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Bu Rapor Gazeteciler Cemiyeti
“Press For Freedom / Özgürlük İçin
Basın” Çalışma Grubu tarafından hazırlanmıştır. Gazeteciler Cemiyeti Özgürlük için Basın Çalışma Grubu, medya
çalışanları ve sivil toplum temsilcilerinden
oluşan bağımsız bir platform aracılığıyla
özgür basın için politika yapıcılara ulaşmayı; ifade ve basın özgürlüğü konusunda
yasal durumu ve devam eden ihlalleri
göstererek bu konuda farkındalık yaratmayı, atölyeler ve konferanslar düzenleyerek gazetecilik pratikleri ile ilgili medya
çalışanlarını ve sivil toplum temsilcilerinin kapasitesini geliştirmeyi amaçlamaktadır.
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Gazeteciler Cemiyeti’nin Özgürlük
için Basın ifade ve basın hürriyetleri
ihlalleri raporları Mart 2014’den bu yana
düzenli yayınlanmaktadır.
Açık kaynaklardan, medya taramalarından, proje ofisine çeşitli şekilde yapılan
başvuru ve ihbarlardan hazırlanan bu
raporlardaki her türlü içeriğin sorumluluğu tamamıyla Gazeteciler Cemiyeti’ne
aittir, kaynak gösterilerek kısmen veya
tamamen çoğaltılabilir, bilimsel yayınlarda kullanılabilir.
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Gazeteciler Cemiyeti hakkında
Gazeteciler Cemiyeti, 10 Ocak
1946’da gazeteciler Mekki Sait Esen,
Niyazi Acun, Aka Gündüz, Bilal Akba,
Adil Akba, Sebahattin Sönmez ve Muvaffak Menemencioğlu tarafından kuruldu.
Cemiyetin kuruluş amacı, basın organlarındaki gazetecileri bir araya toplamak,
mesleki ve sosyal hakları geliştirmek,
mesleğin gerekliliği olan hak ve özgürlükleri savunmak olarak belirlendi.
Kurucu başkanlığı üstlenerek 19461956 yılları arasında Gazeteciler Cemiyeti
Başkanlığı’nı yürüten Mekki Sait Esen’in
ardından 1956-1957 döneminde eski
kontenjan senatörlerinden Ecvet Güresin
cemiyet başkanlığını üstlendi.
Kudret gazetesi kurucusu ve sahibi
Gazanfer Kurt’un, 1959 yılına kadar
Gazeteciler Cemiyeti’ne başkanlık yapmasının ardından bu görevi 1960 yılına kadar
Atilla Bartınlıoğlu üstlendi. CHP’nin eski
Milletvekili Altan Öymen, 1960 ve 1961
yıllarında sürdürdüğü Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı görevini 1961 yılında İbrahim Cüceoğlu’na bıraktı. Akis dergisi
yönetici ve yazarı Metin Toker ise, 1957
yılında yedi ay 53 gün hapis yatmasının
ardından 1962 yılında Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı’na getirildi.
Ekspres gazetesi kurucu sahipliğini
yapan Doğan Kasaroğlu, 1963 - 1968
döneminde Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
olarak görevi devralmasından sonra TRT
Genel Müdürlüğüne atandı.
Yenigün, Ulus, Ankara Telgraf, Ankara Ekspres, Dünya gazetelerinde yazı
işleri müdürlüğü, yazarlık, başyazarlık ve
Genel Yayın Yönetmenliği yapan Beyhan
Cenkçi, bu süre içerisinde beş yıl boyunca
Gazeteciler Sendikası başkanı olarak
görev aldı. 1960 yılı öncesi bir buçuk yıl
hapis cezası alarak bazı meslektaşları ile
birlikte cezaevine giren Cenkçi, 1969
yılında Gazeteciler Cemiyeti başkanı
seçildi. 1992 yılına kadar Gazeteciler
Cemiyeti Başkanı olarak görevini sürdür-

dü. Cenkçi, 24 yıllık Başkanlığı sırasında
Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Senatörlüğü de yaptı.
1971 yılında Son Havadis gazetesinde
mesleğe başlayan Nazmi Bilgin, Güneş
gazetesi sahipliği ve Yazı İşleri Müdürlüğü görevini üstlendi, daha sonra Dünya
gazetesinde Haber Müdürü olarak görev
yaptı. Bilgin, Tercüman gazetesinde
Parlamento ve Cumhurbaşkanlığı muhabirliği görevlerini de yürüttü. TRT-2’nin
kuruluşunda yer aldıktan sonra TRT’ye,
beş yıl “Uzman Haberci” ve “Genel Müdür Danışmanı” olarak hizmet verdi.
Bilgin 1992 yılında ittifakla cemiyet
Genel Başkanı seçildi. 1996 yılında kuruculuğunu üstlendiği Türkiye Gazeteciler
Federasyonu’nda Genel Başkanlık görevi
yapan Bilgin, bu görevi 2009 yılına kadar
sürdürdü.
BRT televizyonunun Ankara temsilciliği görevini de yapan Bilgin, Unesco
Türkiye Milli Komitesi üyeliği ve Denetçiliği görevinde de bulundu. Basın İlan
Kurumu Genel Kurul üyeliği, Türk Silahlı
Kuvvetleri Elele Vakfı Mütevelli Heyet ve
Yönetim Kurulu üyeliği ve Reklam Kurulu üyeliği görevlerini de sürdürüyor.
Türkiye’nin çok partili siyasi hayata
geçişiyle, daha açık bir deyimle, çoğulcu
demokrasi dönemiyle yaşıt ve koşut olan
Gazeteciler Cemiyeti, bir avuç gazeteci
üye ile çıktığı yolu, sevgi ve mesleki
dayanışma ile pekiştirmiş, 2000’i aşkın
üye sayısı ve bağımsız mali gücü ile
bugün, Türkiye’nin en eski, en büyük ve
saygın meslek kuruluşlarından ve sivil
toplum örgütlerinden birisidir.
Cemiyetimiz, 1946 yılındaki kuruluşundan bu yana her zaman cumhuriyet,
çoğulcu demokrasi ile ifade ve basın
özgürlüğü başta olmak üzere özgürlüklerin yılmaz bekçisi oldu. Gazeteciler Cemiyeti üyelerine aşıladığı bu güvenle
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@gazetecilercemiyeti.org.tr
Web Adresi:
www.gazetecilercemiyeti.org.tr
https://pressforfreedom.gc-tr.org/
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Reklam sektörü için bir prestij olarak kabul
edilen 13’üncü Kırmızı Reklam ödüllerinin
13’üncüsü 26 Mayıs 2016’da gerçekleştirildi.
Kırmızı Jüri Özel Ödülünü Cosmic Creative’in
hazırladığı “Gazeteciler Cemiyeti-Bir gazeteci
neredeyse, aydınlık oradadır” adlı çalışma hak
kazandı.
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Giriş
Mayıs ayında iktidarın aylardır gündeminde olan “yalan” haberle mücadeleyi öngören yasal düzenleme 26 Mayıs’ta Meclis’e sunuldu. Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Teklifi, İnternet haber sitelerine basın kartı ve ilan gelirinden pay alma olanağı tanırken iktidarın
medya ve sosyal medyaya baskı aracı olarak kullandığı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Basın İlan Kurumu (BİK) ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) yetkilerini artırıyor. Teklif
Türk Ceza Kanunu’na da (TCK) muğlak ifadelerle hapis cezası verilmesine neden olabilecek yeni suç
tanımları eklenmesini öngörüyor. Bu yolla, iktidarın hoşuna gitmeyen her türlü açıklama, bilgi ve iddia
için “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçu gerekçesiyle başta medya mensupları olmak üzere, yurttaşlar aleyhine ceza davaları açılabileceği öne sürülüyor.
Basın meslek örgütleri ortak bir yazılı açıklamayla AKP ve MHP’ye teklifi geri çekme çağrısı
yaptı. TBMM’de görüşülmesi öncesinde aralarında Gazeteciler Cemiyeti’nin de olduğu meslek örgütleri, partilerin grup başkan vekillerini ziyaret ederek, teklifteki sıkıntılı düzenlemeleri gündeme getirdi.
Meslek örgütlerinin başvurusuyla Danıştay’da, İletişim Başkanlığının Basın Kartı Yönetmeliğinin iptali
davaları sürerken, aynı hükümlere yeni teklifte de yer verilmesi tepkiyle karşılandı. AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, 28 Mayıs’ta yasa teklifiyle ifade özgürlüğüne kısıtlama getirilmediğini savunarak,
“Kemal Kılıçdaroğlu’nun iddialarını tabii ki gazeteci haberleştirecek. Bu suç kapsamına girmiyor” açıklamasında bulundu. Ancak Ünal’ın açıklamasından sadece iki gün sonra 30 Mayıs’ta CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldığı
açıklamasını canlı yayınladıkları için dört televizyon kanalına en üst sınırdan idari para cezası verildi.
RTÜK, AKP ve MHP’li üyelerinin oy çokluğuyla aldığı karar ile KRT, Tele1, Halk TV ve Flash TV’ye
ceza kesti. “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” şeklindeki yeni suç tanımlaması henüz yürürlüğe girmemiş iken RTÜK’ün Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarını suç olarak kabul ederek ceza kararları alması,
TCK’ya böylesi bir suç hükmü eklendiğinde yargı eliyle medya mensuplarına yönelik hapis cezası kararları alınacağının işareti olarak yorumlandı. Keza RTÜK, 10 Mayıs’ta da CHP Grup Başkanvekili
Özgür Özel ile Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul milletvekili Ahmet Şık’ın Gezi Davası sonrası yaptıkları açıklamaları haberleştirdikleri için yine aynı dört kanala ceza vermişti.
TBMM gündemindeki yasa teklifi, internet ortamında erişim engelleme kararı alınmasına ilişkin çerçeveyi genişletirken, Mayıs ayındaki tablo hali hazırda yolsuzluk, usulsüzlük gibi içerikli pek
çok habere erişim engellenmesi uygulandığını ortaya koydu.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçundan da 1 yıl 9 ay hapis cezası kararı alması tepkiyle karşılandı. “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlaması, ifade özgürlüğü bağlamında eleştirildi ve bu suçlamayla ilgili dava dosyaları gündemdeki yerini korudu.
Basın mensupları aleyhindeki yargılamalar kapsamında ÖİB’in açık kaynaklardan derlediği
bilgilere göre; Mayıs ayı sonunda cezaevlerinde 19’u hükümlü ve 22’i tutuklu olarak hapishanelerde
toplam 41 gazeteci vardı.

İletişim Araçlarına ve İletişimcilere Baskı
1 Mayıs 2022
• İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, internet haber sitesi Sendika.org aleyhine
TRT’nin istinaf başvurusunu kabul ederek yerel mahkeme kararını 13 Nisan’da bozdu ve tazminata hükmetti. Daire, haberin gerçeğe aykırı olduğunu iddia ederek yerel mahkemece verilen
kararını kaldırdı ve 20.000 TL tazminata hükmetti. Karar verilir verilmez de haber sitesi aleyhine icra süreci başlatıldı. Ödenmesi istenen miktar avukat ücretleri ve faizle birlikte 30.000
TL’yi aşıyor. Suriye’nin İdlip vilayetini büyük oranda kontrol eden Heyet-i Tahrir’uş Şam’ın
(HTŞ) siyasi yapısı “Kurtuluş Hükümeti” Temmuz 2019’da TRT’ye ve TRT World çalışanlarına
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“devrime katkıları” dolayısıyla ayrı ayrı plaket vermişti. Bu durumu Sendika.org haberleştirmişti.1
6 Mayıs 2022
• Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kendisi hakkında “Hayvandan aşağı biri. (George) Soros çocuğudur” diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla yüz yüze görüşmek üzere bakanlık
kapısına gitti, ancak burada basın mensuplarına müdahale edildi.2 Zafer Partisi, “Büyük Türk
milleti, Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ, İçişleri Bakanlığı’na tek başına gidecektir.
Hem partililerimizin hem de milletimizin bireysel veya gruplar halinde herhangi bir provokasyona neden olmamak İçişleri Bakanlığı önüne gitmemeleri önemle rica olunur” açıklaması yaptı. Bu arada İstanbul’dan yola çıkmış olan Zafer Partisi üyeleri ise Ankara’ya girişte polisler tarafından engellendi. Özdağ’ın açıklaması sırasında3 polisler basın mensuplarına müdahalede bulundu.4
10 Mayıs 2022
• Gezi Davası’nda tutuklama kararı veren hakiminin eşinin FETÖ itirafçısı olduğunu yazan gazeteci İsmail Saymaz hakkında terör soruşturması başlatıldı. Saymaz, “Gezi Parkı Davası’nda AK
Parti’den aday adayı olmuş hakimin eşinin FETÖ’den şüpheli olduğunu ve ifade verdiğini yazdığım için hakkımda terör soruşturması başlatıldı” dedi. Saymaz, Halk TV’de yayımlanan “Gezi
Parkı hakiminin eşi FETÖ şüphelisi çıktı” yazısında, Gezi Davası hakimlerinden AKP’li Murat
Bircan ve eşi hemşire Arzu Bircan’ın “FETÖ itirafçısı” olduğunu yazmıştı.5 Saymaz Arzu Bircan’ın, “FETÖ’den soruşturma geçirdiğini, çiftin çocuklarının yedi yıl boyunca FETÖ okullarında eğitim gördüğünü” belirtmişti.6
• Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteciler Erkan Çapraz ve Ömer Oğuz’un Leyla Güven’in
iki yıl önceki konuşmasını yayınladıkları için “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasını
içeren dava dosyasının Leyla Güven’in Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı
dava dosyası ile birleştirilmesi için muvafakat talep edilmesine karar verdi. Bu talebe olumsuz
cevap verilmesi halinde Diyarbakır’daki davanın sonucunu beklenmesine ve gazetecilerin duruşmalardan vareste tutulmasına karar verdi ve davayı 13 Eylül’e erteledi.
• Mersin 3. Sulh Ceza Hakimliği, Mersin Limanı’nda yakalanan kokainlerle ilgili Murat Ağırel’in
YeniÇağ’da yayımlanan “Uyuşturucu kıskacında Türkiye” ve “Türkiye’nin Narcos’u” yazı dizilerinden bazı yazılar ve Timur Soykan’ın BirGün’de yayımlanan “Mersin çıkmazı” başlıklı yazısına erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.7
11 Mayıs 2022
• Bursa 6. Sulh Ceza Hakimliği, “Şeriat hukuku temelinde Kürt devleti kurma girişimlerini yaymak ve Cumhuriyet rejimi karşısında din devleti kurmaya çalışmak” gerekçesiyle kapatılan ve
dokuz yıl sonra yeniden açılan Zehra Vakfı’nın Gıyasettin Bingöl’ün başında bulunduğu Bursa
Eğitim ve Kültür Vakfı’na ait Bursa Mudanya Üniversitesi ile ilgili iddiaların yer aldığı haberlere erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.8
• İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Metin Cihan hakkında “kişisel verileri hukuka
aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak” suçlamasından yakalanma kararı infazını beklemeye
ve sanık R. A.’nın tahliyesine karar verdi.9 Mahkeme, sanık R. A.’nın vakıfta hangi kademede
olduğunun, hangi tarih aralığında çalıştığının öğrenilmesi için TÜGVA’ya yeniden müzekkere
yazılmasına karar verdi. Dava, 24 Haziran’a ertelendi.10 TÜGVA’daki kadrolaşma, devlet atamaları, usulsüz bina tahsisleri ve kamu kaynaklarının vakfa aktarılmasına dair belgelerin ifşa
edilmesiyle ilgili iddianame hazırladı. TÜGVA’nın “mağdur” olarak yer aldığı iddianamede,
https://sendika.org/2022/04/sendika-orga-tazminat-cezasi-trtnin-cihatcilardan-odul-aldigini-haber-yapmanin-bedeli-30-000-tl-652730/
https://www.amerikaninsesi.com/a/ozdag-soylu-tartismasinda-basina-polis-mudahalesi/6560462.html
https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/umit-ozdag-engellendi-icisleri-bakanligi-onune-haydi-araci-cekildi-1933327
4 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-61349924
5 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/gezi-davasi-hakiminin-esi-feto-itirafcisi-cikti-1930128
6 https://www.birgun.net/haber/gazeteci-ismail-saymaz-hakkinda-teror-sorusturmasi-baslatildi-387228
7 https://ifade.org.tr/engelliweb/mersin-limaninda-yakalanan-kokainlerle-ilgili-kose-yazilari/
8 https://ifade.org.tr/engelliweb/bursa-mudanya-universitesi-ile-ilgili-haberler/
9 https://www.birgun.net/haber/metin-cihan-in-yargilandigi-tugva-davasi-bir-sanik-tahliye-edildi-387389
10 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-metin-cihanin-yargilandigi-tugva-belgeleri-davasinda-tutuklu-sanik-tahliye-edildi/
1
2
3
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belgeleri haberleştiren gazeteci Metin Cihan’ın 3 yıldan 6 yıla kadar, soruşturma kapsamında 24
Kasım 2021’de tutuklanan Ramazan Aydoğdu’nun da 3 yıl 9 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.11
• Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Yeni Yaşam muhabiri Hatice Şahin hakkında gizli tanık
ifadeleri, meslektaşlarıyla yaptığı telefon görüşmeleri ve İstanbul-Diyarbakır arasındaki uçuşlarını gerekçe göstererek, “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla yargılandığı davada, yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verdi.12 Dava, 19 Eylül’e ertelendi. 13
12 Mayıs 2022
• Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi, KHK ile kapatılan Azadiya Welat gazetesi muhabiri Çetin
Kurşun’un “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” suçlamalarıyla 20 yıla kadar hapis istemiyle
yargılandığı davada, dosyanın müstemir (yetkili) hakim tarafından incelenmesine karar verdi.14
Dava 6 Ekim’e ertelendi. 15
13 Mayıs 2022
• Artı Gerçek muhabiri Seda Taşkın, Instagram üzerinden ölüm tehditleri aldı. Teknotell Vodafone adlı kullanıcı tarafından ölüm tehdidi alan Taşkın, “Suç duyurusunda bulunacağım” diyerek
cevap verdi. Tehdit eden şahsın Taşkın’a cevabı ise “Size bakacak savcı yok” oldu. Mesajlaşmanın ekran görüntülerini paylaşan Taşkın, “Cesareti nereden aldığınızı biliyoruz”
dedi. DİSK Basın-İş Sendikası da, “Gazeteci Seda Taşkın’ı tehdit edeni tanıyoruz, biliyoruz.
Ona bu cesareti veren, bugüne kadar hakkında işlem yapmayanlardır. Taşkın’a gelecek en ufak
zarardan tüm yetkililer sorumlu olacaktır. Yeter! suça ortak olmayın, suçluyu cezalandırın”16
açıklamasında bulundu.17
16 Mayıs 2022
• İstanbul Bakırköy 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Selçuk
Bayraktar’ın ürettiği SİHA’ların haberi nedeniyle Yeni Yaşam editörü Sedat Yılmaz hakkında
“kişilik haklarına müdahale ettiği” iddiasıyla açılan 150 bin TL’lik tazminat davasında ekonomik sosyal durum araştırması yapılmasına karar verdi. Dava 27 Haziran’a erteledi.18
17 Mayıs 2022
• İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında ETHA muhabiri Ali Sönmez Kayar’ın olduğu
dokuz kişinin “örgüt üyeliği” suçlamasıyla yargılanmasında gizli tanığın dinlenmesi için karar
verdi.19 İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi de aynı suçlamadan yargılanan sanıklar açısından
birleştirme talebinde bulunulmasına hükmetti. Kayar’ın yurtdışı çıkış yasağının kaldırılmadığı
dava 11 Ekim’e ertelendi.20
• Etkin Haber Ajansı (ETHA), haberlerini paylaştığı @etkinhaberetha isimli Twitter sitesinin,
herhangi bir gerekçe gösterilmeden ve kendilerine bildirimde bulunulmadan engellendiğini
açıkladı.21
• İstanbul 23. Asliye Hukuk Mahkemesi, Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar ile kardeşi Haluk
Bayraktar’ın yönetici olduğu T3 Vakfı’nın düzenlediği TEKNOFEST’e TÜBİTAK’ın 7,6 milyon lira harcamasına ilişkin “TÜBİTAK damadın vakfına çalışıyor” haberi için BirGün ve muhabir İsmail Arı’nın 200.000 TL tazminat ödemesine karar verdi.22 BirGün’ün avukatlarından
Ali Deniz Ceylan, “Davanın kısmen kabulüne karar veren mahkeme toplam 200.000 TL manevi
tazminatın ödenmesine hükmetti. Bu çok vahim ve utanç verici bir karar. Sanırım bu tutar Türkiye basın hukuku tarihinde bir haber hakkında verilmiş en yüksek manevi tazminat kararların-

