
sın için politika yapıcılara ulaşmayı; ifade 
ve basın özgürlüğü konusunda yasal du-
rumu ve devam eden ihlalleri göstererek bu 
konuda farkındalık yaratmayı, atölyeler ve 
konferanslar düzenleyerek gazetecilik pra-
tikleri ile ilgili medya çalışanlarını ve sivil 
toplum temsilcilerinin kapasitesini geliştir-
meyi amaçlamaktadır.  

© 

Gazeteciler Cemiyeti’nin Özgürlük 
için Basın ifade ve basın hürriyetleri ihlal-
leri raporları Mart 2014’den bu yana dü-
zenli yayınlanmaktadır.  

Açık kaynaklardan, medya taramala-
rından, proje ofisine çeşitli şekilde yapılan 
başvuru ve ihbarlardan hazırlanan bu ra-
porlardaki her türlü içeriğin sorumluluğu 
tamamıyla Gazeteciler Cemiyeti’ne aittir, 
kaynak gösterilerek kısmen veya tamamen 
çoğaltılabilir, bilimsel yayınlarda kullanı-
labilir. 
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Gazeteciler Cemiyeti hakkında 

Gazeteciler Cemiyeti, 10 Ocak 
1946’da gazeteciler Mekki Sait Esen, Ni-
yazi Acun, Aka Gündüz, Bilal Akba, Adil 
Akba, Sebahattin Sönmez ve Muvaffak 
Menemencioğlu tarafından kuruldu. Cemi-
yetin kuruluş amacı, basın organlarındaki 
gazetecileri bir araya toplamak, mesleki ve 
sosyal hakları geliştirmek, mesleğin gerek-
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 Ga-

zeteciler Cemiyeti başkanı seçildi. 1992 yı-
lına kadar Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 
olarak görevini sürdürdü. Cenkçi, 24 yıllık 
Başkanlığı sırasında Cumhuriyet Senatosu 
Kontenjan Senatörlüğü de yaptı. 

1971 yılında Son Havadis gazetesinde 
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.  

BRT televizyonunun Ankara temsilci-
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-
tim Kurulu üyeliği ve Reklam Kurulu üye-
liği görevlerini de sürdürüyor.  

Türkiye’nin çok partili siyasi hayata 
geçişiyle, daha açık bir deyimle, çoğulcu 
demokrasi dönemiyle yaşıt ve koşut olan 
Gazeteciler Cemiyeti, bir avuç gazeteci üye 
ile çıktığı yolu, sevgi ve mesleki dayanışma 
ile pekiştirmiş, 2000’i aşkın üye sayısı ve 
bağımsız mali gücü ile bugün, Türkiye’nin 
en eski, en büyük ve saygın meslek 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. 

* * *
Telefon: +90 (312) 427 15 22
Faks: +90 (312) 468 23 84
E-Posta:
info@gc-tr.org
Web Adresi:
www.gc-tr.org
www.pressforfreedom.gc-tr.org
Adres: Üsküp Caddesi (Çevre Sokak)
No:35, Çankaya, Ankara
* * *
Kapak fotoğrafı: Cosmic Creative 

Reklam sektörü için bir prestij olarak kabul 
edilen 13’üncü Kırmızı Reklam ödüllerinin 
13’üncüsü 26 Mayıs 2016’da gerçekleştirildi. 
Kırmızı Jüri Özel Ödülünü Cosmic Creative’in 
hazırladığı “Gazeteciler Cemiyeti-Bir gazeteci 
neredeyse, aydınlık oradadır” adlı çalışma hak 
kazandı.
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Gazeteciler Cemiyeti Yayınıdır 
Gazeteciler Cemiyeti Özgürlük için Basın Çalışma Grubu tarafından hazırlanmıştır. Bu rapor Gazeteciler Cemiyeti’ne aittir. Kaynak gösterile-

rek kısmen veya tamamen çoğaltılabilir, bilimsel yayınlarda kullanılabilir. 
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Giriş 
Türkiye’nin Ekim ayı gündeminde basın ve ifade özgürlüğü açısından AKP ve MHP’nin ortak-

laşa hazırladığı ve yasalaştırdığı “Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka-
nun Teklifi” vardı. Meslek örgütlerince “sansür yasası” olarak adlandırılmasına karşın AKP-MHP ikti-
darınca “dezenformasyonla mücadele” gerekçesiyle savunulan yeni düzenleme ulusal ve uluslararası 
tepkilere yol açtı. Bu tartışmalar sürerken, Bartın-Amasra’da 41 can kaybına yol açan maden ocağı ka-
zası yaşandı. Muhalefetin Sayıştay’ın geçmişteki uyarıları dikkate alınmadığı için bu olayın gerçekleş-
tiği iddiasına karşılık Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın “Sayıştay raporuna ilişkin iddialar de-
zenformasyon” açıklaması dikkat çekti. 

İktidar ve muhalefet milletvekillerine yapılan çağrılara rağmen TBMM Genel Kurulu’nda, “Ba-
sın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” oy çokluğuyla yasalaştı. 
Kanun ile birlikte meslek örgütlerince dava konusu yapılmış “basın kartı” ile ilgili yönetmelik düzeyin-
deki düzenlemeler de yasa kapsamına alındı. İnternet haber siteleriyle ilgili uzun yıllardır 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 cezalan-
dırma baskısı da arttırıldı. Meslek örgütlerince öncelikle gazeteciler için uygulanacağı vurgulanan ve 
sosyal medya kullanıcısı olan herkesi kapsayan “hatalı bilgiyi alenen yayma” suçu da hayata geçirildi. 
İktidarca dezenformasyonla mücadele gerekçesiyle kamu barışı ve kamu sağlığını tehlikeye atan durum-
larda uygulanacağı savunulan yeni ceza maddesinin, muğlak ifadeler barındırması nedeniyle nasıl uygu-
lanacağı merak konusu oldu. Bu arada TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmelerde teklif sahibi AKP 
Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir’in düzenlemeyi ABD’li elçilik yetkilileriyle görüştükleri 
ve onlar tarafından düzenlemeye övgüde bulunulduğu açıklaması ise tartışma yarattı. ABD Dışişleri Ba-
kanlığı Sözcüsü, Özdemir’in açıklamasını “dezenformasyon” olarak nitelendirdi. 

Ülke genelinde farklı konulara ilişkin erişim engellemesi kararları ile halkın haber alma engel-
lenmesi eğilimi ise, Gazeteciler Cemiyeti’nin yürüttüğü Özgürlük için Basın (ÖİB) projesince yapılan 
aylık raporlama çalışmalarında olduğu gibi Ekim ayında da varlığını korudu.  

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), siyasal ve toplumsal muhalefete ses olan medya ku-
ruluşlarına yönelik cezalandırma kararlarını devam ettirdi. RTÜK’ün AKP ve MHP’li üyelerince oy 
çokluğuyla Tele1 TV’ye üç günlük ekran karartma kararı alması, bu televizyon kanalı açısından bir son-
raki 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.  