https://www.mlsaturkey.com/tr/tugva-belgeleri-davasi-gazeteci-metin-cihanin-6-yil-hapsi-isteniyor/
https://www.gazeteduvar.com.tr/gazeteci-hatice-sahine-15-yil-hapis-istemi-haber-1564293
https://www.mlsaturkey.com/tr/savci-yeni-yasam-muhabiri-hatice-sahinin-15-yila-kadar-hapsini-istedi/
14 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/170758
15 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-cetin-kursunun-davasi-ekime-ertelendi/
16 https://twitter.com/Disk_Basin_is/status/1525120320004313094
17 https://sendika.org/2022/05/gazeteci-seda-taskina-olum-tehdidi-bu-cesareti-veren-bugune-kadar-hakkinda-islem-yapmayanlardir-655890/
18 https://www.evrensel.net/haber/461633/selcuk-bayraktarin-gazeteciye-actigi-tazminat-davasi-goruldu
19 http://mezopotamyaajansi35.com/GUNCEL/content/view/171386
20 https://www.mlsaturkey.com/tr/mahkeme-baskani-etha-muhabiri-ali-sonmez-kayarin-da-yargilandigi-davada-sanigi-azarladi/
21 http://etha40.com/haberdetay/ajansimizin-twitter-hesabi-engellendi-160642
22 https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/262027-bayraktar-kardeslerin-sikayetiyle-birgun-e-200-bin-lira-tazminat-cezasi
11
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23

dan biri” dedi. Ankara 18. Asliye Hukuk Mahkemesi, aynı haber için TUBİTAK’ın açtığı
250.000 liralık manevi tazminat talep edilen davayı reddetmişti.24
• Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Nurcan Yalçın’ın Sur ilçesinde 2015 yılında sokağa çıkma yasakları öncesi kadınlarla ilgili yaptığı haber gerekçesiyle “Örgüte bilerek isteyerek yardım ettiği” iddiasıyla yargılanmasında savcılık hapis cezası talebini tekrarladı. Dava 5
Temmuz’a ertelendi.25
18 Mayıs 2022
• CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Dokuz Eylül Üniversitesi’ndeki yabancı öğrencilerle ilgili
verdiği soru önergesini haberleştirdikleri için Basın İlan Kurumu’nun sekiz yerel gazetede temsilcisinin ifadeye çağırıldığını açıkladı. Purçu, “Bu ülkede gazetecilik nitelikli bir suç olarak görülmekte, bağımsız haber yapan, haksızlığa uğrayanların sesi olan, hukuksuzlukları duyuran
herkes susturulmaya çalışılmaktadır. Sekiz gazeteciye tebligat yollayarak savunma isteyen Basın İlan Kurumu’nu kınıyorum” dedi. Purçu, 2021 yılının Ağustos ayında “Dokuz Eylül Üniversitesi’nin 2021 yılı tercih döneminde açtığı 21 bin 260 kişilik kontenjanın 10 bin 165’ini yabancı uyruklu öğrenciler için ayrıldığını söz konusu uygulamanın fırsat eşitsizliği yaratmakta olduğunu” söylemişti. Purçu, konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi de vermişti.26
19 Mayıs 2022
• Halk TV’de çalışan gazeteci Seyhan Avşar, “Alaattin Çakıcı’nın adamlarından Barış Duyu’nun
16 kilo eroinle yakalandığı ve ifadesinde uzun yıllardır istihbarata çalıştığını” yazdığı için tehdit
edildiğini duyurdu. Avşar, “Pazartesi suç duyurusunda bulunacağım. Ancak başıma bir şey gelirse sorumluları bellidir bilinsin isterim” dedi.27
• Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Danıştay 10. Dairesi’nin Basın Kartı Yönetmeliği’ne
ilişkin yürütmenin durdurulması kararını kaldırarak yeniden görüşme kararı verdi. Danıştay 10.
Dairesi, “uygulanması hâlinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğmasına yol açacağı” tespitiyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın yönetmeliğinin yürütmesini durdurmuştu.28
Bu karar üzerine davacılar Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Sendikası Türkiye Foto
Muhabirleri Derneği’nden yapılan ortak açıklamada, “Halkın haber alma hakkı ve ifade özgürlüğünün etkin kullanımını sağlayan ve koruyan basın kartının alma ve iptal koşullarına dair belirsizlikler ve keyfilik taşıyan, masumiyet karinesine aykırı, gazeteciliği kriminalize etme amacı
güden 20 Mayıs 2021 tarihinde yapılan düzenlemelere ilişkin Yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması konusunda esas yönünden değerlendirme yapacaktır” denildi.29
20 Mayıs 2022
• kısadalga.net yazarı, gazeteci Hale Gönültaş, yaptığı “IŞİD'li kadının bıçaklı cihat videosu Millet Bahçesi’nde çekilmiş” başlıklı haber sebebiyle söz konusu grup tarafından tehdit edildiğini
duyurdu.30
• Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi, KHK ile kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA) eski muhabiri
Engin Eren’in de aralarında bulunduğu 67 kişinin yedi yıldır yargılandığı davada 2018 yılından
beri beklenmekte olan esas hakkındaki mütalaa için dosyayı tekrardan iddia makamına gönderdi. Dava 3 Haziran’a bırakıldı.31
• Gaziantep 2. Sulh Ceza Hakimliği, İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD) kurucularından Prof. Dr.
Yaman Akdeniz’in bazı haber sitelerine gönderilen sahte mahkeme kararlarıyla bazı haberlerin
kaldırılmaya çalışıldığını paylaştığı tweetleri, İFÖD resmi YouTube kanalında paylaşılan Artı

https://www.birgun.net/haber/damat-istedi-yargi-onayladi-birgun-aleyhine-200-bin-tl-tazminat-388247
https://www.birgun.net/haber/utanilacak-karar-388425
https://www.evrensel.net/haber/461733/surda-yaptigi-haber-nedeniyle-yargilanan-gazeteci-nurcan-yalcina-hapis-talebi
26 https://tele1.com.tr/chpli-vekilin-soru-onergesini-haberlestiren-gazeteciler-ifadeye-cagrildi-624007/
27 https://twitter.com/seyhanavsar/status/1527393035285307397
28 https://halktv.com.tr/gundem/basin-karti-yonetmeligindeki-degisiklik-danistayda-yeniden-gorusulecek-677367h
29 https://www.evrensel.net/haber/461882/basin-karti-yonetmeligine-devam-karari-danistay-yonetmeligi-yeniden-gorusecek
30 https://twitter.com/hale_gonultas/status/1527391335560380417
31 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-engin-erenin-de-yargilandigi-davada-4-yildir-mutalaa-bekleniyor/
23
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TV’ye verdiği röportajı ve konu ile ilgili yapılan birçok habere erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.32
• Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun Basın Kartı Yönetmeliği’ne ilişkin yürütmesinin durdurulması kararı verdiği Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın açıklamasıyla kamuoyuna
yansıdı. Açıklamaya göre Kurul, Basın Kartı Yönetmeliği’nde 21 Mayıs 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren değişikliklerin iptali talebiyle Danıştay 10. Dairesi’nde
açılan davada İletişim Başkanlığı’nın itirazını haklı buldu. Kurul, 14 Şubat 2022 tarihli ve
2022/10 sayılı kararında, “Basın kartının, Yönetmelik’te belirtilen kişilere Cumhurbaşkanlığı
İletişim Başkanlığınca verilen kimlik kartı olarak tanımlandığına, basın-yayın çalışanlarının basın kartını toplumsal olayların takibinde ispat aracı olarak kullanabildiklerine, basın kartı bulunmamasının, basın çalışanlarının mesleklerini yapmalarına engel oluşturduğuna dair mevzuatta herhangi bir hüküm bulunmadığına, dolayısıyla basın kartının, basın hürriyeti ile ilişkili olmakla birlikte doğrudan bağlantılı olmadığına” hükmetti. Açıklamada, “Kararda, basın kartıyla
ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın 14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
ile görevlendirildiği, bu alandaki çalışmaların, kurum tarafından yürütüldüğüne atıfta bulunulan
kararnamede ‘Basın-yayın kuruluşu mensuplarına basın kartı düzenlemek, Basın Kartı Komisyonu’nun sekretarya faaliyetlerini yürütmek’ görevinin İletişim Başkanlığı’nın görevleri arasında sayıldığı” vurgulandı.33
• Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Serkan Hacıcaferoğlu, öğrencilerince taciz suçlamasıyla şikayet edilmesi olayını haberleştirdiği gerekçesiyle gazeteci Gençağa Karafazlı’ya dava açtı. Konuyla ilgili haberlere erişim engeli kararı aldıran Hacıcaferoğlu, Karafazlı hakkında suç duyurusunda bulundu. Karafazlı, “Yaptığım haber
gerçek ve kamu yararı taşıyan bir haberdir. Öğrencilerin şikayetleri ortada, akademisyen hocanın WhatsApp mesajları da haberimizde yer aldı, ortada öğrencilerin mağduriyeti söz konusudur. Ben halkın haber alma ve yayma hakkını savundum, kimseye hakaret etmedim” demişti.
Karafazlı, 24 Mayıs’ta Rize’de hakim karşısına çıkacak. Dört kız ve iki erkek öğrenci, BESYO
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Serkan Hacıcaferoğlu’nun kendilerine yönelik taciz ve baskıda bulunduğunu, kasıtlı olarak düşük not verdiğini iddia ederek RTEÜ Rektörlüğü’ne şikayette bulunmuşlardı. Rektörlükçe disiplin cezasına gerek olmadığına karar verilen Hacıcaferoğlu çok geçmeden Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Bölüm Başkanlığı'na atanmış ancak daha sonra bu görevinden alınmıştı.34
21 Mayıs 2022
• Jinnews muhabiri Rabia Önver hakkında dijital medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle “örgüt propagandası” iddiasıyla hazırlanan iddianame Van 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.35
• AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci, çiftçilerin tarlalarını ekemediği söyleyen Fox Ana Haber
sunucusu Selçuk Tepeli’nin sinirlenerek önündeki bardağa vurmasına ilişkin olarak RTÜK’e
“kapatma dahil tedbir uygulama” çağrısı yaptı. Birinci, “İzleyiciye bardak fırlatıp, edep dışı hareket yapan insansının bu fiili nedeniyle, RTÜK’ün, Fox TV kanalına, kapatma dahil, tüm tedbirleri en kararlı haliyle uygulamasını vatandaş olarak bekleriz” dedi.36
22 Mayıs 2022
• Zonguldak 3. Asliye Ceza Mahkemesi, Zonguldak’ta AKP’li Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş’a, yerel bir televizyonda katıldığı programda hakkında haber yapan gazetecilere “Sokakta
rahat gezemeyecekler” diyerek tehdit ettiği gerekçesiyle 69 gün hapis cezası verdi ve cezayı
1.380 lira adli para cezasına çevirdi. Mahkeme, Bektaş’a adli sicil kaydındaki “hükmün açıklanmasının geri bırakılması kapsamındaki ilamın yasal ve gereği için ilgili mahkemeye ihbarda
bulunulacağını” da açıkladı.37
https://ifade.org.tr/engelliweb/page/2/
https://www.amerikaninsesi.com/a/basin-ozgurlugu-ve-basin-karti-davasi/6581289.html
https://www.evrensel.net/haber/461955/tacizden-sikayet-edilen-ogretim-uyesi-hacicaferoglu-gazeteci-gencaga-karafazliya-dava-acti
35 http://jinnews41.xyz/TUM-HABERLER/content/view/188642
36 https://www.a3haber.com/2022/05/21/akpli-mucahit-birinci-rtukten-istedi-fox-tv-kapatilsin/
37 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/akpli-baskana-gazetecileri-tehdit-etmekten-komik-ceza-7149355/
32
33
34
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MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, “Dezenformasyonla Mücadele Kanunu” dediği Basın Kanunu ile diğer bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun
teklifi çalışmalarını bitirdiklerini duyurdu. Yıldız, “Sosyal ağ sağlayıcılarının büyük kazançlar
elde etmelerine rağmen, ihtiyaç duyulan önleyici ve koruyucu mekanizmalar geliştirmedikleri,
tedbir almadıkları dahası bu tutumlarında direnç gösterdikleri bilinen bir husustur. Temel hak
ve özgürlükleri korumak devletin yükümlülüğüdür”38 dedi.39
24 Mayıs 2022
• Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, gazeteci Barış Barıştıran’ın “terör örgütü
propagandası yapmak” suçlamasıyla yeniden yargılanmasında Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nin bozma kararı doğrultusunda RTÜK’ten gelen görüntüler hakkında
rapor hazırlanması için dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar verdi.40 Dava 13 Ekim’e ertelendi.41
• İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, KHK ile kapatılan Özgür Gündem Genel Yayın Yönetmeni
Eren Keskin ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Reyhan Çapan hakkında “5187 sayılı Basın Kanunu’na muhalefet etmek” suçlamasıyla yeniden yargılanmasında isnat edilen suçu işlediklerinin
sabit olduğuna kanaat getirerek ayrı ayrı 12.500 TL adli para cezası ile cezalandırılmalarına karar42 verdi. 43
25 Mayıs 2022
• İleri Haber’den Doğan Ergün ve İzel Sezer hakkında Erdoğan’ın eski avukatı Mustafa Doğan
İnal, gazeteciler Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan’ın Cendere kitabında hakkında yer alan rüşvet iddialarını haberleştirdikleri için 11 yıl dört aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. İnal’ın
avukatı tarafından verilen şikayet dilekçesinde, “Şüpheliler tarafından yapılan haber ile müvekkilim Mustafa Doğan İnal’a karşı hukuka aykırı fiil isnat etmek/sövmek suretiyle TCK'nın
125/1-2-4 maddesinde hükmü bulunan basın yoluyla hakaret suçu işlenerek alenen kişilik hakları ihlal edilmiştir. Müvekkilime karşı işlenen suçlar TCK'nda 125 ve 267. maddelerinde hüküm altına alınmış, bu suçların basın ve yayın yoluyla işlenmesi durumunda ise nitelikli halleri
düzenlenmiştir” denildi. Eski Bianet Genel Yayın Yönetmeni Nazan Özcan “Haberde aktarılan
tüm hususlar ‘iddia’ olduğu belirtilerek kaleme alınmıştır” derken emniyet ifadesinde “Dolayısı
ile şikayetçinin belirttiği gibi hakaret-iftira niteliği taşımamaktadır, söz konusu olan bir gazetecilik faaliyetidir. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum.” dedi. “Haberin içinde herhangi
bir hakaret ve iftira olmadığını şikayetçi kişi de çok iyi biliyor, çünkü kendisi Cumhurbaşkanı'nın eski avukatı” diyen Özcan, dertlerinin gerçeklerin ortaya çıkmasını bir şekilde önlemeye
çalışmak olduğuna dikkat çekti. Özcan, “Ama gazetecilik tam da gerçekler için çalışır. Biz de
bunu yaptık. Ve bilinsin isterim, gazetecilik yapmaya, ifade özgürlüğümüzü kullanmaya devam
edeceğiz. Şikayetlere ve davalara rağmen, gazetecilik kazanacak” dedi. 44
• Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, Sözcü yazarı Yılmaz Özdil’in 14 Nisan 2022 tarihinde yayımlanan “Garanti kazanan adayımı açıklıyorum” köşe yazısı nedeniyle
tazminat davası açtı. Kendisine hakaret edildiğini ve kişilik haklarının zarar gördüğünü iddia
eden Cengiz, 1 milyon TL tutarında tazminat talebinde bulundu. Özdil, “Milletin orasına koyacağını söyleyen Mehmet Cengiz, senin milyar dolarların mı güçlü, benim kalemim mi, göreceğiz…”45 ifadelerini kullandı.46
• Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği, Nevzat Kaya’nın adının geçtiği haberlere kişilik hakları ihlali
gerekçesiyle erişimi engelledi ve haberlerin silinmesine hükmetti. Organize suç örgütü hükümlüsü Sedat Peker yayınladığı videolarda Nevzat Kaya hakkında iddialarda bulunmuştu.47
https://twitter.com/YildizFeti/status/1527928026658480128
https://m.bianet.org/bianet/medya/262187-sosyal-medya-yasasi-internet-haberciligini-de-etkileyecek
https://diclefiratgazeteciler.org/haberler/baris-baristiranin-yargilandigi-davada-bilirkisi-raporu-beklenecek
41 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-baris-baristiranin-yargilandigi-davada-bilirkisi-raporu-beklenecek/
42 https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/262305-eren-keskin-ve-reyhan-capan-a-berkin-elvan-cezasi
43 https://www.mlsaturkey.com/tr/berkin-elvan-haberlerinden-yargilanan-eren-keskin-ve-reyhan-capana-para-cezasi-verildi/
44 https://www.gazeteduvar.com.tr/bakan-kocadan-maymun-cicegi-aciklamasi-sebep-olacagina-inanmiyorum-haber-1566279
45 https://twitter.com/yilmazsozcu/status/1529364689356042242
46 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/mehmet-cengizden-yilmaz-ozdile-1-milyon-liralik-manevi-tazminat-davasi-1939716
47 https://ifade.org.tr/engelliweb/bataklik-operasyonu-ile-ilgili-haberler-2/
38
39
40
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26 Mayıs 2022
• AKP ve MHP’nin ortak imzasıyla dezenformasyonla mücadele iddiasıyla sosyal medya ve internet haberciliği alanlarında yeni düzenlemeler içeren 40 maddelik Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı’na sunuldu.48 Yasa
teklifi, Basın Kanunu'nda değişiklik yaparak internet medya kuruluşlarındaki çalışanlara basın
kartı verilmesinin yanı sıra bu kuruluşlara resmi ilan geliri elde etme olanağı tanıyor. Buna karşın teklifte yeni suç tanımlamaları yapılıyor ve sosyal medya kuruluşlarıyla internet haberciliği
açısından yeni erişim engellemesi düzenlemeleri ile cezai yaptırımlar da öngörülüyor. Yasa teklifindeki 29’uncu madde, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" şeklinde yeni bir suç tanımlaması yapılıyor.49 Türk Ceza Kanunu’na eklenmesi planlanan bu yeni suçun gerekçesinde “halk
arasında endişe, korku yaratmak saikiyle Türkiye’nin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel
sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli olacak alenen yaymak suç olarak düzenlenmektedir” denildi. 1 Ocak 2023’te yürürlüğe gireceği belirtilen teklifte
yer alan bu yeni suçun işlenmesi durumunda söz konusu kişi veya kişiler için 1 yıldan 3 yıla
kadar hapis cezası öngörülüyor. Teklifte eğer suç “failin gerçek kimliğini gizlemek suretiyle
veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilen ceza yarı oranında artırılacak”
hükmü de bulunuyor. Ceza arttırıcı bu hüküm, “adını açıklamak istemeyen üst düzey yetkililer
veya kaynaklar” gibi ifadeler ile yayınlanan ve genellikle kamu kuruluşları ve bürokrasi kaynaklı haberler açısından ciddi soru işareti yaratıyor.50 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK), erişim engellemesini hayata geçirmede yargı kararı olmaksızın uygulamalarını
genişletecek düzenleme yapılarak, BTK Başkanı’nı yurt dışı kaynaklı içerikleri de engelleme
yetkisi veriliyor. Teklifte 32’nci maddeyle ayrıca Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) faaliyetleri ve personeline ilişkin içerikler hakkında eğer suç iddiası söz konusu olursa bunlar “katalog
suçlar” kapsamına dahil ediliyor. Böylece MİT’le ilgili haberler veya sosyal medya paylaşımlarına ilişkin olarak BTK Başkanı tarafından erişim engellemesi kararı alınabilecek. Teklife göre,
WhatsApp gibi şebekeler üstü hizmet sağlayıcılar, Türkiye'deki aktif bireysel ve kurumsal kullanıcı sayısı, sesli arama sayısı ve süresi, görüntülü görüşme sayısı ve süresi, anlık mesaj sayısı
gibi bilgileri BTK’ya bildirmekle yükümlü olacak. Bu yükümlülükleri yerine getirmeyen veya
yetkilendirilmeksizin hizmet sunan şebekeler üstü hizmet sağlayıcılara 1 milyon TL'den 30 milyon TL'ye kadar idari para cezası verilebilecek. Son olarak Temmuz 2020’de cezai yaptırımları
arttırılan yasal düzenlemedeki hükümler ağırlaştırılırken; Twitter, Facebook gibi sosyal medya
mecraları (ağları) için yükümlülükler de arttırıldı. Böylece 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi
Hakkında Kanun’da yeni değişiklikler öngörülüyor. Teklifte 34’ncü maddeyle ise sosyal medya
kuruluşlarına, Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi temsilci bulundurma zorunluluğu getiriliyor. 51
• İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, ETHA editörü Semiha Şahin, muhabir Pınar Gayıp ile dört
kişinin yargılanmasında dosyanın incelenmeye alınmasına karar vererek davayı 14 Eylül’e52 erteledi.53
• Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, Vice News muhabiri Jake Hanrahan’ın tercüman ve rehberlerinin “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanunu’na muhalefet etmek”,
“örgüt propagandası yapmak” ve “örgüte bilerek isteyerek yardımda bulunmak suretiyle üye
olmak” ile kameramanı Philip Pendlebury silahlı terör örgütüne bilerek isteyerek yardımda bulunmak suretiyle üye olmak” iddialarıyla açılan davada İngiltere’deki gazetecilerden istinabe
yoluyla ifade alınması için Adalet Bakanlığı’na yazılan yazıya gelecek cevabın beklenmesine
karar verdi. Dava 29 Kasım’a ertelendi.54
https://www.aa.com.tr/tr/gundem/basin-sosyal-medya-ve-internet-haberciligine-iliskin-duzenleme-mecliste/2598701
https://www.amerikaninsesi.com/a/turkiyede-halki-yaniltici-bilgi-yayma-suc-olacak/6590918.html
https://www.gazeteduvar.com.tr/dezenformasyonla-mucadele-yasasi-sunuldu-hapis-cezasi-geliyor-haber-1566496
51 https://www.amerikaninsesi.com/a/turkiye-de-artik-halki-yaniltici-bilgi-yayma-sucu-olacak/6591752.html
52 https://politikahaber.com/gazetecilerin-davasinda-dosyanin-incelenmesi-karari/
53 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteciler-pinar-gayip-ve-semiha-sahinin-yargilandigi-dava-dosyanin-incelenmesi-icin-ertelendi/
54 https://www.mlsaturkey.com/tr/vice-news-muhabirlerinin-davasi-yine-adalet-bakanligindan-gelecek-yazi-icin-ertelendi/
48
49
50
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•

Erişim Sağlayıcıları Birliği, eski İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Özgür
Taşdemir’in “Çalık Holding’e bağlı Çalık Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Taçyıldız’ın FETÖ dosyasını Boğaz manzaralı köşk karşılığında temizlediğinin tespit edilmesi” ile
ilgili haberlere erişimi, “Hakimlik kararıyla daha önce engellenen haberlerle benzer içerikte olduğu” gerekçesiyle engelledi.55
• Rize 4. Asliye Ceza Mahkemesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
öğretim üyesi Doç. Dr. Serkan Hacıcaferoğlu’na yönelik taciz ve mobbing iddialarını haberleştirdiği gazeteci Gençağa Karafazlı’ya açılan davada, Hacıcaferoğlu’nun gelecek celsede hazır
bulundurulmak üzere zorla getirilmesine karar verdi. Mahkeme, Hacıcaferoğlu’nun Sema Muhçu adlı öğrenciye WhatsApp üzerinden gönderdiği mesaj içerikleri dikkate alınarak şikayete tabi
olmayan TCK’nın 105/2 d. maddesi uyarınca Rize Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Dava 27 Eylül’e ertelendi.56
27 Mayıs 2022
• İstanbul Bakırköy 3. Sulh Ceza Hakimliği, Jale Çapraz’ın İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Muğla Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile çok sayıda polis şefi hakkındaki iddialarıyla ilgili haberleri kişilik hakları ihlali gerekçesiyle erişime engellendi.57
30 Mayıs 2022
• İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Rabia Çetin hakkında Deniz Poyraz’ın babasına dava
açıldığını duyuran haber tweetini paylaştığı için “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef
göstermek” suçlamasıyla soruşturma açtı.58
31 Mayıs 2022
• İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci İsmail Saymaz’ın bir tarikatta yaşanan istismar
olayı hakkında yazdığı yazı nedeniyle “hakaret” suçlamasıyla yargılandığı davada, avukatlarca
SEGBİS kaydı alınmasını istemesi üzerine teknik eleman çağırılarak sistemin kurulması için
davayı 15 Haziran’a erteledi.59
• Halk TV muhabiri Erdinç Yılmaz’ın, İstanbul’da Gezi anması sırasında polis tarafından görüntü
alması engellendi. Yılmaz polis müdahalesiyle yaralandı.60
• İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Can Dündar hakkında “terör örgütlerinin yayınlarını basmak veya yayınlamak” suçlamasıyla yargılanmasında yakalama emrinin infazının beklenmesine karar vererek davayı 13 Ekim’e erteledi.61
• Van Muradiye Asliye Ceza Mahkemesi, Van 4. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Jinnews
muhabiri Zelal Tunç hakkında “Yıkımı yapıp kaybolmuşlar” başlıklı haberi nedeniyle 24 Ekim
2019’da verilen 8 ay 22 gün hapis cezası kararıyla ilgili yeniden yargılamada, hapis cezasını arttırdı. Mahkeme, Tunç hakkında Muradiye Belediyesi’ne atanan kayyım Harun Yücel’e “hakaret” ettiği suçlamasıyla 11 ay 20 gün hapis cezası verdi. Mahkeme, hükmün açıklanmasını ise
geriye bıraktı.62
• İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu’nun İstinaf Mahkemesi’nin,
Adnan Oktar ve grubu hakkında yerel mahkemenin verdiği cezaları bozma kararı ile ilgili “Arkadaş arkadaşın pelesengidir” başlıklı köşe yazısına erişimi kişilik hakları ihlali gerekçesiyle
engelledi.63
• Diyarbakır 4. Sulh Ceza Hakimliği, “Millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle etha39.com’a erişimi engelledi.64
• Diyarbakır 4. Sulh Ceza Hakimliği, “Millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle yenidemokrasi23.net’e erişimi engelledi.65
https://ifade.org.tr/engelliweb/calik-gayrimenkul-yonetim-kurulu-baskani-hakkindaki-haberler/
https://www.haberrize.com.tr/haber/gazeteci-karafazlinin-yargilandigi-davada-mahkeme-yargicindan-sasirtan-karar-1921612
https://ifade.org.tr/engelliweb/ifade-ozgurlugu-dernegi-web-sitesindeki-icerik-engellendi-12/
58 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/262615-gazeteci-rabia-cetin-e-retweet-sorusturmasi
59 https://www.birgun.net/haber/saymaz-in-dergahtaki-istismari-gundeme-getirdigi-icin-yargilandigi-dava-ertelendi-390013
60 https://twitter.com/mlsaturkey/status/1531701991231172608
61 https://twitter.com/mlsaturkey/status/1531629699532726273
62 https://www.mlsaturkey.com/tr/basit-yargilama-usulu-ile-ceza-alan-gazeteci-tunc-hakkinda-verilen-hapis-cezasi-tekrar-edildi/
63 https://ifade.org.tr/engelliweb/adnan-oktar-davasi-ile-ilgili-kose-yazisi/
64 https://ifade.org.tr/engelliweb/etkin-haber-yeni-demokrasi-avrupa-haber-komun-dergi-gazete-patika-umut-gazetesi-ve-kizil-bayrak-erisime-engellendi/
55
56
57
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Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği, “Millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle yenidemokrasi24.net’e erişimi engelledi.66
Ardahan Sulh Ceza Hakimliği, “Millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle avrupahaber9.org’a erişimi engelledi.67
Ardahan Sulh Ceza Hakimliği, “Millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle
komundergi7.com’a erişimi engelledi.68
Ardahan Sulh Ceza Hakimliği, “Millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle gazetepatika18.com’a erişimi engelledi.69
Ardahan Sulh Ceza Hakimliği, “Millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle
umutgazetesi40.org’a erişimi engelledi.70
Ardahan Sulh Ceza Hakimliği, “Millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle kizilbayrak69.net’e erişimi engelledi.71
Evrensel muhabiri Meltem Akyol, BirGün muhabiri Gökay Başcan, Halk TV muhabiri Ozan
Demiriz ve Flash TV’den Dilan Polat, Sevda Doğan ve Derin Aydoğdu, Gezi’nin dokuzuncu yıl
dönümü dolayısıyla TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi önünde toplanan kitleyi takip ettikleri sırada ters kelepçeyle gözaltına alındı.72

•
•
•
•
•
•

İfade ve Basın Özgürlüğünü Kullanmak İsteyenlere Müdahale
1 Mayıs 2022
• Anadolu Ajansı’na göre İstanbul’da grupların Taksim Meydanı’na çıkışına izin verilmedi; 192
kişi gözaltına alındı. 1 Mayıs mitingi İstanbul Valiliği’nin belirlediği alan olan Maltepe’de yapıldı.73 İstanbul Valiliği izinsiz toplantı ve gösteri nedeniyle 164 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.74
• Adana 26. Asliye Ceza Mahkemesi, yüzde 92 engelli Barış Tayfur’un 17 Haziran 2018’de
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafının olduğu AKP’nin seçim pankartını yırttığı gerekçesiyle
hakkında “Mala zarar verme” iddiasıyla açılan davada, “Akıl hastalarına özgü güvenlik tedbiri”
kararı verdi.75

3 Mayıs 2022
•

Hakkari Valiliği, kentte gösteri yürüyüşleri, oturma eylemleri ve basın açıklamaları gibi etkinlikleri 04 Mayıs ile 18 Mayıs tarihlerini kapsayan 15 gün boyunca yasakladığını duyurdu.76