İletişim Araçlarına ve İletişimcilere Baskı 
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.1

• 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.2

1 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/akpli-oguzlar-belediye-baskani-muzaffer-yildirimin-haberini-paylasanlara-suc-duyurusu-1987441 
2 https://www.birgun.net/haber/bakan-varank-tan-birgun-e-50-bin-tl-lik-tazminat-davasi-404645 
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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.3

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.4

• 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.5

• 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.6

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.7

• 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.8 Dava 1 Mart 2023’e ertelendi.9

• 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.10

3 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-ferhat-parlakin-yargilandigi-davada-gizli-tanigin-beyanlari-emniyete-sorulacak/ 
4 https://www.gazeteduvar.com.tr/sansur-yasasi-mecliste-ilk-iki-madde-kabul-edildi-haber-1583600 
5 https://www.diken.com.tr/mahkeme-baskanindan-kendini-savunan-gazeteciye-gazeteciler-cemiyetine-anlatirsin/ 
6 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-mehmet-goceklinin-savunmasi-icin-almanyaya-istinabe-yazilacak/ 
7 https://www.medyaport.net/yargi/icisleri-bakanliginin-terorist-ilan-ettigi-gazeteci-h42734.html 
8 https://www.gazeteduvar.com.tr/gazeteci-ceren-sozeriye-acilan-ak-partiye-kim-oy-kaybettirdi-davasi-ertelendi-haber-1583640 
9 https://www.mlsaturkey.com/tr/serhat-albayrakin-ceren-sozeri-ve-evrensele-actigi-tazminat-davasi-marta-ertelendi/ 
10 https://ifade.org.tr/engelliweb/vogue-oteller-grubunun-sahibi-hakkindaki-haberler/ 
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• 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.11

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 gös-
termeleri şartıyla sendikalar ile kamu yararına faaliyette bulunduğu Cumhurbaşkanı kararıyla tes-
pit 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.12

• 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.13

• 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.14

• 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.15

• Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği, “millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle
etha47.com ve kizilbayrak73.net’e erişim engellemesi getirdi.16

• Adana 5. Sulh Ceza Hakimliği, “millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle av-
rupademokrat.com’a erişim engellemesi getirdi.17

• Diyarbakır 3. Sulh Ceza Hakimliği, “millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle
kizilbayrak74.net’e erişimi engelledi.18

• İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, ifade.org.tr’nin (İFOD) 2 Eylül 2022,19 6 Eylül 2022,20 6 Eylül
202221 ve 9 Eylül 202222 tarihli dört ayrı haberine “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle erişim en-
geli getirdi.23

11 https://ifade.org.tr/engelliweb/cumhurbaskani-eski-avukati-hakkindaki-haberlerin-erisime-engellenmesi-haberleri-2/ 
12 https://www.gazeteduvar.com.tr/sansur-yasasinda-12-madde-daha-kabul-edildi-haber-1583862 
13 https://www.birgun.net/haber/erdogan-in-eski-avukati-mustafa-inal-150-den-fazla-icerigi-daha-engelletti-405233 
14 https://artigercek.com/guncel/13-yil-hapis-cezasi-verilen-gazeteci-kursun-hakkinda-tutuklama-karari-226218h 
15 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-baransel-agcanin-cumhurbaskanina-hakaret-suclamasi-ile-yargilandigi-dava-subata-ertelendi/ 
16 https://ifade.org.tr/engelliweb/etkin-haber-kizil-bayrak-ve-avrupa-demokrat-erisime-engellendi/ 
17 https://ifade.org.tr/engelliweb/etkin-haber-kizil-bayrak-ve-avrupa-demokrat-erisime-engellendi/ 
18 https://ifade.org.tr/engelliweb/etkin-haber-kizil-bayrak-ve-avrupa-demokrat-erisime-engellendi/ 
19 https://ifade.org.tr/engelliweb/sedat-pekerin-sermaye-piyasasi-kurulu-hakkindaki-iddialariyla-ilgili-haberler/ 
20 https://ifade.org.tr/engelliweb/sedat-pekerin-sermaye-piyasasi-kurulu-hakkindaki-iddialariyla-ilgili-haberler-2/ 
21 https://ifade.org.tr/engelliweb/sedat-pekerin-sermaye-piyasasi-kurulu-hakkindaki-iddialariyla-ilgili-haberler-3/ 
22 https://ifade.org.tr/engelliweb/sedat-pekerin-sermaye-piyasasi-kurulu-hakkindaki-iddialariyla-ilgili-haberler-4/ 
23 https://ifade.org.tr/engelliweb/ifade-ozgurlugu-dernegi-web-sitesindeki-icerikler-engellendi-2/ 
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• 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.24

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.25

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. Gerekçeler bahane... Yöneticiler, denetleme yerine susturma sopası olmayı seçiyor.
Anayasal hakkımız baskıyla elimizden alınıyor. Sansürün, zorbalığın, despotluğun ancak bugünü
olur. Tarih bize yarınının olamayacağını söylüyor” dedi. Şirin Payzın, bu akşam yayın yapama-
dıklarını ve RTÜK tarafından susturulduklarını belirterek, “Sansür yasası hayatımızda ne değiş-
tirir diyorsanız işte buyurun en kısa cevabı” yorumunu yaptı. Son olarak Halk TV’ye İçişleri Ba-
kanı Süleyman Soylu’nun ‘küçük düşürülmesi’ gerekçesiyle yüzde üç para cezası, CHP Millet-
vekili Ali Mahir Başarır’ın “narco-devlet” eleştirisi nedeniyle yüzde üç para cezası ve “Sözüm
Var” programına beş kez program durdurma ile birlikte beş kez para cezası vermişti.26

11 Ekim 2022 
• İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Demokratik Modernite Dergisi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

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, Er-
doğan’ın katılma talebini kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Berrin Karakurt, “Yazı-
lar, basın özgürlüğü kapsamında değildir. İddianame kapsamında cezalandırılmalarını talep edi-
yoruz. Davaya katılma talebimiz var” dedi. Davayı 21 Şubat 2023’e ertelendi.27

• 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 Çağ-
lar’ın 15 askere cinsel saldırıda bulunup tutuklandığı yer alıyordu.28 Bu arada Sakarya yerel ba-
sınından Medyabar29, bunun ilk engel kararı olmadığını, 6 Ekim tarihinde de Sakarya Cumhuriyet
Başsavcılığının talebiyle yasın yasağı getirildiğini duyurdu.30

12 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’un
Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi İrfan Fidan’ın şikayeti üzerine “iftira” ve “kamu görevlisine
hakaret” suçlamalarıyla yargılanmasında Fidan’ın avukatı Akbulut’un süre talebini kabul etti.
Dava 19 Ekim’e ertelendi.31

• 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 Mec-
lis’e girişine izin verilmedi. Hürtaş’ın TBMM’nin basınla ilgili yönetmelik hükümlerine uyma-
dığı için girişine yasak konulduğu öne sürüldü.32