5 Mayıs 2022
• HDP Genel Merkezi önüne Diyarbakır’daki evlat nöbetindeki üç aile, siyah çelenk bırakmak ve
basın açıklaması yapmak isteyince çocuklarını PKK’nın kaçırdığını iddia eden ailelerle
HDP’liler arasında gerginlik yaşandı, sekiz kişi gözaltına alındı. Çelenk bırakıldıktan sonra polis, HDP Genel Merkezi’nin önünü ablukaya aldı. Bir polis, HDP Batman Milletvekili ve Kadın
Meclisi Sözcüsü Ayşe Acar Başaran’a “Seni çivilerim” diyerek tehditte bulundu. HDP Sözcüsü
Ebru Günay, “Ben milyonların sesiyim, bağıracağım, defolun gidin. Devletin görevi çelenk korumak değil” dedi. HDP kaynakları, Veli Saçılık, Hüseyin Gökoğlu, Ali Özkan, Nazım Karakurt, Mehmet Sait Sırdaş ve avukat Yunus Emre Şahan’ın gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınan isimler akşam saatlerinde bırakıldı. Günay, “Bunu daha önce Diyarbakır’da Van’da
denediler, hiçbir yerde başarıya ulaşamadılar. Artık provokasyonu bir üst aşamaya çıkararak,
genel merkezimiz önüne gelerek, suç işleri bakanlığının emrindeki, kontrolündeki polisler bir
https://ifade.org.tr/engelliweb/etkin-haber-yeni-demokrasi-avrupa-haber-komun-dergi-gazete-patika-umut-gazetesi-ve-kizil-bayrak-erisime-engellendi/
https://ifade.org.tr/engelliweb/etkin-haber-yeni-demokrasi-avrupa-haber-komun-dergi-gazete-patika-umut-gazetesi-ve-kizil-bayrak-erisime-engellendi/
https://ifade.org.tr/engelliweb/etkin-haber-yeni-demokrasi-avrupa-haber-komun-dergi-gazete-patika-umut-gazetesi-ve-kizil-bayrak-erisime-engellendi/
68 https://ifade.org.tr/engelliweb/etkin-haber-yeni-demokrasi-avrupa-haber-komun-dergi-gazete-patika-umut-gazetesi-ve-kizil-bayrak-erisime-engellendi/
69 https://ifade.org.tr/engelliweb/etkin-haber-yeni-demokrasi-avrupa-haber-komun-dergi-gazete-patika-umut-gazetesi-ve-kizil-bayrak-erisime-engellendi/
70 https://ifade.org.tr/engelliweb/etkin-haber-yeni-demokrasi-avrupa-haber-komun-dergi-gazete-patika-umut-gazetesi-ve-kizil-bayrak-erisime-engellendi/
71 https://ifade.org.tr/engelliweb/etkin-haber-yeni-demokrasi-avrupa-haber-komun-dergi-gazete-patika-umut-gazetesi-ve-kizil-bayrak-erisime-engellendi/
72 https://www.evrensel.net/haber/462739/gezi-eyleminde-gozaltina-alinan-muhabirimiz-meltem-akyol-ve-5-gazeteci-serbest-birakildi
73 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-61292303
74 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/taksime-yurumek-isteyen-gruplara-gozalti-7109353/
75http://mezopotamyaajansi35.com/search/content/view/169719?page=31?page=1&key=ed087c03c1ab61d872351568214e1451
76 http://www.hakkari.gov.tr/yasaklama-karari-04052022
65
66
67
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provokasyon girişiminde bulundular. Daha önce böyle bir provokasyonla Deniz Poyraz yoldaşımızın katledildiği süreci ördüler” dedi.77
Fince Akman ve Cemile Çiftçi’nin adalet nöbeti kapsamında İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde yapmak istedikleri açıklama Kağıthane Kaymakamlığı’nın yasak kararı78 gerekçesiyle engellendi. Akman ve Çiftçi, darp edilerek gözaltına alındı.79 Akman ve Çiftçi, ifadeleri alındıktan
sonra serbest bırakıldı.80
Muğla 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, Muğla’da 2020 yılında katledilen Pınar Gültekin’in annesi Şefika Gültekin’e duruşma salonunda fail Cemal Metin Avcı ile ilgili sarf ettiği sözlerden
ötürü “tehdit ve hakaret” suçlamasıyla dava açıldı.81

•

•

6 Mayıs 2022
• Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Sözcü’nün Nisan ayı yayımlanan “Türkiye’nin Ukrayna’ya
silah ihracatı 30 kat arttı” haberinin ardından savunma sektörü verilerini sansürledi. TİM, nisan
ayında ülkelere göre savunma sanayi ihracatı verilerini yayımlamadı ve geçmiş yılların verilerini de kaldırdı. Öte yandan, geçen senenin ilk dört ayında 949 milyon dolar olan Türkiye’nin
toplam savunma ve havacılık sanayi ihracatı, 2022’nin aynı döneminde yüzde 42’lik artışla 1
milyar 351 milyon dolara yükseldi.82
• CHP Konya İl Gençlik Kolları, Zafer Meydanı’nda kurdukları tanıtım masasında gerçekleştirdikleri ‘Üç Fidan’ anmasında bir saldırgan tarafından tehditler savrulup bıçaklı saldırı girişiminde bulunuldu.83 Deniz Gezmiş’in fotoğrafını elindeki bıçakla parçalayan şahıs, gözaltına
alındı.84
8 Mayıs 2022
• İstanbul Çağlayan Adliyesi 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Ankut Efe hakkında “1500 yıllık İslam Tarihinin Ümmete en fazla kötülük edeni” başlıklı yazısı sebep gösterilerek “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla dava
açıldı.85

9 Mayıs 2022
•

Adana İl Emniyet Müdürlüğü, siyasi partiler ve sendikaların yapacağı faaliyetler hariç, gösteri
yürüyüşü, açık hava toplantıları ve basın açıklamaları gibi eylem ve etkinlikleri 24 Mayıs'a kadar yasakladı.86
Eskişehir Valiliği, Anadolu Festivali’ne iki gün kala “huzur ortamı ile kamu düzeni ve kamu
güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin, genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi” gerekçelerini öne sürerek 15 gün boyunca konser, eylem ve etkinliklerin yasakladığını duyurdu.87

•

10 Mayıs 2022
• İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Osman Kavala’nın da aralarında bulunduğu Gezi Parkı davasında bir üst mahkemeye yapılan tutukluluğa itiraz talebini İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararında usul ve yasaya aykırı bir husus tespit edilemediği” gerekçesiyle oybirliği ile
reddetti.88
• İstanbul Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a hakaret ettiği gerekçesiyle “kamu görevlisine alenen hakaret” suçundan yargılanan CHP
https://medyascope.tv/2022/05/05/gerginlik-polis-mudahalesi-gozalti-hdp-genel-merkezi-onunde-gun-boyu-neler-yasandi/
http://www.kagithane.gov.tr/yasaklama-karari-hakkinda-20220420
79 http://jinpanel.com/TUM-HABERLER/content/view/187554
80http://mezopotamyaajansi35.com/search/content/view/170076?page=22?page=1&key=ed087c03c1ab61d872351568214e1451
81
https://m.bianet.org/bianet/kadin/261466-pinar-gultekin-in-annesi-hakkinda-dava77
78

acildi#:~:text=Mu%C4%9Fla'da%202020%20y%C4%B1l%C4%B1nda%20%C3%B6ld%C3%BCr%C3%BClen,sonras%C4%B1%2C%20fail%20Cemal%20Metin%
20A.
82 https://www.sozcu.com.tr/2022/ekonomi/turkiyenin-ukraynaya-silah-satisi-verilerine-sansur-7118097/
83 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/deniz-gezmis-ve-yoldaslarinin-anmasina-bicakli-saldiri-1933454
84 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/deniz-gezmis-anmasina-bicakli-saldiri-7119220/
85
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/hkp-genel-baskanina-erdogana-hakaretten-yeni-dava-acildi1933985?utm_medium=Kategori%20Sayfasi&utm_source=Cumhuriyet&utm_campaign=Kategori%20Sayfasi
86 http://www.adana.gov.tr/il-emniyet-mudurlugunun-yasaklama-karari-konulu-basin-bulteni
87 http://www.eskisehir.gov.tr/yasaklama-karari090522
88 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/son-dakika-gezi-parki-davasiyla-ilgili-itiraza-ret-7126239/

14

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü Nisan 2022 Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında konuya ilişkin diğer dava dosyaları için mahkemelere müzekkere yazılmasına89 karar verdi.90Kaftancıoğlu’nun avukatı Hasan Fehmi Demir
“Müvekkil görevini yerine getirmiştir. Müvekkil hakkında aynı fiilden dolayı huzurdaki dava,
Anadolu 55. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde kamu davası açılmıştır. Bunun çarpıklığını savunmalarımızda ayrıntılı dile getireceğiz. 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nde de Üsküdar İlçe Başkanı hakkında ayrıca kamu davası açılmış. Tek fiilden dolayı ayrı
ayrı dava açılmış oluyor” dedi.91
Batman Valiliği, kent genelinde kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacaklar hariç olmak üzere;
her türlü etkinliği 10.05.2022 tarihinden 24.05.2022 tarihine kadar yasakladığını duyurdu.92

•

11 Mayıs 2022
• Ankara 60. Asliye Ceza Mahkemesi, İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Avukat
Öztürk Türkdoğan hakkında Süleyman Soylu’nun müşteki olarak yer aldığı ve “kamu görevlisine hakaret” suçlamasıyla yargılanmasında savcılık hapis cezası talebinde bulundu.93 Dava 27
Haziran’a ertelendi. 94
12 Mayıs 2022
• İstanbul Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesi, 2 Şubat 2021 tarihinde Kadıköy’de düzenlenen
Boğaziçi Direnişi’ne destek eylemine katıldıkları için 23 kişi hakkında “2911 sayılı Toplantı ve
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek” ve “görevi yaptırmamak için direnmek” suçlamalarıyla adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi. Dava 20 Eylül’e ertelendi.95
• Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında İstanbul 37.
Ağır Ceza Mahkemesi’nce 6 Eylül 2019’da mahkumiyetine karar verilen davanın temyiz incelemesini tamamladı. Kaftancıoğlu’na “kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret” suçlamasından verilen 1 yıl 6 ay 20 gün ile “Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak”
suçlamasından verilen 1 yıl 8 ay hapis cezalarını kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu gerekçesiyle onadı. Kaftancıoğlu’na, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçundan verilen 2 yıl 4 ay hapis cezası ise 1 yıl 9 ay olarak düzeltilerek onandı. Kaftancıoğlu’na, “PKK/KCK silahlı terör
örgütü propagandası yapmak” suçundan verilen 1 yıl 6 ay hapis ile “halkı kin ve düşmanlığa
alenen tahrik etmek” suçundan verilen 2 yıl 8 hapis cezaları ise Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından bozuldu.96
• Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcı Selim Temurci, “AKP içindeki Pelikan yapısı” ile ilgili
açıklamaları nedeniyle dördüncü kez Cumhuriyet Savcılığı’na ifadeye çağırıldı.97 Temurci, daha
önce TRT Yönetim Kurulu üyesi Hilal Kaplan ve eşi Süheyb Öğüt’ün98 başkanı olduğu Boğaziçi Küresel İlişkiler Derneği tarafından aynı suçlamalarla hakkında şikâyette bulunulduğunu ve
takipsizlik kararı verildiğini hatırlattı. Temurci, söz konusu takipsizlik kararının savcılık tarafından da kesinleştiğine vurgu yaptı. Temurci, Hilal Kaplan ve Öğüt’ün “siyaseten kontrol edemedikleri kişileri; haksız, mesnetsiz, iftira ve yalanlarla dolu suçlama ve ithamlarda bulunarak
sindirme amacında olduğunu” ve suçlamaları kabul etmediğini dile getirdi.99
13 Mayıs 2022
• İzmir 41. Asliye Ceza Mahkemesi, İzmir’de, 3 Şubat 2021 tarihindeki Boğaziçi Üniversitesi’ne
destek eylemleri sırasında gözaltına alınan Emine Akbaba, İrem Çelikbaş ile Türkiye İnsan
Hakları Vakfı (TİHV) çalışanı Aytül Uçar hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla

https://www.iha.com.tr/haber-canan-kaftancioglu-fahrettin-altuna-hakaretten-hakim-karsisina-cikti-1058060/
https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/kaftancioglu-hakaret-davasinda-savunma-yapti-7126407/
https://haber.sol.org.tr/haber/kaftancioglu-hakim-karsisinda-334980
92 http://www.batman.gov.tr/etkinlikleri-izne-baglama-karari-10052022
93 https://www.evrensel.net/haber/461305/hakim-karsisina-cikan-ihd-es-genel-baskani-ozturk-turkdogan-yargilanmasi-gereken-soyludur
94 https://www.mlsaturkey.com/tr/savci-ihd-es-genel-baskani-ozturk-turkdogan-icin-ceza-istedi/
95 https://www.mlsaturkey.com/tr/kadikoydeki-bogazici-universitesine-destek-eylemi-davasi-eylule-ertelendi/
96 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-61426730
97 https://twitter.com/nevsinmengu/status/1524838545982115846?s=20&t=5Az-VOGxNGM0nWiwAvNHvg
98
https://www.gercekgundem.com/siyaset/343725/fetoyu-oven-ve-pelikan-yapilanmasiyla-anilan-hilal-kaplan-ve-suheyb-ogute-sorusturma-tepkisiuyuyan-hucreler-uyanmis-intikam-operasyonu-baslatmis-sanki
99
https://t24.com.tr/haber/gelecek-partili-selim-temurci-4-kez-pelikan-aciklamasi-nedeniyle-ifade-verdi-suheyb-ogut-ten-sonra-esi-hilal-kaplan-dasikayetci-oldu,1033929
89
90
91
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100

açılan dava başladı. Mahkeme, üç hak savunucusu hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret”
suçlamasıyla yargılanmasında, Erdoğan’ın davaya katılma talebini kabul etti.101 Mahkeme, olay
günü gözaltı aracında kamera olup olmadığının sorulmasına, varsa kamera görüntülerinin istenmesine karar verdi. Dava 2 Eylül’e ertelendi.102
• İstanbul 26. Asliye Ceza Mahkemesi, 26 Haziran 2021 tarihinde düzenlenen 19. İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’ne polisin Mis Sokak’ta yaptığı sert müdahale sonucu darp edilerek gözaltına alınan 19 kişi hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet
etmek” ve “görevi yaptırmamak için direnmek” suçlamalarıyla yargılanmasında mağdur oldukları iddiasındaki polisleri tanık olarak çağırma kararı aldı. Mahkeme, iddianamedeki kolluk görevlilerinin tespit edilerek bir sonraki duruşmada hazır edilmesi için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne ve olaya ilişkin görüntü kayıtları için de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na müzekkere yazılmasına karar verdi103. Dava, 23 Aralık’a ertelendi.104
• Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Rosa Kadın Derneği Kurucu üyesi Fatma Gültekin’in
“örgüt üyesi olmak” iddiasıyla yargılandığı davada, 28 Eylül’e “Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Gültekin'in hakkında başka bir soruşturma yürüttüğünü, soruşturmanın akıbetini
öğrenmek için savcılığa müzekkere yazılacağı” gerekçesiyle erteleme kararı aldı.105
• YeniAkit, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Kore-Türkiye diplomatik ilişkileri 65. Yılı nedeniyle
özel olarak düzenlediği K-POP grubu MIRAE’nin konserini, “cinsiyetsiz yaşam tarzını dünyaya
empoze ediyor” diyerek eleştirdi.106
14 Mayıs 2022
• Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi Dekanlığı, Özgür Genç Kadın üyesi
Sinem Çelebi hakkında Yunus Emre Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Yurdu’nun yemekhanede
yapılan ses çıkartma eylemini düzenlediği için disiplin soruşturması açtı. Ses çıkartma eylemi,
18 Nisan’da bir kişinin “tesisatçıyım” diyerek yurda girip kadınları tacizi sonucu yurt idaresinin
“Adam tacizciye benzemiyordu, art niyetli gözükmüyordu” ve “Olayı büyütmeyin tacizden ne
olacak ki” gibi ifadelerini kamuoyuna teşhir etmek için yapılmıştı.107
15 Mayıs 2022
• Sanatçı Aynur Doğan’ın 20 Mayıs tarihinde Kocaeli’nin Derince ilçesinde gerçekleştireceği
konseri Derince Belediyesi tarafından “uygun olmadığı” öne sürülerek iptal edildi.108
• İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 19-22 Mayıs Cartoon İstanbul Karikatür Festivali için
Ersin Karabulut tarafından yapılan ve Müze Gazhane’de sergilenen karikatürü, Cumhurbaşkanı
Danışmanı İsmail Cesur’un hedef göstermesinin ardından gelen tepkiler üzerine kaldırdı.109
• Şırnak’ta öldürülen Sakine Kültür’ün yakınları ve Silopili kadınlar, kadın katliamlarını protesto
etmek amacıyla Silopi Adliyesi’ne yürümek istedi ancak polislerce engellendi.110
• Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencileri tarafından organize edilen geleneksel
“İnek Bayramı” etkinliğinde cübbe ve sarık takıp, imam gibi davranarak konuşma yapan öğrenci hakkında soruşturma başlatıldı. Rektörlük tarafından yapılan açıklamada, “Perşembe günü
(12/05/2022) Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde düzenlenen etkinlik esnasında fakültemiz ve üniversitemiz ilkeleri ile bağdaşmayan ve asla tasvip edilemeyecek olay ile ilgili olarak hem disiplin
hem de adli inceleme başlatılmış olup, sonucu kamuoyu ile paylaşılacaktır” denildi.111
17 Mayıs 2022

https://www.gazeteduvar.com.tr/izmirde-bogazici-davasi-hak-savunuculari-uzerindeki-baskiya-son-verilsin-haber-1564531
https://www.gazeteduvar.com.tr/izmirde-bogazici-davasi-hak-savunuculari-uzerindeki-baskiya-son-verilsin-haber-1564531
https://www.mlsaturkey.com/tr/izmirde-hak-savunucularinin-yargilandigi-cumhurbaskanina-hakaret-davasi-eylule-ertelendi/
103 https://kaosgl.org/haber/19-kisinin-yargilandigi-istanbul-onur-yuruyusu-davasi-23-aralik-a-ertelendi-yargilanan-19-kisi-iddianame-3-paragraf
104 https://www.mlsaturkey.com/tr/19-onur-yuruyusunde-darp-edilerek-gozaltina-alinanlara-acilan-dava-23-aralika-ertelendi/
105 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/170897?page=3
106 https://www.yeniakit.com.tr/haber/istanbul-sozlesmesinden-cumhurbaskaninin-imzasi-ile-cekilmemizin-ardindan-bu-konser-yakismadi-1655684.html
107 https://sendika.org/2022/05/tacizi-teshir-eden-universiteli-tehdit-edildi-sorusturma-acildi-ustlerden-emir-var-basina-bela-alacaksin-655986/
108 https://twitter.com/derincebelediye/status/1525808508893114368
109 https://www.sabah.com.tr/gundem/2022/05/15/ibb-muze-gazhanedeki-tepki-ceken-duvar-kagitlarini-kaldirdi-umumi-rezillik
110 https://www.evrensel.net/haber/461571/sakine-kulturu-iskenceyle-oldurdugunu-itiraf-eden-ibrahim-barkin-tutuklandi
111
https://www.yeniakit.com.tr/haber/ankara-universitesi-rektorlugu-adim-atti-dini-degerlerle-alay-edilen-rezil-etkinlik-icin-inceleme-baslatildi1656164.html
100
101
102
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•

Eylül G. (16) ve Bedirhan D. (17) isimli iki lise öğrencisi, katıldıkları 8 Mart gece yürüyüşü eylemi sırasında atılan ‘Tayyip kaç kaç kadınlar geliyor, zıpla zıpla zıplamayan Tayyip’tir’ sloganları yüzünden “Cumhurbaşkanı hakaret” suçu gerekçe gösterilerek okullarına yapılan baskınla gözaltına alındı. Öğrencilerin avukatı Fulya Dağlı, “Yetişkinlere dahi ifadeye davet usulüyle dosyadan işlem yapılırken bu çocukların hiçbir yasal şartı karşılamadan, gözaltına alınarak
ifadelerinin alınması hukuka aykırı, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası çocuk sözleşmelerine
ve Çocuk Koruma Kanunu’na da aykırı. Çocuk yargılamalarına ilişkin CMK hükümlerine de
aykırı şekilde bu işlemler yapılıyor” dedi.112 Eylül G., “Savcı kararı olmadan telefonlarımıza el
koyuldu. 8 Mart eyleminin üzerinden iki ay geçti. Kadınlarla ilgili sloganlar atmıştım. Bu suçlama bir iftira. Sonuçta ben yolsuzluk yapmadım, hırsızlık yapmadım. Keşke o insanlara bunu
yapsalar. Reşit olmadan, okulumdan bu şekilde alınmak üzücü” yorumunu paylaştı. Bedirhan
D., “Sabah okuldaydım, üçüncü ders saati başlamak üzereydi. Ablam arayıp polislerin eve geldiğini söyledi. İlk önce inanmadım ‘şaka mı yapıyorsun?’ dedim. Sonra polisler okula geldi.
Önce hiçbir şey demeden telefonumu aldılar. ‘Ne için çağırdınız' dedim, ‘ifadenizi verirken öğrenirsiniz’ dediler. Suçlamalar çok saçma. Öyle bir şey söylemiş olsam bile kimse için hakaret
teşkil etmiyor. Özellikle siyasetçilerin böyle şeyleri kaldıracak düzeyde olması gerektiğini düşünüyorum” dedi. Öğrenciler, savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.113
20 Mayıs 2022
• İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesi, Tarlabaşı Toplum Merkezi ile ilgili Mil-Diyanet Sen
Genel Başkanı Celaleddin Gül’ün çağrıda bulunması sonucu ‘hukuka ve ahlaka aykırılık’ suçlamasıyla açılan davada İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve valilikten bilgi talep edilmesine karar verdi. Dava, 2 Kasım’a ertelendi.114
22 Mayıs 2022
• ‘Cumartesi Annesi’ Hanife Yıldız, Türkiye İnsan Vakfı ile İnsan Hakları Derneği’nin, 17-31
Mayıs Uluslararası Gözaltında Kayıplara Karşı Mücadele Haftası kapsamında İstanbul Adliyesi
önünde yaptığı basın açıklaması sırasında kullandığı “Süslü Sülo” tabiri yüzünden gözaltına
alındı. Karakolda ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Ancak Yıldız hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu hedef alması nedeniyle ‘kamu görevlisine hakaret’ suçlamasıyla soruşturma açıldığı öğrenildi.115
• Adana Atatürk Parkı’nda “Özgürlük Yürüyüşü” başlıklı basın açıklaması girişimi üzerine Furkan Vakfı üyelerine biber gazı ve coplarla müdahale edildi. Adana Valiliği’nin eylem ve etkinlik yasağı gerekçe gösterilerek açıklama yapmaya izin verilmedi.116
• İstanbul Valiliği, Dersim Dernekleri Federasyonu’nun İstanbul Aydos Ormanı’nda gerçekleştirmeyi planladığı pikniği yasakladı.117 DEDEF, yaptığı yazılı açıklamada, 32 yıldır geleneksel
olarak yapılan Dersimliler birlik ve dayanışma pikniğinde herhangi bir sorun yaşanmadığını belirterek. “Dersim halkının birlik ve dayanışma pikniği yasaklanamaz!” tepkisini gösterdi.
23 Mayıs 2022
• ‘Apolas Lermi’ mahlaslı halk müziği sanatçısı Abdurrahman Lermi’nin 29 Mayıs’ta Denizli’de
gerçekleştireceği konser, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile birlikte hükümete yakın
medyanın hedef göstermesi sonucu, Pamukkale Belediyesi tarafından iptal edildi.118
• Mikail Aslan ve Apolas Lermi’nin, 11 Haziran’da İstanbul Bostancı’daki konseri, organizasyon
şirketi Güven Organizasyon tarafından “Sanatçılarımız, müzisyenlerimiz ve siz dinleyicilerimize yeni bir mağduriyet yaşatılmaması” açıklamasıyla iptal edildi.119
• Sanatçı Niyazi Koyuncu, İstanbul’da Pendik Belediye Başkanlığı’nın Pendik Halk Eğitim Merkezi'’nin 25 Mayıs’ta Sahil Meydanı’nda düzenleyeceği etkinlikte, sahneye çıkmasına engellehttps://halktv.com.tr/gundem/2-lise-ogrencisine-cumhurbaskanina-hakaret-sucundan-gozalti-677132h
https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/cumhurbaskanina-hakaretten-gozaltina-alindilar-o-liseler-konustu-7140491/
https://www.yeniakit.com.tr/haber/genc-nesli-zehirleyen-dernekler-kapatilmalidir-1657537.html
115 https://m.bianet.org/bianet/insan-haklari/261966-gozaltina-alinan-cumartesi-annesi-hanife-yildiz-serbest-birakildi
116 https://www.gazeteduvar.com.tr/yer-yine-adana-polis-furkan-vakfi-uyelerini-darp-etti-haber-1565849
117 https://www.evrensel.net/haber/462070/dersim-dernekleri-federasyonunun-istanbul-piknigi-de-yasaklandi
118 https://www.denizlihaber.com/yasam/gundem/apolas-lermiden-pamukkale-konserim-iptal-oldu-aciklamasi/?site=desktop
119 https://www.rudaw.net/turkish/culture/230520221
112
113
114
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me yapıldığını açıkladı. Koyuncu, “kurumlarının ‘değer yargılarını ve görüşlerini paylaşmayan
bir müzisyenin, Pendik meydanlarında konser yapmasına müsade edilemeyeceğini” öne sürerek
engellediğini ifade etti.120
• Adana’nın Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, ilçede Bergen filminin yayınlanmasının yasaklanmasıyla ilgili yaptığı açıklamaya “IQ testi ile cevap verdiği” için filmin başrol oyuncusu
Farah Zeynep Abdullah hakkında “hakaret” suçundan 100.000 liralık tazminat davası açtı. Başkan Özgan, tazminatı kazanması halinde sosyal yardım derneklerine bağışlayacağını söyledi. 121
24 Mayıs 2022
• Gülistan Doku’nun ailesi sabah saatlerinde Tunceli Valiliği’nin önüne giderek kızlarının akıbetini sormak için oturma eylemi yapmak isteyince polis barikat kurarak aile üyelerinin geçişine
izin vermedi. Bu sırada anne Bedriye Doku, elinde olan bir demet papatyayı polislere göstererek, “Benim kızım da bu çiçek gibiydi ona ne oldu?” diye sordu.122
• Antalya Akdeniz Üniversitesi’nde Kürt kökenli öğrenciler, kampüs içerisinde şarkı söyleyip halay çektikleri sırada saldırıya uğradı. Öğrenciler, saldırıya özel güvenlik tarafından destek verildiği belirtti.123
25 Mayıs 2022
• Amasya Üniversitesi Rektörlüğü, Genç Şahitler Kulübü’nün düzenlemek istediği ve gazeteciyazar Adem Özköse’nin katılacağı “Yaşanmış Hidayet Öyküleri” adlı konferansı güvenlik gerekçesiyle iptal etti.124
• Tokat Gazi Osmanpaşa Üniversitesi rektörlüğü, Yedi Hilal’in düzenlemek istediği gazeteciyazar Adem Özköse’nin katılımıyla yapılacak “Bir Seyyahtan Anılar” konferansını iptal etti.125
• Müzisyen Aynur Doğan’ın 28 Mayıs’ta İBB Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda
düzenleyeceği konser Sabah, Takvim ve Yeni Akit tarafından engellemek amacıyla eleştirildi.
Sabah’taki haberde “Terörist başı Öcalan sevdalısı Aynur Doğan sahne alacak” denildi. Takvim
“Devlet sınır ötesi harekata hazırlanırken CHP tayfası apocularla konser yapıyor” diye yazdı.
Yeni Akit de, “terör sevici” diye nitelendirdiği Doğan’ın konserine ilişkin “AK Partili Derince
İlçe Belediyesi’nin geçit vermediği terör sevici Aynur Doğan’a, CHP'li İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu kucak açtı” ifadesini kullandı.126
• EnerjiSa’da sendikal örgütlenme gerekçesiyle işten çıkartılan işçiler tarafından yürütülen İstanbul’da Sabancı kuleleri önündeki oturma eyleminde, DİSK’e bağlı Enerji-Sen’in Genel Başkanı
Süleyman Keskin ve Kurucu Genel Başkanı Kamil Kartal ile yedi işçi gözaltına alındı. EnerjiSen Genel Sekreteri Emin Atsız Twitter’dan yaptığı paylaşımında, “Valilik kararı ile holdingin
bulunduğu sokak ve çevresine eylem yasağı koydurmuş. Buradan bir kez daha yineliyoruz bu
direnişi kıramayacaksınız. Gözaltına alınan tüm arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın” dedi.127
26 Mayıs 2022
• Bursa Valiliği, provakatif eylemlerin önüne geçilebilmesi için 27 Mayıs 2022 saat 00.01’den 02
Haziran 2022 saat 23.59’a kadar yedi gün boyunca eylem ve etkinliklerin yasak olduğunu açıkladı.128
• İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nde savcılık, “İzinsiz” lakaplı Ömürcan İ.129 hakkında
“Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılamak” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamalarıyla yargılanmasında bilirkişi raporunda “devletin egemenlik alametlerini aşağılamak” açı120 https://twitter.com/niyazikoyuncu/status/1528755392557240320?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1528831551504
535554%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es4_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.gazeteduvar.com.tr%2Fkartal-belediye-baskanindan-konseri-yasaklanan-niyazikoyuncuya-davet-haber-1566397
121 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/kozan-belediye-baskani-ozgandan-oyuncu-farah-zeynep-abdullaha-tazminat-davasi-1939004
122 https://halktv.com.tr/gundem/870-gundur-kayip-gulistanin-ailesi-ve-arkadaslari-yuruyus-yapti-677999h
123 https://artigercek.com/haberler/antalya-da-kurtce-sarkilar-esliginde-halay-ceken-universitelilere-saldiri
124 https://twitter.com/ademozkose/status/1529391492409737216
125 https://twitter.com/ademozkose/status/1529391492409737216
126 https://halktv.com.tr/gundem/aynur-dogan-istanbulda-izleyicilerle-bulusacak-678075h
127 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/enerjisa-iscilerine-polis-mudahalesi-2-sendika-yoneticisi-de-gozaltinda-1939802
128 http://www.bursa.gov.tr/yasaklama-karari
129 https://www.dha.com.tr/gundem/kabatasta-resim-uzerine-asilmis-adam-cizen-graffiti-sanatcisi-hakim-karsisina-cikti-1781282
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sından suç oluşmadığı belirtildi. Ancak bilirki raporunda, “cumhurbaşkanına hakaret” suçlaması
açısından sanatsal boyutu aşan bir durum oluştuğu belirtildi.130 Savcı mütalaasında sanatçı İzinsiz’in “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasından cezalandırılmasını, diğer suçlamadan ise beraatini istedi. Dava131 15 Haziran’da görülecek.132
• Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Bakur belgeseli yönetmenleri Çayan Demirel ve Ertuğrul
Mavioğlu’nun “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla hapis cezasına çarptırılmalarına ilişkin
yeniden yargılamada, Demirel hakkındaki yurt dışına çıkış yasağını kaldırırken Mavioğlu’nun
yasağının devamına karar verdi.133 Mahkeme, Mavioğlu’nun Yargıtay’da temyiz incelemesinde
olan dosyasının akıbetinin sorulmasına da karar vererek davayı 22 Eylül’e bıraktı.134
• Van 4. Asliye Mahkemesi, Van-Hakkari Tabip Odası önceki dönem Başkanı Dr. Hüseyin Yaviç
ile Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Temsilcisi Sevim Çiçek’in “2911 sayılı Toplantı ve
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek” suçlamasıyla yargılanmasında ayrıntılı çözümü için görüntülerin bilirkişi tarafından incelenmesine karar verdi.135 Dava 18 Ekim’e ertelendi.136
• Bursa Valiliği, Kürt sanatçı Mem Ararat'ın konserini “kamu güvenliği” gerekçesiyle iptal etti.
Ziz Müzik tarafından yapılan açıklamada “Müziğe ve sanata yönelik engeller devam ederken 29
Mayıs tarihinde Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştireceğimiz
Mem Ararat konseri ‘kamu güvenliği’ gerekçesiyle iptal edilmiştir. Konsere üç gün kala tüm
hazırlıkların tamamlandığı, biletlerin tamamının tükendiği konserimizin iptal kararı bu sabah
itibarıyla bizlere ulaşmıştır. Ancak son günlerde yaşanan konser iptallerinden dolayı derin bir
üzüntü ve endişe içerisindeyiz. Alınan kararlar toplum açısından kaygı vericidir”137 denildi.138
• Kanal D’de yayınlanan Sadakatsiz dizisindeki hamile karakterle ilgili muayene sahnesindeki
“Her ihtimale karşı vajinal muayene mi yapsak” repliğinde geçen “vajinal muayene” kelimesi
sansürlendi. 139
27 Mayıs 2022
• İstanbul Bakırköy 3. Sulh Ceza Hakimliği, İfade Özgürlüğü Derneği’nin web sitesindeki içeriğe
erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.140 İçerikte, iş adamı Tuncay Çapraz’ın boşanma aşamasındaki eşi Jale Çapraz’ın İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Muğla Emniyet
Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile çok sayıda polis şefi hakkındaki iddialarıyla ilgili haberlere erişimin engellendiğinden bahsediliyordu.141
28 Mayıs 2022
• Müzisyen Melek Mosso’nun Isparta Uluslararası Gül Festivali kapsamında 3 Haziran’da yapılması planlanan konseri, Milli Gençlik Vakfı ile Anadolu Gençlik Derneği Isparta Şubesi’nin
yayımladığı “Ahlaksızlığı özendiren hiçbir şarkıcı halkımız nezdinde sanatçı olarak kabul edilmeyecektir” açıklaması sonrası Isparta Valiliği tarafından iptal edildi.142
• Bitlis Tatvan Kaymakamlığı, ilçede 31 Mayıs’ta Tiyatro Mencel tarafından sahnelenmesi beklenen Hay Lo Dîsa Tevlîhev Bû adlı tiyatro oyununun gösterimini iptal etti. Kaymakamlığın
“Kültür merkezinde teknik sorun var" dediği öğrenildi. Oyun ekibi ise teknik sorun olmadığını
bildirdi. Kaymakamlıktan yasağa ilişkin başka açıklama yapılmadı.143
29 Mayıs 2022
• Ankara’da 16 kişi ODTÜ’de katıldıkları “Devrim Yürüyüşü” sırasında atılan sloganlar gerekçesiyle örgüt propagandası yapmak suçuyla gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar Ankara İl Emnihttps://www.diken.com.tr/erdogana-hakarette-bugun-izinsizin-duvar-resmi-sanatsal-boyutu-asmis/
https://www.mlsaturkey.com/tr/gerilla-sanatci-izinsizin-davasinda-beklenen-bilirkisi-raporu-geldi/
132 https://www.mlsaturkey.com/tr/gerilla-sanatci-izinsizin-davasinda-beklenen-bilirkisi-raporu-geldi/
133 https://gazetekarinca.com/bakur-davasi-22-eylule-ertelendi/
134 https://www.mlsaturkey.com/tr/yeniden-gorulmeye-baslanan-bakur-davasi-eylule-ertelendi/
135 https://medyascope.tv/2022/05/25/insan-haklari-savunuculari-yargilaniyor-tum-turkiyede-aciklama-yapildi-vanda-dava-acildi/
136 https://www.mlsaturkey.com/tr/vanda-gorulen-insan-haklari-savunucularinin-yargilandigi-dava-ertelendi/
137 https://twitter.com/MuzikZiz/status/1529745694063570945
138 https://www.birgun.net/haber/mem-ararat-konseri-kamu-guvenligi-gerekcesiyle-iptal-edildi-389357
139 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/sadakatsiz-dizisinde-skandal-vajinal-muayene-repligine-sansur-1940015
140 https://ifade.org.tr/engelliweb/ifade-ozgurlugu-dernegi-web-sitesindeki-icerik-engellendi-12/
141 https://ifade.org.tr/engelliweb/istanbul-emniyet-muduru-ve-cok-sayida-mudur-hakkinda-rusvet-iddiasi/
142 https://www.haberturk.com/melek-mossonun-yerine-seda-sayan-sahne-alacak-3452962-magazin
143 https://bianet.org/bianet/kultur/262513-bir-yasak-daha-tatvan-kaymakamligi-kurtce-oyunu-iptal-etti
130
131
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yet Müdürlüğü’nde tutulurken, görüşmeye giden avukatlara “gizlilik kararı” olduğu gerekçesiyle soruşturmanın içeriği hakkında bilgi verilmedi.144
• Eskişehir Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi’ndeki Dede Korkut Parkı’nda yoga yapanlar
Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)’e şikayet edildi. Parkın güvenlik görevlileri, yoga
yapan kadınlara müdahale ederek yoga yapmalarını engelledi. Parkı yaptıran Türk Dünyası
Vakfı ise etkinliğin izinsiz olduğu gerekçesiyle müdahale edildiğini açıkladı. Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla “Eskişehir Valiliğinin sorumluluğundaki Dede Korkut Parkı’nda yoga yapanlar CİMER’e şikayet edilmiş. Güvenlik görevlisi yoga yapanları engellemiş. Bu da mı yasak oldu? Gerekçeniz ne? Siz şaka mısınız? Değerli arkadaşlar, tüm parklarımız sizindir. Özgürce yoga yapabilirsiniz. İstediğiniz
parkımızı kullanabilirsiniz. Kimseden çekinmeyin. Bir ihtiyacınız olursa söyleyin. Spor İşleri
Müdürlüğümüz temin eder. Sizleri ziyarete geleceğim” dedi. Parkı yaptıran Türk Dünyası Vakfı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, toplu etkinliklerin önceden izne tabi olduğu ifade edilerek “Ziyaretçilerimizden gelen şikayetler ve fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda,
park içerisindeki toplu etkinliklerde önceden izin alınması gerekmektedir. Bu sebeple mevcut
uygulamanın halkımızın parkımızdan daha fazla ve eşit bir şekilde istifade etmesi amacı ile düzenlenmiş olduğunu izinsiz etkinlikle ilgili olarak izinsiz ve gizli çekim ile yapılan bu haberin
gerçekleri yansıtmadığını bu haliyle hukuki süreçlere zemin hazırladığını kamuoyuna saygıyla
duyuruyoruz” denildi.145
30 Mayıs 2022
• Kocaeli Valiliği, kentte üç gün sürmesi planlanan ve Melek Mosso, Sagopa Kajmer, Uzi, Ozbi,
Emir Can İğrek ve Can Ozan gibi isimlerin sahne alacağı Fullfest’in düzenleneceği alan ile ilgili
“ormana yakın olması” gerekçesini öne sürerek, etkinliği iptal etti.146
31 Mayıs 2022
• İzmir’deki Gezi eylemleriyle ilgili 9. yıldönümü anmasında, slogan atıp Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nden yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. Beş kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar
olay yerinde serbest bırakıldı.147
• İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği, Prof. Dr. Gazi Özdemir’in Şira Yayınları tarafından yayımlanan “Son Davet Kur’an” isimli meali’nin basım, dağıtım ve satışına yasak getirilmesine, mevcutlarına el konulmasına ve toplatılmasına karar verdi. Yayınevi Avukatı Celal Ülgen, “Verilmiş olan toplatma kararı ifade özgürlüğüne/yayımlama özgürlüğüne yapılan açık bir müdahaledir ve hem Basın Kanunun 3. maddesinde ve hem de AİHS’nin 10. maddesinde yazılı sınırlama
ölçütlerine, yani sınırlandırmanın meşru amaçlarına uygun ve gerekli değildir. Ayrıca müvekkilimizin kitabı için toplatma kararı verilmesi meşru sınırlama amaçlarına uygun bir müdahale
olmadığı gibi, demokratik bir toplumda gerekli de değildir” dedi.148
• İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'neki pankartlarını kaldırmak isteyen polis ekiplerine mukavemet gösteren TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve milletvekilleri
Ahmet Şık ile Sera Kadıgil hakkında suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi.149 Soylu, yaptığı
paylaşımda “Bu polis arkadaşlarımı, görevlerini yapmaları münasebetiyle ödüllendiriyoruz.
HDPKK’dan meclise giren bu milletvekilleri hakkında da suç duyurusunda bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.150
• Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Erdoğan’ın karikatürünü yayınladıkları için Charlie Hebdo
dergisinin dört çalışanı hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla yargılanmasında 19
Kasım 2021 tarihinde Adalet Bakanlığı’na yazılan istinabe yazısının akıbetinin sorulmasına karar verdi. Dava 1 Aralık 2022’e ertelendi. 151
http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/172653
https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/parkta-yoga-yapan-kadinlara-polis-engeli-cimere-sikayet-etmisler-7162711/
https://www.yeniakit.com.tr/haber/ormana-yakin-alandaki-festival-iptal-edildi-yasak-cigirtkanlari-yine-yaygara-kopardi-1660516.html
147 https://twitter.com/zengiinnn/status/1531672154735104001
148 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/diyanet-isleri-baskanligi-kuran-meali-yasaklatti-1941641
149 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/icisleri-bakani-soylu-tipli-vekiller-hakkinda-suc-duyurusunda-bulunulacagini-bildirdi/2602063
150 https://twitter.com/suleymansoylu/status/1531567159717273602?t=z_EvvkwtS6aIWMAdDrRcOQ&s=08
151 https://www.mlsaturkey.com/tr/charlie-hebdonun-erdogana-hakaretten-yargilandigi-dava-ertelendi/
144
145
146
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Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül ve Eğitime Destek Platformu kuruluşu, Fırat
Üniversitesi tarafından ilk kez gerçekleştirilen ve 20 gün boyunca çeşitli etkinliklerin içerisinde
olduğu Fırat Fest kapsamındaki Color Fest etkinliğini hedef gösterdi. Gül, “LGBT etkinliklerini
çağrıştıran ve neye hizmet ettiği belli olmayan ‘Color Fest’ etkinliğine ev sahipliği yapan Fırat
Üniversitesi yetkililerine sesleniyorum: Başınız göğe erdi mi? Oldu olacak bir de LGBT ‘Onur
Yürüyüşü’ düzenleyin...” 152 dedi. Eğitime Destek Platformu’ndan yapılan açıklamada
ise, festivali düzenleyenler hakkında işlem yapılması gerektiğini ifade edildi. Açıklamada, “İlimizin gözbebeği ve Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden biri olan Fırat Üniversitesi’nde
festival adı altında gerçekleştirilen şenliklerde yaşanan istenmeyen görüntüler herkes gibi bizleri de müteessir etmiştir. Üniversitemizin bilim ve teknoloji üretimi ile gündeme gelmesi gereken ismi maalesef tarihimizde ve kültürümüzde yeri olmayan uygunsuz eğlence görüntüleri ve
batı özentisi eğlence tarzı ile gündeme gelmesi şehrimize ve üniversitemize yakışmamıştır. Ne
tarihimizde ne dinimizde ne de geleneklerimizde böyle bir eğlence tarzı yoktur. Konunun üniversite yönetimi tarafından ivedilikle değerlendirileceği ve sorumluluğu olan kişiler hakkında
gerekli işlemlerin yapılacağına olan inancımız tamdır” denildi.153