24 https://ifade.org.tr/engelliweb/afyonkarahisar-il-jandarma-komutaninin-aciklamalariyla-ilgili-haberler/ 
25 https://t24.com.tr/haber/jinnews-editoru-nismiye-guler-e-5-yila-kadar-hapis-istemi,1064351 
26 https://t24.com.tr/haber/sozum-var-programi-rtuk-cezasi-nedeniyle-yayinlanmayacak,1064929 
27 https://www.mlsaturkey.com/tr/demokratik-modernite-dergisinden-yurttapan-ve-ergulun-yargilandigi-dava-ertelendi/ 
28 https://twitter.com/FreeWebTurkey/status/1579805485301399552 
29 https://twitter.com/FreeWebTurkey/status/1580115668409929728 
30 https://twitter.com/FreeWebTurkey/status/1580114127204515841 
31 https://www.mlsaturkey.com/tr/irfan-fidanin-sikayetiyle-gazetecilere-acilan-davada-savci-beraat-talep-etti/ 
32 https://twitter.com/FreeWebTurkey/status/1580234105392095233 
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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.33 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 düzenlenmesi bakımından süreli yayın çalışanları gibi değerlendirilecek. İnternet ha-
ber siteleri de süreli yayın tanımı kapsamına alınacak. İnternet haber sitesinde yayımlanan içerik-
ler, gerektiğinde talep eden Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilmek üzere doğruluğu ve bütün-
lüğü sağlanmış şekilde iki yıl süre ile muhafaza 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 sendika tarafından belirlenecek iki
üye ile iletişim fakültesi dekanları veya basın kartı sahibi gazeteciler arasından Başkanlıkça be-
lirlenecek 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 inter-
net 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 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 yüküm-
lülüklerini yerini getirmeyen sosyal ağ sağlayıcıya, bir önceki takvim yılındaki küresel cirosunun
yüzde 3'üne kadar idari para cezası verebilecek.34

• İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, ETHA muhabiri Adil Demirci ile Ezilenlerin Sosyalist Partisi
(ESP) ve Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyesi 19 kişiyle ilgili “terör örgütü
üyeliği” ve “örgüt propagandası” suçlamalarıyla yargılanmasında dosyanın ayrılmasına karar
verdi. Dava 14 Mart 2023’de görülecek.35

• 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.36

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.37 

• 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.38

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 

33 https://www.voaturkce.com/a/yeni-dezenformasyon-yasasi-hangi-degisiklikleri-getiriyor/6789996.html 
34 https://www.aa.com.tr/tr/politika/basin-kanunu-ile-bazi-kanunlarda-degisiklik-yapilmasina-dair-kanun-teklifi-tbmmde-kabul-edildi/2711188 
35 https://www.mlsaturkey.com/tr/mahkeme-gazeteci-adil-demirci-disinda-diger-saniklarin-dosyasini-ayirdi/ 
36 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/sozcu-muhabirinin-evine-asilsiz-ihbar-baskini-7415699/ 
37 https://www.mlsaturkey.com/tr/mahkeme-avukatlarin-yoklugunda-dinlenen-taniklarin-yeniden-dinlenmesi-talebini-reddetti/ 
38 https://ifade.org.tr/engelliweb/kilis-cumhuriyet-savcisi-hakkindaki-haberler/ 
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katıldığı etkinlikler gerekçesiyle yargılanmasında yurt dışına çıkış yasağı kararının kaldırılması 
talebini reddetti. Dava 25 Ocak 2023’e ertelendi.39 

• 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.40

• 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.41

• 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 ilişkileri42 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.43

• 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.44

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

yımlanarak bazı maddeleri haricinde yürürlüğe girdi.45

• 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 gerekçesiyle46, Erişim
Sağlayıcıları Birliği’nin talebi üzerine erişim engeli getirildi.47

• 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.48 

• 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.49 

• 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.50

19 Ekim 2022 

39 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-aysegul-doganin-davasi-ocak-ayina-ertelendi/ 
40 https://ifade.org.tr/engelliweb/albayrak-holdinge-ait-sirketlerle-ilgili-haberler/ 
41 https://ifade.org.tr/engelliweb/hdp-grup-baskanvekili-saruhan-olucun-basin-aciklamasiyla-ilgili-haber/ 
42 https://www.samsunetikhaber3.com/haber-mafyadan-gazetecilere-maas-12923.html 
43 https://www.samsunetikhaber3.com/haber-aynaya-yansiyan-hakim-icin-8-bin-320-lira-ceza-odeyecek-23532.html 
44 https://twitter.com/alicanuludag/status/1581915370256240640
45 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/10/20221018-1.htm 
46 https://ifade.org.tr/engelliweb/cengiz-holding-hakkindaki-haberler/ 
47 https://ifade.org.tr/engelliweb/cengiz-holding-yonetim-kurulu-baskani-hakkindaki-haberler/ 
48 https://www.mlsaturkey.com/tr/titresimli-yuzuk-davasi-berat-albayrakin-sikayeti-ile-acilan-bir-baska-dava-ile-birlestirildi/ 
49 https://www.mlsaturkey.com/tr/hakim-ender-imrekin-gazeteci-olup-olmadiginin-sendikadan-sorulmasini-istedi/ 
50 https://twitter.com/FreeWebTurkey/status/1582401265929449472 
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• 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.51

• 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.52 

• 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.53

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
“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. 54 Mahkeme, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.55

• 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.56

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.57

• 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
yargılanan 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.58

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.59

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 öğrenildi.60

26 kim 2022 

51 https://www.mlsaturkey.com/tr/tugva-belgeleri-davasinda-dosya-yeniden-bilirkisiye-gonderildi/ 
52 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-kizmaz-ve-cumhuriyetin-tugvaya-15-bin-tl-tazminat-odemesine-karar-verildi/ 
53 https://ifade.org.tr/engelliweb/ucuncu-sinif-emniyet-muduru-hakkindaki-haberler/ 
54 https://www.mlsaturkey.com/tr/bahceli-ve-erdogana-hakaret-davasinda-gazeteci-kurnaza-hapis-cezasi/ 
55 https://www.mlsaturkey.com/tr/bahceli-ve-erdogana-hakaret-davasinda-gazeteci-kurnaza-hapis-cezasi/ 
56 https://ifade.org.tr/engelliweb/akp-erzurum-milletvekili-ve-esinin-sirketi-hakkindaki-haberler/ 
57 https://ifade.org.tr/engelliweb/akpli-belediye-baskan-yardimcisi-ile-ilgili-haberler/ 
58 https://www.voaturkce.com/a/iktidarin-yargiya-talimatlari-kesilmeli/6798726.html 
59 https://ifade.org.tr/engelliweb/cumhurbaskaninin-danismaninin-oglunun-disisleri-bakan-yardimcisi-olmasiyla-ilgili-haberler/ 
60 https://t24.com.tr/haber/mezopotamya-ajansi-nin-ankara-burosuna-polis-baskini-cok-sayida-gazeteci-gozaltina-alindi,1067901 
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• 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.61

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.62 

• 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.63 

• 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.64 

• 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
nedeniyle haklarında “Türkiye Cumhuriyeti devletini, hükümetini, yargı organlarını, askeri ve
emniyet teşkilatını alenen aşağılama” iddialarıyla açılan davanın “eksik hususlar” gerekçesiyle
30 Mart’a ertelenmesine karar verdi. Gazeteci Çaksu ile farklı bir soruşturma kapsamında Diyar-
bakır 1 No’lu Kapalı Cezaevi’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.65

• 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.66

• İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin 3 Hazi-
ran’da “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle erişimi engellenen Türk Hava Yolları’nın (THY) eski
Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ve arkadaşı Giresunspor eski Başkanı Mustafa Temel Bozbağ
hakkındaki haberlere benzerliğini öne sürerek bazı haberlere erişime engelledi.67

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.68 MA
Yazı İşleri Müdürü Diren Yurtsever, MA muhabirleri Berivan Altan, Deniz Nazlım, Selman Gü-
zelyüz, Hakan Yalçın, Ceylan Şahinli, Emrullah Acar ile Jinnews muhabirleri Habibe Eren ve
Öznur Değer, “örgüt üyeliği” iddiasıyla69 tutuklandı.70 Bir dönem MA’da stajyer olduğu kayde-
dilen Mehmet Günhan ise yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.71

• Korkusuz yazarı  Ümit Zileli, davet edildiği kitap fuarına katılmak için gittiği İzmir'de uçaktan
iner inmez gözaltına alındı.72 Zileli’ye, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “Cumhurbaş-

61 https://ifade.org.tr/engelliweb/gaziantep-sahinbey-belediye-baskaninin-kardesi-hakkinda-haberler/ 
62 https://www.mlsaturkey.com/tr/kerem-kinikin-sikayeti-ile-acilan-davada-gazeteci-ismail-ariya-hapis-cezasi/ 
63 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteciler-coskun-ve-pehlivanin-yargilandigi-davada-reddi-hakim-talebi-ust-mahkemeye-gonderildi/ 
64 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-sibel-hurtasin-yargilandigi-davada-musteki-polis-zorla-getirilecek/ 
65 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/186775?page=6 
66 https://ifade.org.tr/engelliweb/mhp-aydin-il-baskani-hakkindaki-haberler/ 
67 https://ifade.org.tr/engelliweb/thy-eski-yonetim-kurulu-baskani-ve-arkadasi-hakkindaki-haberler/ 
68 https://www.gazeteduvar.com.tr/gozaltina-alinan-gazetecilerden-9u-tutuklama-talebiyle-mahkemeye-sevk-edildi-haber-1586950 
69 https://sendika.org/2022/10/9-gazeteci-tutuklandi-669707/ 
70 https://kisadalga.net/haber/detay/gozaltina-alinan-9-gazeteci-icin-tutuklama-talebi_45223 
71 https://www.evrensel.net/haber/473388/9-gazeteci-hakkinda-tutuklama-karari-verildi 
72 https://t24.com.tr/haber/korkusuz-yazari-umit-zileli-ye-cumhurbaskani-na-hakaret-ten-gozalti,1068774 
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kanı’na hakaret” suçlamasıyla başlattığı soruşturmada ifade vermediği için yakalama kararı çı-
karıldığı bildirildi.73 Zileli, savcılıkça “Pazartesi günü mesai bitimine kadar ifadesini verebi-
lir” talimatı üzerine serbest bırakıldı.74 Zileli, hangi yazısı veya hangi gerekçeyle suçlandığını 
bilmediğini açıkladı.75 

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.76

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.77

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 
Diyarbakır’dan gelen editör Özgür Paksoy’un yanında getirdiği ve diğeri de bir gazete okurunca 
dayanışma 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.78 

İfade ve Basın Özgürlüğünü Kullanmak İsteyenlere Müdahale 
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.79 Eğitim Araştırma Hastanesi’nde alınan sağlık raporlarının ardından 13 kişi polis merke-
zine götürüldü.80

• Ankara Kadın Platformu’nun Mahsa Jina Amini’nin yaşamını yitirmesiyle ilgili protestosu sıra-
sında dokuz kişi gözaltına alındı. Gazeteciler de polislerce engellenmeye çalışıldı.81

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 
alana giren ve elleriyle Bozkurt işareti yapan grup, “Hareketin lideri Devlet Bahçeli” ve “Ülkücü 
hareket engellenemez” sloganları attı.82 

73 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/korkusuz-yazari-umit-zileli-ucagin-kapisinda-gozaltina-alindi-7447020/ 
74 https://halktv.com.tr/gundem/gazeteci-umit-zileli-gozaltina-alindi-700142h 
75 https://haber.sol.org.tr/haber/gozaltina-alinan-umit-zileliden-ilk-aciklama-353376 
76 https://www.gazeteduvar.com.tr/gazeteci-zeynep-kuray-adli-kontrol-sartiyla-serbest-birakildi-haber-1587042 
77 https://medyagozlemveritabani.org/mezopotamya-ajansi-yazi-isleri-muduru-diren-yurtsevere-gozalti/ 
78  https://bianet.org/bianet/medya/269286-polis-bilgisayarlara-el-koydu-10-gazeteci-iki-bilgisayarla-calisiyor?bia_source=twitter&utm_so-

urce=dlvr.it&utm_medium=twitter 
79 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/samsunda-mahsa-amini-eylemine-polis-mudahalesi-13-gozalti-1987830 
80 https://halktv.com.tr/gundem/samsunda-mahsa-amini-gosterisine-polis-mudahalesi-13-gozalti-695690h 
81 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/mahsa-amini-protestolarina-polis-mudahalesi-gozaltilar-var-7395634/ 
82 https://kisadalga.net/haber/detay/mhp-milletvekili-festivalde-kursuyu-basti-azdan-az-coktan-cok_43479 
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• Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki “Özgürlük Yürüyüşü”ne polis müdahalede bulundu ve HDP
Iğdır Milletvekilli Habip Eksik darp edildi.83 Bu sırada 20 kişi gözaltına alındı.84 Gözaltına alı-
nanlar arasında MA muhabiri Mazlum Engindeniz, JinNews muhabiri Rabia Önver, HDP İlçe
Eşbaşkanı Şoreş Diri de bulunuyor.85 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.86 Demokratik siyasete ya-
pılan bu saldırıyı asla kabul etmiyoruz. Nefret iklimini yaratanlara inat, herkesin nefes alabileceği
demokratik bir Türkiye’yi mutlaka inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu ise, Buldan’ın tweetini alıntılayarak “Aymazlık, utanmazlık, ahlaksızlık… Bebek katili
Apo için yürümek, ne zamandan beri demokratik siyaset oldu? Türkiye’de terörü araçsallaştırarak
demokrasiyi istismarınıza asla izin verilmeyecektir. Bu kadar basit” paylaşımı yaptı.87

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 müdahale88 etti.89

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.90

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.91 

• 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.92

• 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.93

83 https://www.durushaber.com.tr/gundem/yuksekova-daki-yuruyuse-polis-mudahale-etti-hdp-li-h72469.html 
84 https://www.birgun.net/haber/hdp-nin-hakkari-deki-yuruyusunde-polis-siddeti-milletvekili-habip-eksik-in-ayagi-kirildi-405610 
85 https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/hakkaride-polis-mudahalesi-hdp-milletvekilli-habip-eksik-hastaneye-kaldirildi-1990383 
86 https://www.bbc.com/turkce/articles/cpd1zkznl5ko 
87 https://www.gazeteduvar.com.tr/hakkaride-polis-saldirisi-hdp-milletvekilli-habip-eksik-hastaneye-kaldirildi-haber-1584186 
88 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/ankarada-gar-katliami-anmasina-polis-mudahalesi-7410050/ 
89 https://t24.com.tr/video/10-ekim-ankara-katliami-nin-7-yilinda-anmaya-katilanlara-polis-mudahalesi,50303 
90 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/ankarada-amasra-protestosuna-polis-mudahalesi-20-kisi-gozaltina-alindi-1993337 
91 https://www.mlsaturkey.com/tr/beraat-kararinin-murekkebi-kurumadan-diyarbakir-barosuna-bir-tck-301-davasi-daha/ 
92 https://www.evrensel.net/haber/472717/mahkeme-valiligin-yasak-icin-sanatcilar-orgut-propagandasi-yapabilir-gerekcesini-hukuka-uygun-buldu 
93 https://balikesir.biz.tr/muzisyen-silan-doraya-1-yil-3-ay-hapis-cezasi/ 