RTÜK ile İlgili Gelişmeler
7 Mayıs 2022
• RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, gündemde olan mülteci haberlerine ilişkin154 “Televizyonlardaki tartışmalarda ülkemize sığınan insanlara yönelik kin ve nefretin pompalandığı, kişilerin
hak ve hürriyetlerinin tehdit edildiği belirlenmiştir. Beklentimiz, görsel ve işitsel medyanın
kendisinden beklenen hassasiyetle ve sorumluluk bilinciyle hareket etmesidir” dedi.155
10 Mayıs 2022
• RTÜK, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul milletvekili
Ahmet Şık’ın Gezi Davası sonrası yaptıkları açıklamaları haberleştirdikleri için KRT, Tele 1,
Halk TV ve Flash TV’ye “iktidarı küçük düşürme ve aşağılama” gerekçesiyle reklam gelirlerinin yüzde üç oranında para cezası verdi. RTÜK üyesi İlhan Taşcı, kanallara yönelik cezanın oyçokluğuyla alındığını belirterek, “RTÜK’ün bugünkü cezaları gösterdi ki milletvekillerinin söyledikleri birilerince beğenilmediğinde kanallar cezalandırılarak bu isimlerin yayınlara çıkarılmaması hedefleniyor. Amaç kimse gerçekleri duymasın, bilmesin! Medyaya baskı siyasilerin
açıklamalarına kadar uzandı” dedi.156 RTÜK üyesi Onur Konuralp de, “Özgür Özel ve Ahmet
Şık’ın değerlendirmeleri, ifade özgürlüğü ile yasama sorumsuzluğunun güvencesi altındadır.
Milletvekilleri açısından bu yönüyle ihlal yaratan karar, TV’ler açısından da basın özgürlüğü ihlali ve sansür hamlesidir. Uzman raporlarında, mevcut iktidarın ve mahkeme heyetinin itibarının
zedelendiği iddiasının da bulunması ayrı bir garabettir”157 paylaşımında bulundu.158
11 Mayıs 2022
• TGC, RTÜK’ü bir kez daha iktidar adına ceza dağıtmaktan vazgeçmeye çağırdı. TGC’den yapılan açıklamada, ‘‘Radyo Televizyon Üst Kurulu kararlarıyla gazeteciliğe müdahale etmekte,
haberi engellemekte, iktidar adına sansür ve cezalandırma görevini yürütmektedir. İktidarın
kamu yararına olmayan uygulamalarının eleştirildiği TV kanallarına mutlaka ceza verilmektedir. İktidarı küçük düşürme ve aşağılama iddiasıyla verildiği belirtilen bu karar, RTÜK’ün tüm
faaliyetlerini iktidarın çıkarını koruma üzerine kurduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. İktidarı eleştiren medya kuruluşlarını ekonomik olarak zayıflatmaya çalışanların maaşlarını almalarını engellemeye neden olacak bu kararlar, Anayasa’ya, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne
de aykırıdır. RTÜK’ü iktidarın sansür aygıtı olmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz” denildi.

https://twitter.com/celaleddin_gul/status/1531017366452174857
https://www.birgun.net/haber/firat-fest-hedef-gosterildi-lgbt-etkinliklerini-cagristiriyor-389952
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/rtuk-baskani-sahinden-uyari-hassasiyet-ve-sorumluluk-bilinciyle-hareket-edilmeli-42058034
155 https://www.rtuk.gov.tr/rtuk-baskani-sahin%E2%80%99den-yabanci-dusmanligini-korukleyen-yayinlar-icin-uyari/4289
156 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/rtuk-iktidari-kucuk-dusurme-dedi-televizyon-kanallarina-ceza-kesti-7126670/
157 https://twitter.com/okonuralp/status/1524036205217783810
158 https://www.dw.com/tr/siyasilerin-açıklamalarına-rtük-cezası-saymaza-soruşturma/a-61752297
152
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Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu, RTÜK’ün verdiği cezaya ilişkin “Seçilmiş vekillerin basın
açıklaması yapması ne zamandan beri suç oldu diye sormayacağım; bu cezanın evrensel yayın
ilkelerine aykırı bir durum olduğunu da sorgulamayacağım çünkü artık tuzun koktuğu ve sözün
bittiği noktadayız” dedi.159
18 Mayıs 2022
• RTÜK, internet aracılığıyla görüntü yayını yönetmeliği gerekçesiyle hakkarim.net adlı haber sitesine ilişkin "Başvuru talebini içeren dilekçesiyle birlikte taahhütnameyi sunmaz ve üç aya tekabül eden yayın iletim yetkilendirme ücretini peşin olarak ödemez veya yayın hizmetlerinin
iletimine bu duyuruyu müteakiben yetmiş iki saat içerisinde son vermez ise Üst Kurul tarafından 6112 sayılı Kanunun 29/A maddesinin ikinci fıkrası uyarınca sulh ceza hâkiminden söz konusu yayınla ilgili olarak içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi talebinde bulunulacağı” açıklaması yaptı.160
27 Mayıs 2022
• RTÜK, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun TÜRGEV ve Ensar Vakfı’nın ortak kuruluşu TÜRKEN
Vakfı aracılığıyla ABD’ye para aktarılması161 yönündeki 24 Mayıs’ta paylaştığı162 eş zamanlı
yayınlayan KRT TV, TELE 1 ve Halk TV hakkında ceza raporu hazırlattı. Ceza raporundaki
temel gerekçe “doğruluğu kesinleşmemiş” bir haberin yayınlanması şeklinde yazıldı.163
30 Mayıs 2022
• RTÜK, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan ailesinin ABD'ye para transferiyle ilgili
iddialarının yer aldığı açıklamasını eş zamanlı yayımlayan KRT, Tele1, Halk TV ve Flash TV’yi
asılsız ithamlar içerdiği gerekçe gösterilerek164, en üst tavan ceza sınırı165 olan TV kanalının
reklam gelirinin yüzde üçü oranında para cezasına çarptırdı.166
• RTÜK, Fox TV sunucusu Selçuk Tepeli’nin çiftçilerin yaşadığı zorlukları anlatan bir haberin ardından elindeki kağıdı ve bardağı fırlatmasına toplumda özgürce kanaat oluşmasına engel olmak gerekçesiyle para cezası verdi.167
• CHP Lideri Kılıçdaroğlu, TÜRKEN Vakfı ve Erdoğan ailesiyle ilgili açıklamasını canlı yayınladıkları için dört kanala RTÜK’ün ceza vermesine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, “Yoksullaştırma şiddetin, terörün en kötüsüdür. Bu Saray, halkı yoksullukla terörize etmektedir. Bu yoksullaştırma terörü sürerken, Saray evlatları vakıflar üzerinden yüzlerce milyon dolarlarla oynuyor.
Baba ‘Eeey Amerika’ edebiyatında, evlatlar dolar transferlerinde… Belgeler ortaya çıkınca,
emir verildi, atanmışlar AHaber’e koştu. Tabii her taraf belge dolu olunca, baktılar olmuyor,
RTÜK üzerinden de beni yasaklamaya giriştiler, ki RTÜK, bu devrin ekonomik terör aparatlarından biridir; sadece bu! Gelelim ‘Kılıçdaroğlu susturulabilir mi?’ sorusuna. Senin paramiliterlerin, mafyaların, derin devlet müptezellerin, kullanışlı aparatların beni durduramaz. Ey Saray,
senin meselen bana kimin, neyi izin vereceği değildir; senin meselen, beni durdurabilecek gücünün olmamasıdır!” dedi.168
• RTÜK üyesi İlhan Taşçı, KRT, Tele1, Halk TV ve Flash TV’nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamasını canlı yayımladıkları için para cezasına çarptırılmasına ilişkin “Karar, basın özgürlüğüne, haber alma hakkına ve demokrasiye vurulan bir darbedir!” dedi. Taşçı,
“RTÜK yayıncılara 'Kılıçdaroğlu’nun elinde belge de olsa, söyledikleri doğru da olsa yayınlarsanız ceza keserim, sansürlerim' gözdağını veriyor. Bu bakışla, partilerin canlı verilen grup toplantıları sansürlenir, muhalefetin sesi duyulmasın diye Meclis TV’nin fişi de çekilebilir” tepkisini gösterdi. RTÜK üyesi Okan Konuralp da, “Cezaların hukuki muhataplarının KRT, Tele1,
Halk TV ve Flash TV olması, ana muhalefet liderini susturma çabalarının üstünü örtmeye yethttps://www.amerikaninsesi.com/a/dort-kanala-para-cezasi-veren-rtuk-e-sansur-suclamasi/6566633.html
https://www.rtuk.gov.tr/duyuru/4300
https://www.amerikaninsesi.com/a/kılıçdaroğlu-abd-deki-turken-vakfı-na-para-akışını-sordu/6587710.html
162 https://twitter.com/kilicdarogluk/status/1529175455386959873
163 https://www.gazeteduvar.com.tr/rtukten-kanallara-kilicdaroglu-cezasi-hazirligi-haber-1566593
164 https://www.amerikaninsesi.com/a/rtuk-ten-tv-kanallarina-kilicdaroglu-cezasi/6595645.html
165 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/rtuk-4-televizyon-kanalina-ust-sinirdan-idari-para-cezasi-verdi-/2601149
166 https://halktv.com.tr/gundem/ensar-turgev-istedi-rtuk-halk-tvye-jet-hiziyla-ceza-kesti-678666h
167 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/rtuk-ihmal-cikardi-fox-tvye-selcuk-tepeli-cezasi-1941525
168 https://www.dunya.com/gundem/kilicdarogludan-rtuk-tepkisi-haberi-659339
159
160
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mez! Üstelik, TV’lere verdirtilen cezalar yoluyla da muhalefeti susturabileceğini düşünmek, bir
tükenmişlik halinin tezahürüdür” dedi.169