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

15

• 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.94

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.95 

• 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.96 

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.97

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’de98 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.99

 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.100 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.101 Gaze-
teciler, İletişim Başkanlığı basın kartlarını ve adliye muhabiri kartlarını göstermelerine rağmen
adliyeye alınmadı; kimlik kartları toplandı, çektikleri görüntüler sildirildi, kameralarına zarar ve-
rildi.102

28 Ekim 2022 

94 https://www.evrensel.net/haber/472755/kimyasal-silah-iddiasi-sirinevlerdeki-protestoya-polis-mudahalesi 
95 https://www.mlsaturkey.com/tr/mahkeme-sarkici-gulsen-in-beraat-talebini-reddetti/ 
96 https://www.mlsaturkey.com/tr/bogazici-universitesi-ogrencilerinin-yargilandigi-cadir-davasi-baska-bir-dosya-ile-birlestirildi/ 
97 https://www.birgun.net/haber/elvan-ailesi-erdogan-a-hakaret-ten-bir-kez-daha-hakim-karsisina-cikti-407567 
98  https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/kadikoyde-yapilmak-istenen-sebnem-korur-fincanci-protestosuna-polis-mudahale-etti-onlarca-kisi-gozaltina-

alindi-1996574 
99 https://www.evrensel.net/haber/473282/istanbulda-gozaltina-alinan-57-kisi-serbest-birakildi 
100 https://www.ntv.com.tr/turkiye/turk-tabipleri-birligi-baskani-sebnem-korur-fincanci-gozaltina-alindi,MAS82pG6QE-yFIcd1SPHQA 
101 https://www.bbc.com/turkce/articles/c87g3g7z421o 
102  https://t24.com.tr/haber/ttb-baskani-fincanci-tutuklandi-polis-sureci-takip-etmek-isteyen-gazetecilerin-kimliklerini-topladi-cekilen-goruntuleri-sil-

dirdi,1068518 
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• 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.103

RTÜK ile İlgili Gelişmeler 
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 nedeniyle104 Halk TV’ye iki kez, Tele1’e iki
kez, KRT’ye de bir kez yüzde üç oranında idari para cezası verdi.105 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!”106 paylaşımını yaptı.107

• 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.108 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.109

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.110 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.111

31 Ekim 2022 

103 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/187053?page=4 
104 https://medyagozlemveritabani.org/rtukten-Tele1e-idari-para-cezasi-3/ 
105 https://m.bianet.org/bianet/medya/268146-rtuk-ten-yine-elestirel-kanallara-ceza 
106 https://twitter.com/ilhantasci/status/1577949106437242882? 
107 https://www.gazeteduvar.com.tr/rtukten-halk-tv-tele-1-ve-krtye-para-cezasi-haber-1583770 
108 https://bianet.org/bianet/medya/268146-rtuk-ten-yine-elestirel-kanallara-ceza 
109 https://www.yenimesaj.com.tr/rtukten-tele1-krt-ve-halk-tvye-ceza-H1454440.htm 
110 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/rtukten-Tele1e-3-gun-yayin-durdurma-cezasi/2715493 
111 https://www.birgun.net/haber/rtuk-Tele1-ekraninin-3-gun-sureyle-kapatilmasina-karar-verdi-406860 
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• 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.112

İfade ve Basın Özgürlüğüne Yönelik Yurtiçi ve Yurtdışından Gelen Tepkiler 
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.113 

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
araştırmalarına konu olabileceği ve geçmiş hakkında tarihsel kayıt oluşturma ve bu kayıtların
korunması bakımından İnternet arşivlerinin hayati önemi de unutulmamalıdır” denildi.114

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.115 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-

112 https://www.voaturkce.com/a/ı̇yi-parti-rtuk-uyeligi-icin-adaylarini-ilan-etti/6813397.html 
113 https://www.birgun.net/haber/eylul-de-60-gazeteci-hakim-karsisina-cikti-onlarcasi-polis-siddetine-maruz-kaldi-404742 
114 https://www.diken.com.tr/bir-sansur-mekanizmasi-olarak-unutulma-hakki-kaldirilan-haberlerin-yuzde-9494u-keyfi/ 
115 https://twitter.com/ankahabera/status/1577215933688545280 
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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.”116 

5 Ekim 2022 
• 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.117 Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç de, “Ben bu yasanın çıkmasının

116 https://www.dunya.com/gundem/10-basin-meslek-orgutunden-dezenformasyon-yasa-teklifine-karsi-ortak-aciklama-haberi-670759 
117 https://www.bbc.com/turkce/articles/cedv8w25ey3o 
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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.118 

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
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.119 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.120

118 https://www.voaturkce.com/a/dezenformasyola-mucadele-yasasi-mi-sansur-ve-otosansur-yasasi-mi/6776547.html 
119 https://twitter.com/globalfreemedia/status/1577982897885257728 
120 https://freeturkeyjournalists.ipi.media/tr/uluslararasi-basin-ozgurlugu-gruplari-turkiyede-meclise-sunulan-dezenformasyon-yasa-tasarisini-kinadi/ 
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• 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.121

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.122 Ortak açıklamada, “Dezenformasyon, yani yalan haber kılıfına giydi-
rilmiş baskılayıcı yasa teklifini mecliste onaylayanlara soruyoruz: Kendi yalan haberlerinizle de
mücadele edebilecek misiniz” sorusu soruldu.123

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.124

13 Ekim 2022 
• 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 kırarak125 “Dezenformasyonla Mücadele” yasa teklifini protesto etti. Erbay, ilk defa
oy kullanacak gençlere seslenerek, teklif yasalaştığında gençlerin haberleşme özgürlüklerinin el-
lerinden alınacağını savundu.126 TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Kürsüler şov yapmak için ta-
sarlanmış yerler değil, başka arayışlar içine girmek yanlış” dedi.127 Teklifteki ilk imzacı AKP
Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir’in açıklaması ise tartışma yarattı.128 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