İfade ve Basın Özgürlüğüne Yönelik Yurtiçi ve Yurtdışından Gelen Tepkiler
1 Mayıs 2022
• Alternatif Bilişim Derneği Başkanı Faruk Çayır, Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi’nin resmi onayı olmadan yürürlüğe girmeyecek bu yasayla ilgili “AB’nin tek pazar anlayışına sahip
olduğu için üye ülkelerdeki medyaları da kapsayacak şekilde yasayı ele aldığını, daha çok nefret
söylemi, çocukların korunması gibi amaçlarla” hazırlandığını söyledi. Özellikle yasanın yükselen ırkçılığa karşı adım atma çabasını içerdiğini belirten Çayır, AB’nin dezenformasyona bakışı
ile Türkiye’nin bakışı arasında farklar olduğunu söyledi. AB’nin Dijital Hizmetler Yasası’nın
Türkiye’de çok farklı bir şekilde yorumlanarak uygulanabileceği uyarısında bulunan Çayır,
özellikle sosyal medya mecralarında dile getirilen ‘Hiciv ve parodi’ içeriklere yönelik tümden
bir engelleme riskine dikkat çekti. Çayır, “Örneğin siz ‘128 Milyar dolar nerede’ diye soramayacaksınız. Çünkü ‘kamuya zarar veriyor bu soru’ diyerek bu tarz ifadeler sosyal medyada yayılamayacak. Genel anlamda hükümeti eleştiren şeylere izin verilmeyecek. Şu anda işleyen sansür
mekanizması, ‘Dezenformasyon’ denilerek ‘Tamamen kapatalım’ gibi bir anlayışa gidecek” dedi.170
2 Mayıs 2022
• TGC, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, “Gazeteciliği cezalandırmaktan vazgeçin” ifadelerini kullandı. Açıklamada, “Temel hak ve özgürlüklerin yok sayıldığı bir ortamda iktidarın ve ortaklarının gazetecileri hedef göstermesi, fiziksel saldırılara
zemin hazırlaması, gazetecilere saldıranları cezasızlıkla ödüllendirmesi sürüyor. Gazetecilerin
keyfi suçlamalarla, gözaltılar ve uzun tutukluluk süreleriyle cezaevinde tutulması demokrasi
ayıbı olarak devam ediyor. RTÜK yayın durdurma ve para cezalarıyla, BİK resmi ilan kesme
cezalarıyla bağımsız medya kuruluşlarını ekonomik olarak da cezalandırıyor. Gazeteciler ise
yoksulluk sınırındaki maaşlarıyla mesleklerini yapmaya, ayakta durmaya çalışıyor. İktidarın
kamu yararına olmayan faaliyetlerini haberleştiren meslektaşlarımızın basın kartları İletişim
Başkanlığı tarafından verilmiyor” denildi. İktidar temsilcilerini ve tüm siyasetçileri gazetecilik
mesleğini ve haberi suç gören, gazeteciyi hedef gösteren anlayıştan vazgeçmeye, haberin serbest dolaşımını sağlamaya çağırdıkları vurgulanan TGC açıklamasında, “Cezaevindeki gazetecilerin serbest bırakılmasını, gazetecilerin çalışmasının ve örgütlenmesinin önündeki engellerin
kaldırılmasını, gazeteciliğin cezalandırılmasından vazgeçilmesini istiyoruz” denildi.171
3 Mayıs 2022
• Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’ne (RSF) göre; basın özgürlüğünde 180 ülke arasında Türkiye 149. sırada yer aldı. RSF Endeksi’nde 2005 yılında 98. sırada yer almıştı. Haberciliğe yönelik çok çeşitli ve yoğun baskılar nedeniyle 2010 yılında 138, 2015’te 149, 2020’de 154 ve
2021’de 153’üncü sırada kendine yer buldu. RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu’na göre,
Türkiye’nin endeksteki geriliği, ülkedeki hukukun 2005’ten bu yana ağır bir erozyona uğramasından kaynaklanıyor. Önderoğlu, “Önceleri keyfi davalar 'giderilmesi gereken' problemlerden,
gazetecilere saldırılar da ‘istenmeyen’ olaylardan sayılırken, son beş yılda rejimin otoriterleşmesi ve hukuk devletinin de buna bağlı olarak raydan çıkmayla birlikte gazetecilere karşı siyasi
ve keyfi davalar yağıyor” dedi.172
• Gazetecilikte Kadın Koalisyonu (CFWIJ), 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde yayınladıkları yeni raporunda 2022 Ocak-Nisan ayları arasında dünya genelindeki kadın gazetecilere
yönelik toplam 139 tehdit, şiddet ve hak ihlali kaydettiklerini duyurdu.173 Hak ihlalinin en çok
görüldüğü ilk üç ülke Türkiye, Rusya ve Kanada oldu. Rapora göre 2022’nin başından bugüne
https://www.evrensel.net/haber/462588/rtuk-kilicdaroglunun-abdye-para-transferi-aciklamasini-yayimlayan-4-kanala-para-cezasi-verdi
https://www.gazeteduvar.com.tr/faruk-cayir-iktidarin-internet-yasa-teklifi-ak-partilileri-de-etkileyecek-haber-1563002
https://www.tgc.org.tr/aciklamalar/3351-tgc-3-mayıs-dünya-basın-özgürlüğü-günü-nedeniyle-açıklama-yaptı-2.html
172 https://www.dw.com/tr/türkiyede-basın-özgürlüğü-her-ay-50-gazeteci-hâkim-karşısında/a-61662265
173 https://bianet.org/bianet/medya/261314-kadin-gazetecilere-yonelik-siddet-vakasi-en-cok-turkiye-de-kaydedildi
169
170
171
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kadar beş kadın gazeteci öldürüldü. Üçü Rusya işgali sırasında Ukrayna’da öldürüldü. 54 kadın
gazeteci mesleki faaliyetleri gerekçe gösterilerek hakim karşısına çıktı. Dünya çapında 21 kadın
muhabir haber takibi yaparken gözaltına alındı. 23 kadın gazeteci sahada haber takibi yaparken
saldırıya uğradı. 15 kadın gazeteci ise yaptığı haberler ya da eleştirel yorumları nedeniyle çevrimiçi karalama kampanyalarında hedef gösterildi. CFWIJ’nin yaptığı açıklamada, “Koalisyon
olarak yakından takip ettiğimiz ve en çok şiddet vakası kaydettiğimiz ülke Türkiye oldu. Toplamda 63 kadın gazeteciye yönelik yargı yoluyla taciz, saldırı ve tehdit vakası kaydettik.
2022’in başından bu yana 41 kadın gazeteci sosyal medya paylaşımları ya da yazdıkları haberler
nedeniyle hakim karşısına çıktı. Gazeteciler hakkında en çok tazminat ve ceza davaları açıldı.
Çoğu kadın gazeteci terör suçlamalarından yargılandı. Beş kadın gazeteci ‘Cumhurbaşkanı’na
hakaret’, ‘propaganda’ suçlamalarıyla hapis cezasına çarptırıldı. 3 Mayıs Basın Özgürlüğü Gününde ifade özgürlüğümüzün korunduğu, meslektaşlarımızın güvenlik koşulları göz önünde tutularak gazetecilik yapabilecekleri bir ortam sağlanması için dünya liderlerine çağrıda bulunuyoruz. Gazeteciler, güvenli ve özgür bir şekilde mesleklerini yapabilmelidir” denildi.174
TGS’nin 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde yayımladığı “2021-2022 Basın Özgürlüğü
Raporu”na göre gazeteciler bir yılda toplam 75 yıl beş ay 26 gün hapis cezasına mahkûm edildi.
128 davada 273 gazeteci yargılandı. 60 gazeteci hakkında soruşturma açıldı. 26 gazeteci hala
cezaevinde tutuluyor. 57 gazeteci fiziksel saldırıya uğradı. 32 gazeteci sözlü olarak tehdit edildi.
31 gazeteci toplamda 52 gün gözaltında kaldı. 54 haber sitesine ve 1355 haber içeriğine erişim
engellendi. RTÜK marifetiyle televizyon ve radyolara toplam 10 milyon 427 bin 902 lira para
cezası verildi. 559 basın kartı iptal edildi. Basın İlân Kurumu gazetelere toplam 25 gün ilan
kesme cezası verdi. Hürriyet, Halk TV ve Fox TV’de işverenler tarafında yapılan itirazlar nedeniyle 1400 medya çalışanının toplu sözleşme hakkı engellendi.175
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü için yaptığı açıklamada, “3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Gününü kutlamıyoruz! Çünkü bu özel gün,
biz gazeteciler için bir kutlama günü değil bir mücadele günü haline geldi” dedi. Bilgin, “Elimizden alınan özgürlüğümüzü yeniden kazanmak zorundayız. 3 Mayıs, sadece meslektaşlarımız
için değil tüm toplumumuz için düşünce ve ifade özgürlüğü, halkın haber alma hakkı ve kamu
yararı için bir araya gelmemiz gerektiğini hatırlatan bir gündür. Biz gazeteciler kendi geleceğimizi, kişisel özgürlüğümüzü aramıyoruz. Bu talebi kamu yararı için yani hepimiz için dile getiriyoruz. Çünkü gazetecilerin özgürce yazması demek toplumun özgürce öğrenmesi demektir”
dedi. Basının sorunlarıyla toplumun geleceğiyle ilgili sorunların aynı olduğunu vurgulayan Bilgin, Türkiye’nin Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 180 ülke arasında 149’uncu sırada olduğunu hatırlattı ve “Bu ağır tablonun sorumluluğu hepimize aittir. Ülkemizin özgür, demokratik,
çoğulcu bir medya atmosferine kavuşması tüm toplumumuzun ortak demokratik geleceği için
zorunludur” ifadelerini kullandı.176
CHP Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul Silivri Cezaevi’nde Gezi davasında hapis cezası alan
isimleri ziyaretinde, Osman Kavala’nın iktidarın Gezi davası kararını seçim sürecinde kullanmayı planladığını söylediğini aktardı. Tanal’ın aktardığına göre Osman Kavala, Gezi davası kararı ile ilgili olarak “1 Kasım 2017’de Gezi olaylarını finanse etmek, 15 Temmuz darbe girişimine katılmak iddiasıyla iki ayrı suçtan dolayı tutuklandım. 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili
iddianame, iki yıl içinde düzenlenmesi gerekirken hazırlanmadı. O arada Gezi'den dolayı İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi hakkımda beraat kararı verdi. 15 Temmuz’dan dolayı da beni resen tahliye ettiler. Bu sefer beni casusluk suçlamasıyla tutukladılar. Sırf beni içeride tutmak için
bu sefer de casusluk ipine sarıldılar” değerlendirmesinde bulundu. Kavala, “Çarşı davası ise İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyordu. Her iki mahkeme arasındaki yazışmaların
ardından Gezi ve Çarşı dosyaları birleştirildi. Esas bizim davamızın görülmesi gereken yer, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’ydi. Delilleri bu mahkeme toplamıştı. Sonrasında birleştirilen
her iki dava tekrar ayrıldı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, asıl kendi bakması gereken Çarşı
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•