121 https://twitter.com/Cemiyet1946/status/1577977324171153411 
122 https://twitter.com/FreeWebTurkey/status/1578790927145242624 
123 https://twitter.com/FreeWebTurkey/status/1578791405472088069 
124 https://www.freewebturkey.com/agitten-turkiyeye-sansur-yasasi-uyarisi-dezenformasyon-yasasini-tekrar-gozden-gecirin/ 
125 https://www.gazeteduvar.com.tr/chpli-burak-erbay-meclis-kursusunde-cekicle-telefonunu-kirdi-haber-1584672 
126 https://twitter.com/burakerbaychp/status/1580329874811924482 
127  https://www.aa.com.tr/tr/politika/sentop-chpli-erbayin-genel-kurulda-cekicle-cep-telefonu-kirmasini-degerlendirdi-kinama-cezasi-gerektiren-bir-ey-

lem/2710724 
128 https://www.gazeteduvar.com.tr/ak-parti-sansur-yasasini-abdli-yetkililerle-gorusmus-haber-1584801 
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yasası’ diye ifade etmek içi boş bir söylem çünkü bu yasanın sansürle alakası yok” diye ko-
nuştu.129 

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.130 

• 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.131

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-

129 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/akp-milletvekili-meclis-kursusunden-acikladi-sansur-yasasi-ilk-once-abdli-yetkililerle-gorusulmus-587104h.htm 
130 https://www.voaturkce.com/a/gazeteci-orgutleri-sansur-yasasi-kara-bir-leke/6789868.html 
131  https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221014IPR43221/turkiye-new-legislation-leaves-door-open-for-arbitrary-prosecutions-warn-
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rikalı ve Avrupalı temsilcilere anlattıklarını ve Amerikalı ilgililerle yasayı görüştüklerini söyle-
mişti.132 Özdemir, Amerikalı bir yetkilinin “Bizim dezenformasyon yasamızla sizin yasanız bire-
bir örtüşüyor dediğini” iddia etmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ise Türk basınında bu 
konuya ilişkin dolaşan iddiaları dezenformasyon olarak niteledi.133 

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 mecra-
larının internet siteleri Türkiye’nin askeri operasyonları, Kürtler ve iktidar karşıtlığı hakkında 
içerik yayınladıklarında engellerle karşılaşabiliyor. Ayrıca raporda, son yıllardaki yasal düzenle-
melerle iktidarın dijital ortamda baskısını arttırdığı belirtilirken, 2019’daki düzenleme sonrası 
gelen dijital platformların RTÜK’ten lisans alma zorunluluğu ile birlikte bazı engellemelerin ya-
şandığına dikkat çekiliyor. Freedom House İnternet Özgürlükleri Raporu Türkiye Raportörü Gür-
kan Özturan, bu yılki rapor için “Haklar ve hürriyetler alanında tümden bir gerilemenin deneyim-
lendiği Türkiye’de, üst üste yıllardır daralan bir internet özgürlükleri alanının bu yıl da yeniden 
daha fazla baskılandığını görüyoruz. Bilgiye erişim hakkı, basın özgürlüğü, ifade hürriyetinin 
internet ortamında şimdiye kadar olmadığı kadar artan bir baskı ile tehdit altında olduğunu ortaya 
koyuyor İnternet Özgürlükleri 2022 Raporu” ifadelerini kullandı.134 

• 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.135 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

132 https://www.birgun.net/haber/akp-li-ozdemir-amerikali-ilgililerle-bu-yasayi-ve-ozellikle-29-uncu-maddeyi-konustuk-406214 
133 https://www.voaturkce.com/a/abd-den-dezenformasyon-yasasina-elestiri-ve-iddialara-yalanlama/6790600.html 
134 https://www.voaturkce.com/a/freedom-house-turkiyede-internet-ozgurlugu-gerilemeyi-surduruyor/6795327.html 
135 https://twitter.com/Cemiyet1946/status/1582239151357038593 
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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 
BTK üzerinden etkin kontrol altına alınması, RTÜK’le birlikte medya alanında otokrasinin ku-
rumsallaşması çabasıdır” diye ekledi.136 

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.137 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. 

136 https://gc-tr.org/sansur-baski-hapis-ve-cezalar-bize-boyun-egdiremeyecek/ 
137 https://www.voaturkce.com/a/turkiyede-kamu-yarari-olan-icerikler-sansurleniyor/6799332.html 



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

24

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.138 

• 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.139 

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.140

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.141 

25 Ekim 2022 
• TGS’den MA ve Jinnews çalışanlarına yönelik evlerine yapılan baskınlarla ilgili142 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.143

138 https://ifade.org.tr/basin/EngelliWeb2021_BasinBulteni.pdf 
139 https://twitter.com/Cemiyet1946/status/1582716674343833601 
140 https://Tele1.com.tr/chp-rtukun-Tele1-kararini-tbmmye-tasidi-721884/ 
141 https://Tele1.com.tr/Tele1in-karartilmasina-tepkiler-cig-gibi-rtuk-iktidar-giyotini-olmaya-soyundu-722187/ 
142 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/186450?page=7 
143 https://twitter.com/TGS_org_tr/status/1584801405407485952 
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• DİSK Basın İş Sendikası’ndan baskınlarla ilgili144 yapılan açıklamada, gözaltındaki gazetecilerin
serbest bırakılması çağrısıyla “Aralarında üyelerimizin de olduğu çok sayıda Jinnews ve Mezo-
potamya Ajansı çalışanları bu sabah ev baskınıyla gözaltına alındı. Şu ana kadar en az 7 gazeteci
gözaltında. Süreci takip ediyoruz. Gazetecilik suç değildir, arkadaşlarımızı derhal serbest bıra-
kın!” denildi.145

• 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.146

• 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.147 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.148

• 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, Türki-
ye'de temel özgürlüklerin, özellikle de medya özgürlüğü ve ifade özgürlüğünün daha da kötüye
gittiğinin bir başka örneği ve özellikle önümüzdeki kritik seçim süreci çerçevesinde düşünüldü-
ğünde, ciddi bir durum” dedi.149

26 Ekim 2022 
• TTB Genel Merkezi’nde Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın gözaltına alınmasına çok sayıda

kitle örgütü yöneticileri katılımıyla tepki gösterildi.150 “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.151

• 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

144 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/186450?page=7 
145 https://twitter.com/Disk_Basin_is/status/1584784515473756160 
146 https://twitter.com/HDPgenelmerkezi/status/1584817189529718785 
147 https://twitter.com/mkgplatform/status/1584793344810823680 
148 https://twitter.com/perperikgazete/status/1584939194082004994 
149 https://tr.euronews.com/2022/10/25/abden-gazetecilerin-gozaltina-alinmasina-tepki-ifade-ozgurlugunun-daha-da-kotuye-gittigini 
150 https://m.bianet.org/bianet/insan-haklari/269167-ttb-ve-tabip-odalarindan-aciklama-sessiz-kalmayacagiz 
151 https://www.gazeteduvar.com.tr/fincanciya-ttbden-destek-yalniz-degildir-onurumuzdur-haber-1586523 
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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.152 Bilgin, “RTÜK yılın ilk 9 ayında eleştirel 4 kanala 
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 ellerinden 
aldı, eleştirel yayınlarıyla öne çıkan tüm gazetelere tarihinde görülmemiş resmi ilan cezaları kesti. 
Bu uygulama ancak Anayasa Mahkemesi kararıyla durdurulabildi. Hiçbir şiddet olayına karışma-
mış gazetecilerin cezaevine gönderilmesi uygulaması sürüyor. 35 meslektaşımız parmaklıklar ar-
dında ve sayıları artıyor. BİK sansür yasasına karşı basın muhalefetini örgütlediğimiz için Cemi-
yetimizin gazetesi 24 Saat’e önce süresiz ilan kesme cezası, sonra itiraz üzerine bunu kaldırıp 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 yürütmeyi dur-
durma kararı vermezse gazeteci davet edilmesiyle akılda kalacak olan Türkiye Yüzyılı toplantı-
sından 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 karnesinin en 
başına yazılacak” tespitlerinde bulundu. Bilgin, AKP’nin davetiyle aynı gün 11 gazeteciye evle-
rinde baskın düzenlenerek gözaltı işlemi yapıldığını ve henüz yargılama yapılmadan suçlu ilan 
edildiklerini anımsatarak, “Hakkında mahkeme kararı olmadan kimse suçlu ilan edilemez. Ancak 
hüküm verilmiş gibi resmî açıklama yapılmış ve sosyal medyada yayınlanmıştır. Hele hele gaze-
tecilerin birer azılı suçluymuş gibi ters kelepçeyle ve başlarından bastırılarak gözaltına alınması 
kabul edilmez. Hatta aralarından biri 45 günlük bebeğinin yanından böyle koparılıp gözaltına 
alınmıştır. Hukuki bir koruma tedbiri olan gözaltı uygulamasını bile bir çeşit güç gösterisine çe-
virmek ve bunu kurgulayarak kameraya alıp sosyal medyadan servis etmek kolluk gücünün cid-
diyetiyle bağdaşır mı?” diye sordu.153 

27 Ekim 2022 
• İsveç Gazeteciler Sendikası’nın yayını Journalisten Gazetesi, gazetecilerin gözaltına alınma-

sını154 yazdı. Haberde, “Ev ve büro baskınlarında pek çok dijital ekipman, bilgisayar ve arşivlere
el konuldu” denildi.155

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

152 https://twitter.com/Cemiyet1946/status/1585151563647315970 
153 https://gc-tr.org/gazeteciler-cemiyeti-baskani-bilgin-basin-ozgurlugunun-canina-okuyan-iktidarin-kerhen-gazeteci-davetini-kabul-etmiyoruz-bilgin-ak-

partinin-28-ekimde-yapacagi-secim-start/ 
154 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/186450?page=7 
155 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/186770?page=6 
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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.156 

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.157

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.158

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.159

Diğer Gelişmeler 
15 Ekim 2022 

• Bartın’da Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden oca-
ğında patlama160 meydana geldi.161 Bartın’ın Amasra ilçesinde maden ocağına gelen Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, hayatını kaybedenlerin sayısının 41'e yükseldiğini açıkladı.162 

• 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”163 hakkında adli işlemlere başlandığını duyurdu.164 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.165 

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

156 https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=818d4dc6-56ba-11ed-b0d6-0bf4a7670f15 
157 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/187057?page=4 
158 https://twitter.com/mkgplatform/status/1586793186130907137 
159 https://artigercek.com/guncel/tutuklanan-dokuz-gazeteci-icin-istanbulda-aciklama-228266h 
160 https://www.haberturk.com/son-dakika-haberi-bartin-da-maden-ocaginda-patlama-3529434 
161 https://www.ntv.com.tr/galeri/turkiye/bartinda-amasra-maden-ocaginda-patlama-olay-yerinden-goruntuler,rMtf-qtP70aohejtjXVkmQ 
162 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-bartinda-maden-ocaginda-patlama-can-kaybi-40a-yukseldi-42153565 
163 https://www.gazeteduvar.com.tr/emniyetten-12-sosyal-medya-hesabina-maden-faciasi-sorusturmasi-haber-1584944 
164 https://www.aksam.com.tr/guncel/emniyetten-bartindaki-patlamayla-ilgili-provokatif-paylasim-yapanlara-iliskin-aciklama/haber-1311655 
165 https://twitter.com/FreeWebTurkey/status/1581202245709811712 
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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 kap-
samında değil. Sanki ağzını açanın ceza aldığı bir ortam oluşturuyormuşuz gibi bir durum sunu-
luyorlar. Ancak böyle bir durum yok” sözleriyle suç maddesini savundu.166 

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.167

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.168 Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB)
yapılan yazılı açıklamada169 ise; TSK'nın terörle mücadelesinin azim ve kararlılıkla devam ettiği 
vurgulanarak, “Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarısına gölge düşürmek isteyen çevrelerce periyo-
dik bir şekilde gündeme getirilen; Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 'kimyasal silah' kullanıldı-

166 https://www.voaturkce.com/a/tartismali-dezenformasyon-yasasi-anayasa-mahkemsinde/6794984.html 
167 https://www.voaturkce.com/a/erdogandan-dezenformasyon-yasasi-aciklamasi-keyfe-keder-bir-duzelneleme-degil-acil-bir-ihtiyacti/6796163.html 
168 https://www.bbc.com/turkce/articles/cxevjmlmmygo 
169 https://www.trthaber.com/haber/gundem/msb-tsk-envanterinde-kimyasal-silah-bulunmamaktadir-717485.html 
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ğına yönelik iddialar tamamen asılsız ve gerçek dışıdır. Tüm bu dezenformasyon çabaları Kah-
raman TSK’mızın kararlı mücadelesi sonucu çökme noktasına gelen ve bulunduğu zor durum-
dan kurtulmak için yalan ve ahlak dışı yollarla çıkış arayışında olan terör örgütü ve müzahirleri-
nin beyhude çırpınışlarıdır” denildi.170 AKP Sözcüsü Ömer Çelik de, “TSK’yı kimyasal silah 
kullanmakla suçlayanlar iftira şebekesidir. PKK'nın cinayetlerini övenler kirli odakların temsil-
ciliğini yaparak TSK’ya saldırıyorlar. TSK, mücadelesini en yüksek hukuki standart ve ilkelerle 
yürütmektedir. TSK’yı kimyasal silah kullanmakla suçlayanlar, alçak bir iftira şebekesinin par-
çasıdır. Bunlar terör örgütünün cinayetlerini masum göstermeye çalışan odaklardır. PKK’nın 
cinayetlerini övenler, kirli odakların temsilciliğini yaparak TSK’ya saldırıyorlar. Kahraman 
TSK terörle mücadelesini en yüksek hukuki ilkelere ve standartlara bağlı şekilde yürütmektedir. 
TSK’nın, cinayet şebekesi terör örgütlerine karşı verdiği mücadele dünyanın en haklı, en şeffaf 
ve en onurlu mücadelesidir”171 tepkisini gösterdi.172 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da, “Türk Ta-
bipler Birliği'nin temsilcisi zaten Türk tabiplerini temsil etmiyor bunlar. Yani ben onurlu, haysi-
yetli Türk tabiplerinin temsilcisi olduklarına inanmıyorum ve bugüne kadar terör örgütlerinin 
ağzıyla konuşmayı marifet zanneden kesimler”173 dedi.174 

• 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”175 ifadelerini kullandı.176

• 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” 177  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.178 

21 Ekim 2022 
• Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşü uçakta konuyu Milli Savunma Bakanı

Hulusi Akar'la görüştüğünü belirterek179, “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”180 dedi.181

• 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 

170 https://www.ntv.com.tr/turkiye/msbden-kimyasal-silah-iddiasina-yanit,tMloi7s5_E2ZlroJsdUzQg 
171 https://www.birgun.net/haber/msb-den-kimyasal-silah-iddialarina-yalanlama-406981 
172 https://www.sabah.com.tr/gundem/2022/10/20/omer-celik-tskyi-kimyasal-silah-kullanmakla-suclayanlar-iftira-sebekesidir 
173 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/teror-orgutunun-kimyasal-yalani-42156791 
174 https://www.milliyet.com.tr/siyaset/ak-partili-celikten-tsk-iddialarina-yanit-6843768 
175  https://www.yenisafak.com/gundem/teror-yandaslarinin-kimyasal-silah-iddialari-sezgin-tanrikulunu-harekete-gecirdi-meclise-soru-onergesi-verecek-

3865364 
176 https://www.ensonhaber.com/gundem/sezgin-tanrikulu-pkknin-kimyasal-silah-iddialarini-savundu 
177 https://twitter.com/aefakibaba/status/1582991559695269889? 
178 https://www.gazeteduvar.com.tr/ahmet-esref-fakibaba-ak-parti-ve-milletvekilliginden-istifa-etti-haber-1585620 
179 https://tr.euronews.com/2022/10/20/ak-parti-sozcusu-celikten-pkkya-karsi-kimyasal-silah-kullanildigi-iddialarina-iliskin-acik 
180 https://www.haberturk.com/cumhurbaskani-erdogan-dan-tsk-kimyasal-silah-kullaniyor-iddialarina-sert-tepki-bunlar-ahlaksiz-3531479 
181 https://www.bbc.com/turkce/articles/c90g9kqgqn2o 
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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 
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.182 

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.183

28 Ekim 2022 
• Rusya-Ukrayna Savaşı’nda yaptığı yayınlar ve haberler ile tanınan Ukrayna vatandaşı Kırım Ta-

tarı gazeteci Gülsüm Halilova184, İstanbul’da gözaltına alındı.185 Halilova, Rusya’nın talebiyle 16
saat boyunca gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.186

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 Konseyi187 (KGK) Küresel Medya Çalıştayı ve Ödül
Töreni için Alanya'ya gelmişti.188

Olumlu Gelişmeler 
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
yazısının189 yayından kaldırılması kararı hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi.190

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.191

182 https://Tele1.com.tr/comez-berat-albayrakin-basinda-oldugu-sabah-gazetesi-fetoculerle-yalan-haberler-yapti-722063/ 
183 https://m.bianet.org/bianet/insan-haklari/269096-gazeteci-aggoz-ev-hapsi-sartiyla-serbest-birakildi 
184 https://halktv.com.tr/gundem/ukrayna-vatandasi-gulsum-halilova-istanbulda-gozaltinda-700134h 
185 https://www.gazeteduvar.com.tr/gulsum-halilova-istanbulda-gozaltina-alindi-haber-1586922 
186 https://twitter.com/KhalilovaGulsum/status/1586063766990512128 
187 https://www.kgk.org.tr 
188 https://www.trthaber.com/haber/turkiye/alanyada-minibusun-carptigi-gazeteci-hayatini-kaybetti-719981.html 
189 https://www.samsunetikhaber.net/haber-cumhurbaskanI-adalet-bakanI-hsk-ve-kenan-ipek-e-acIk-mektup-12966.html 
190 https://www.samsunetikhaber3.com/haber-koktas-a-yargi-tokadi-13052.html 
191 https://ifade.org.tr/engelliweb/safak-hastaneleri-hakkindaki-haberin-erisim-engeli-kaldirildi/ 
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• 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.192

• AYM, milletvekili seçildikten sonra Leyla Güven’in tutuklanmasının yasama dokunulmazlığıyla
bağdaşmadığı değerlendirmesinde bulunarak, hak ihlaline hükmetti.193 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.194

• 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” haberine195 “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.196

6 Ekim 2022 
• 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.197 AYM’nin kararında, “Anayasa Mahkemesi
somut başvuruya konu tren kazasında yetkili makamların demir yolu taşımacılığı gibi tehlikeli
bir faaliyet nedeniyle yaşam ve fiziksel bütünlüğe karşı oluşan riskleri bertaraf etmek için kendi-
lerine düşen pozitif yükümlülük kapsamında gerekli ve yeterli önlemleri aldıklarının söyleneme-
yeceği kanaatine varmıştır. Açıklanan gerekçelerle yaşam hakkının maddi boyutunun ihlal edil-
diğine karar verilmiştir” denildi. Yüksek Mahkeme, yaşam hakkının usul boyutunun da ihlal edil-
diğine karar verdi.198

• 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”199 ifadelerini kullandı.200

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

192 https://www.mlsaturkey.com/tr/aabk-kurucu-baskani-turgut-oker-orgut-propagandasi-suclamasindan-beraat-etti/ 
193 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2018/26689 
194 https://www.gercekgundem.com/siyaset/359352/aymden-leyla-guven-hakkinda-hak-ihlali-karari 
195 https://medyabar.com/makale/12294780/editorun-yorumu/ibretlik-olacak-bir-yalan-haber-hikayesi 
196 https://medyabar.com/haber/12325610/dis-hekimligi-fakultesi-eski-dekanin-rahatsiz-oldugu-haber-mahkeme-kararini-verdi 
197 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/10/20221006-5.pdf 
198 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/anayasa-mahkemesi-pamukovadaki-tren-kazasina-iliskin-basvuruda-hak-ihlali-karari-verdi/2703994 
199 https://twitter.com/Canan_Kaftanci/status/1577941225012973569 
200 https://www.gazeteduvar.com.tr/sabika-holding-brosurunden-yargilanan-chpliler-beraat-etti-haber-1583763 
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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.201 

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.202

• 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.203

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.204 

• 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 
hakkında “görevi yaptırmamak için direnmek” suçlamasından delil yetersizliği gerekçesiyle be-
raat etmelerine kararı verdi.205 

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.206 

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.207 

201  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 

202 https://ifade.org.tr/engelliweb/bodrum-vogue-otel-hakkindaki-haberlerin-erisim-engeli-kaldirildi/ 
203 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-baris-baristiran-yeniden-yargilandigi-davada-bir-kez-daha-beraat-etti/ 
204 https://www.mlsaturkey.com/tr/diyarbakir-barosu-tck-301den-bir-kez-daha-beraat-etti-rahatsiz-edici-olsa-bile-ifade-ozgurlugu-kapsaminda/ 
205 https://www.mlsaturkey.com/tr/kocaelide-gorulen-bogazici-davasinda-savci-ceza-istedi-mahkeme-beraat-karari-verdi/ 
206 https://www.birgun.net/haber/yenilenmeyen-basin-karti-davasi-iletisim-baskanligi-oybirligiyle-haksiz-bulundu-406685 
207 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteciler-aym-uyesi-irfan-fidan-in-sikayetiyle-acilan-davada-beraat-etti/ 
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 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.208 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.209

208 https://www.mlsaturkey.com/tr/musa-citilin-sikayeti-uzerine-yargilanan-gazeteci-inci-aydin-beraat-etti/ 
209 https://www.gazeteduvar.com.tr/gazeteci-inci-aydina-beraat-haber-1586513 
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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) 