https://bianet.org/system/uploads/1/files/attachments/000/003/629/original/Q1_REPORT_2022_%281%29.pdf?1651559983
https://t24.com.tr/haber/tgs-bir-yilda-273-gazeteci-yargilandi,1031864
176 https://gc-tr.org/gazeteciler-cemiyeti-baskani-bilgin-3-mayis-dunya-basin-ozgurlugu-gununu-kutlamiyoruz/
174
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Davası'nı başka yere gönderdi. Kalktı Gezi Davası’na da kendisi bakıyormuş gibi davrandı. Gezi dosyasını, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’ne göndermesi gerekirken kendisi baktı. İki yıl
hakimlik yapan, AKP’den milletvekili adayı olan birisi, nasıl oluyor da ağır ceza mahkemesi
üyesi oluyor ve ağır cezada insanların geleceğiyle, hayatıyla oynuyor, müebbet hapis cezası veriyor” dedi.177
4 Mayıs 2022
• Osman Kavala, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden Gezi Davası’nda verilen kararlara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada "Karar keyfidir, siyasi baskı altında hukuk normları çiğnenerek
alınmıştır” dedi.178
• Berlin’de Türkiye’den ayrılan gazeteci, yazarlar ve yönetmenler Aslı Erdoğan, Deniz Yücel,
Peter Steudtner, Zehra Doğan, Can Dündar, Kaan Müjdeci gibi isimler Gezi Davası’ndaki mahkumiyet kararlarını protesto ettiler. Bu isimlere Almanya parlamentosundan milletvekilleri ve
Almanyalı siyasiler ile RSF ve Uluslararası Af Örgütü gibi kurumlar da destek verdi. Yapılan
konuşmalarda Aslı Erdoğan “elleri kelepçeli” olarak söz aldı. Eylemciler, Osman Kavala hakkındaki AİHM kararının uygulanmasındaki kararlılığın devam etmesi çağrısıyla Avrupa Birliği
temsilciliğine yürüdü. Buradan da Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği’ne yürüyen protestocular,
eylemin ardından dağıldı.179
5 Mayıs 2022
• CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan’a tutuklanacağı
iddiaları üzerine “Evet, burası Türkiye, her şey olabilir” dedi. Kaftancıoğlu, iddia üzerine yaptığı açıklamada, “Toplumu bir anksiyete haline düşürmeyi doğru bulmuyorum. Evet, burası Türkiye, her şey olabilir. Ama bunları düşünecek zamanım yok. Örgütlü mücadeleye inanıyorum. Benim başıma ne gelirse gelsin, partimin İstanbul örgütünün mücadeleye devam edeceğini
biliyorum” dedi. 180
• ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’de insan hakları savunucuları, medya, siyasi partiler ve iş
dünyası liderleri dahil olmak üzere sivil topluma karşı devam eden yargı tacizlerinden ciddi
kaygı duyduklarını bildirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “Duruşma öncesi uzun gözaltı
süreleri, çok geniş tanımlı teröre destek iddiaları ve suç unsuru oluşturan hakaret davaları üzerinden de olmak üzere, insan hakları savunucuları, medya, siyasi partiler ve iş dünyası liderleri
dahil sivil topluma karşı devam eden yargı tacizlerinden ciddi kaygı duyuyoruz” ifadesini kullandı. Sözcü, “Türkiye halkı, cezalandırılma korkusu duymadan insan hakları ve temel özgürlüklerini uygulamayı hak ediyor” diye konuştu. Sözcü, ifade, barışçı toplanma ve dernek kurma
özgürlüğünün korunması gerektiğini ve bu özgürlüklerin Türkiye’nin anayasası, uluslararası
hukuki sorumlulukları ve AGİT yükümlülüklerinde de yer aldığını vurguladı.181
6 Mayıs 2022
• Gazetecilikte Kadın Koalisyonu (CFWIJ), gazeteci Buse Söğütlü’nün 35 kişiyle birlikte yargılandığı davanın yeniden ertelenmesine tepki gösterdi. Açıklamada “Gazetecilikte Kadın Koalisyonu olarak mesleki faaliyetleri gerekçe gösterilerek gazetecilere yönelik uygulanan yasal tacizleri kınıyoruz. Türk yetkililerden sahada çalışan gazetecilere işlerini özgürce yapmaları için alan
tanımalarını talep ediyoruz. Gazetecilik mesleği suç sayılmamalıdır” denildi.182
7 Mayıs 2022
• CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu üyesi Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu,
Bakırköy Cezaevi’ndeki Gezi Davası tutuklularını ziyaretinden sonra hukuki olmayan bir karar
alındığını söyledi. Kaboğlu, cezaevi önünde “Çocuk oyununda bile bir ciddiyet ve düzen var.
Ben 50 yıllık hukukçuyum, bu tanıklık ettiğim husus bana utanç veriyor. Ben hukukçuluğumdan utanıyorum. Bu dosyadan bu sonuçlar çıkmazdı” dedi.183
https://www.dw.com/tr/kavala-ı̇ ktidar-gezi-davası-kararlarını-seçim-malzemesi-yapacak/a-61667327
https://www.gazeteduvar.com.tr/osman-kavaladan-gezi-aciklamasi-karar-keyfidir-haber-1563364
https://www.gazeteduvar.com.tr/asli-erdogandan-kelepceli-gezi-davasi-protestosu-haber-1563417
180 https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/canan-kaftancioglundan-tutuklanma-aciklamasi-her-sey-olabilir-1932800
181 https://www.amerikaninsesi.com/a/abd-türkiye-deki-yargı-tacizlerinden-ciddi-kaygılıyız-/6557421.html
182 https://www.womeninjournalism.org/threats-all/trkiye-gazeteci-buse-stlnn-yargland-davada-yine-karar-kmad
183 https://www.gazeteduvar.com.tr/gezi-davasi-tutuklularini-ziyaret-eden-kaboglu-hakiki-suclular-burada-olmali-haber-1563710
177
178
179
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Şairler Vicdanı grubu dahilindeki 158 şair, Gezi Parkı Davası’nda verilen cezalara “Suçsuzdur
Kardeşlerimiz” başlıklı bildiriyle Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda tepki gösterdi.184 Bildiride, “Biz
şairler diyoruz ki boyun eğici yasalarınızla, yasa koruyucularınızla, baskıcı erkinizle bugünü
kurtarabilirsiniz ama yarın, halkın vicdanından asla kurtulamayacaksınız. Bunun için susmuyoruz, susmayacağız” denildi.185
8 Mayıs 2022
• TGC Yönetim Kurulu, RTÜK’ün iktidarı küçük düşürdükleri iddiasıyla Flash TV, Halk TV, Tele1 ve KRT’ye oy çokluğuyla yüzde üç oranında para cezası vermesini yönelik yayımladığı
açıklamasında, “RTÜK’ü iktidarın sansür aygıtı olmaktan vazgeçmeye, kararlarında Anayasa’ya, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne, yurttaşların haber alma hakkına saygılı davranmaya çağırmayı sürdürüyoruz” denildi. Açıklamada, “Türkiye’de demokrasinin yeşerebilmesi için
haber özgür dolaşmalı, yurttaşlar habere sansürsüz ulaşmalıdır. Oysa özerk olması gereken
RTÜK kararlarıyla gazeteciliğe müdahale etmekte, haberi engellemekte, iktidar adına sansür ve
cezalandırma görevini yürütmektedir. İktidarın kamu yararına olmayan uygulamalarının eleştirildiği TV kanallarına mutlaka ceza verilmektedir. İktidarı küçük düşürme ve aşağılama iddiasıyla verildiği belirtilen bu karar, RTÜK’ün tüm faaliyetlerini iktidarın çıkarını koruma üzerine
kurduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. İktidarı eleştiren medya kuruluşlarını ekonomik olarak zayıflatmaya, çalışanların maaşlarını almalarını engellemeye neden olacak bu kararlar,
Anayasa’ya, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne de aykırıdır. RTÜK iktidar adına ceza dağıtmaktan vazgeçmelidir” denildi.186
• Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Nisan 2022 Medya İzleme Raporu “Gazeteciye ‘çakal’ diyenler, yalanın düzenini inşa edenlerdir” başlığı altında açıkladı. Raporda, Gazete Duvar muhabiri Ardıl Batmaz’ın, AKP’li Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın sözlü hakaretinin
ardından belediye görevlilerinin fizikisi saldırısına uğraması ve RTÜK’ün verdiği cezalara da
dikkat çekildi.187
12 Mayıs 2022
• CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay, 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na, sosyal medya paylaşımları nedeniyle “kamu görevlisine hakaret”,
“Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak” ve “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlarından verilen toplam dört yıl 11 ay 20 gün hapis cezasını onamasının ardından partili tüm milletvekillerini İstanbul İl Başkanlığı'na çağırdı. Karara karşı geri adım adım atmayacağını belirten
Kılıçdaroğlu, “Bu ülkeye çektirilen zulme son vereceğiz, hep birlikte. Doğusu, batısı her vatandaşla beraber yol yürüyeceğiz. Yaklaşan gök gürültüsünü duyuyor musun? Yeni bir hayat başlamak üzere bu ülkenin insanları için. İnsanların özgürce yaşayabileceği bir ülke yaratacağız.
Hiç endişe etmeyin zalimin zulmü karşısında hiç geri adım atmayacağız. Herkes duysun. 21
Mayıs günü Bursa’da miting yapacaktım artık miting yeri İstanbul’dur. Mitingi İstanbul’da yapacağım. Adalet bu ülkeye ya gelecek ya gelecek” dedi.188
• Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu, Demirören Haber Ajansı’nın Samsun temsilciliğinde çalışan Zeynep Irmak Öcal’ın anne olması gerekçe göstererek
kovulmasına “Zeynep Irmak Öcal yalnız değildir” tepkisini gösterdi. Açıklamada, “Demirören
Medya, Zeynep Irmak Öcal’ı yıllarca sigortasız çalıştırdığı yetmezmiş gibi bir de “Siz anne oldunuz, süt izniniz olacak, sahada aktif görev yapamayacaksınız, çocuğunuz hasta olur” deme
utanmazlığını göstererek işsiz bırakmıştır. Biliyoruz ki Demirören Medya için bu utanmazlık ilk
değil. 2019 Ekim’inde sendikamıza üye oldukları için tazminatsız işten çıkarılan meslektaşlarımız arasında da bir anne adayı vardı. Hatta işsiz kaldığını doğuma girerken öğrendi. İşveren
tepkimiz üzerine daha sonra bu kabul edilemez uygulamadan dönmek zorunda kaldı” denildi.
184
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/sairlerden-gezi-bildirisi-baskici-erkinizle-bugunu-kurtarabilirsiniz-ama-yarin-halkin-vicdanindankurtulamayacaksiniz-1933697
185
https://t24.com.tr/haber/158-sairden-gezi-davasi-bildirisi-baskici-erkinizle-bugunu-kurtarabilirsiniz-ama-yarin-halkin-vicdanindan-aslakurtulamayacaksiniz,1032603
186 https://www.tgc.org.tr/18-slider/3364-tgc-rtük-iktidar-adına-ceza-dağıtmaktan-vazgeçmelidir.html
187 https://sendika.org/2022/05/cgdden-medya-izleme-raporu-gazeteciye-cakal-diyenler-yalanin-duzenini-insa-edenlerdir-655242/
188 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/kilicdaroglundan-kaftancioglu-kararina-tepki-42061399
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Demirören Medya Grubu, çalışan-işveren ilişkisini kölelik düzeni ile karıştırmamaya, köhne erkek yönetici aklını değiştirmeye davet edildi.189
13 Mayıs 2022
• Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, RTÜK’ün iktidarı küçük düşürdükleri
iddiasıyla Flash TV, Halk TV, Tele1 ve KRT’ye oy çokluğuyla yüzde üç oranında para cezası
vermesini “RTÜK iktidar adına ceza dağıtmaktan vazgeçmelidir” eleştirisinde bulundu.
TGC’nin açıklamasında, “Türkiye’de demokrasinin yeşerebilmesi için haber özgür dolaşmalı,
yurttaşlar habere sansürsüz ulaşmalıdır. Oysa özerk olması gereken RTÜK kararlarıyla gazeteciliğe müdahale etmekte, haberi engellemekte, iktidar adına sansür ve cezalandırma görevini yürütmektedir. İktidarın kamu yararına olmayan uygulamalarının eleştirildiği TV kanallarına mutlaka ceza verilmektedir” denildi.190
• Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Selim Temurci’nin İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na ifadeye çağırılmasına, “Yargı iktidar oyuncağınız değildir. Kendi günahlarınızı örtmek
için hukuku kullanamazsınız” tepkisini gösterdi. Davutoğlu, “15 Temmuz'da canını orta koyan
Selim Temurci’yi pelikan çetesi yüzünden dördüncü defa savcılık ifadesine çağırarak mı bizleri
korkutacaksınız? Ayarını bozduğunuz kantar gün gelir sizi de tartar” dedi.191
14 Mayıs 2022
• İHD ve TİHV, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na verilen hapis cezasına ilişkin
Yargıtay’ın onama kararına ilişkin “Her şeye karşın bu zor günleri de hep birlikte hak mücadelesini ve dayanışmayı büyüterek aşacağımıza inanıyoruz” tepkisini paylaştı. “Türkiye’nin karanlığa doğru sürüklendiği” ifade edilen açıklamada, Gezi Davası’nda verilen kararlar ve Halkların Demokratik Partisi’ne (HDP) yönelik kapatma davası da gündeme getirildi.192
• CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Nisan ayı Türkiye’de İnsan Hak İhlalleri raporuna
göre 169 kişinin yaşam hakkı ihlal edilirken, bunlardan 129’unu iş cinayetleri, 29’unu kadın cinayetleri oluşturdu. Nisan ayında 339 kişi işkence ve kötü muamele olaylarına maruz kaldı. Raporda, dört gazeteci, yazar, yayıncının mahkum olduğu, bir gazetecinin tutuklandığı, bir gazetecinin gözaltına alındığı belirtildi. Nisan ayında üçü RTÜK tarafından olmak üzere, 23 kez “toplatma, erişim engelleme kararı” alındığına dikkat çekildi. Raporda, 26 belediye başkanı, milletvekili ya da parti yöneticisinin tutuklandığı belirtilen raporda, bir dernek için kapatma açıldığı,
üç örgüt/parti/sendikanın “basıldığı” belirtilerek örgütlenme özgürlüğünün ihlaline dikkat çekildi. Ayrıca 45 basın açıklamasına müdahale edildi ve gözaltına alınanların sayısı 288, tutuklananların sayısı 4 oldu.193
• Expression Interrupted platformu tarafından hazırlanan İfade ve Basın Özgürlüğü Gündemi Raporu’na göre 2022’nin ilk üç ayında 101 davada 173 gazeteci yargılandı. Bu kapsamda, 20 gazeteciye bir müebbet ve toplam 65 yıl 7 ay hapis cezası verildi. Ses Kocaeli gazetesi imtiyaz sahibi Güngör Arslan öldürüldü. BİK’in Evrensel ve Yeni Asya’ya yönelik ilan yasağı kararları ise
yürürlükte kalmaya devam etti. Evrensel’in ilan yasağı 900. gününü geride bırakırken Yeni Asya
ise ilan gelirlerinden mahrum bırakılması ve artan girdi maliyetleri nedeniyle Şubat ayında sayfa sayısını sekize düşürdüğünü duyurdu.194
15 Mayıs 2022
• CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aynur Doğan’ın konserinin iptal edilmesine “AKP
belediyesinde Kürtçe müzik yasak. Eğlenmeyi yasaklayan bir anayasa değişikliği getirsinler,
yakışır onlara” tepkisini gösterdi. Kılıçdaroğlu, “Özgür doğduk, özgür öleceğiz bu vatanda. Bunu kafana sok AKP. Geceye Dar Hejiroke iyi gider” dedi ve Doğan’ın Dar Hejiroke şarkısını
paylaştı.195
16 Mayıs 2022
https://tgs.org.tr/demiroren-medyayi-21-yuzyila-davet-ediyor-gazetecilere-ve-meslege-saygi-gostermeye-cagiriyoruz/
http://yenierdekgazetesi.com/haber/tgcden_rtuk_aciklamasi-51466.html
https://twitter.com/ahmet_davutoglu/status/1525003456389562371?s=24&t=4eInk95PVPVCd5BnA5DDSw
192 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/171069?page=2
193 https://t24.com.tr/haber/hak-ihlalleri-raporu-nisan-ayinda-45-basin-aciklamasina-mudahale-edildi-288-kisi-gozaltina-alindi,1034084
194 https://s.gazeteduvar.com.tr/storage/files/documents/2022/05/14/ifade-ve-basin-ozgurlugu-gun-9Ga4.pdf
195 https://twitter.com/kilicdarogluk/status/1525917855165857796?s=24&t=xtwdeGoGx-SEEzNjBgxN3g
189
190
191
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İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencileri, Gezi davasında Tayfun Kahraman’ın tutuklanışını Bomonti Kampüsü’nde duvar boyayarak protesto etti Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim görevlisi olan Kahraman’ın tutuklanışının 22. gününde gerçekleşen protestoda, öğrenciler, “Hocamız ve tüm Gezi tutukluları
serbest bırakılsın” çağrısı yaptı.196
17 Mayıs 2022
• Sendika.org editörü Ali Ergin Demirhan, “TRT’nin bu faaliyeti olağan bir gazetecilik faaliyeti
değil; iliştirilmiş, hatta propaganda oluşturulmasına katkı sunan bir gazetecilik faaliyetidir. Bugün sokaklarda görülen göçmen işçiler, duvardan geçmeye çalışan göçmenler tehdit algısı olarak gösteriliyor. Tehdidi uzakta veya başka yerde aramamak lazım, tehdit zaten Türkiye’nin
kamu yayıncılığının içinde. Bu cezayı ödemeyeceğiz” dedi. Bu açıklamalar üzerine Ödeme yapılmayınca da hızla haciz süreci başlatıldı. İstanbul 8. Asliye Hukuk Mahkemesi ise, TRT Genel Müdürlüğü’nün talebini reddetmişti.197
• CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, bugün sabah
okullarındayken gözaltına alınan Eylül G. ve Bedirhan D.’yle198 konuştuğunu belirterek, “Bugün Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlamasıyla gözaltına alınan 16 yaşındaki Eylül ile konuştum.
Sabah 9.30'da okullarından alınmışlar, tüm gün bekletilmişler, savcı bundan iki ay önce katıldığı 8 Mart'ta atılan sloganları sormuş. Gözaltına alınan arkadaşı Bedirhan da 17 yaşında. Nasıl
bir yönetimdir ki 16-17 yaşındaki insanların önce evine sonra okuluna polis gönderecek; bir
açıklama, artık bir tweet bile değil, artık slogan attığını iddia ederek gözaltına alacak. Sonra da
‘güçlüyüz’ masalları anlatacak. İşte bu kadar zayıfsınız!” dedi.199
• Aynur Doğan, Kocaeli Derince Belediyesi’nin konserini iptal etmesi üzerine “Bizler ‘kaslarınızı’ geliştireceğiniz kum torbası değil ancak yüreğinizi ve vicdanlarınızı güçlendirmenin fırsatlarıyız” dedi.200 Doğan, “Aşıklar hakikati ispatlayanlardır, biz de bu yolda ilerlemeye devam ediyoruz. Gücümüzün yettiği, sevginizin olduğu her yerde paylaşarak birlikte büyüyeceğiz” ifadelerini kullandı.201
• Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Aynur Doğan’ın konserinin iptal edilmesinin ardından Derince Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Lokman Karaaslan’ın “Artık izin alınsa dahi başkan bu konserin yapılmasını istemiyor. Çünkü bu iş sosyal medyada çok büyüdü”
dediğini aktardı. Yılman, bugünkü “Aynur Doğan’a yasak Ediz’e değil! Çünkü...” yazısında202
basın müdürüyle konuşmasını aktardı ve “Emniyetten izin alınmaması sebebiyle iptal kararı aldıklarını söyleyince ‘Aynı şirket Ediz için de ayın 25’inde kiralama yapmış. Bu durumda onun
da iptal olması gerekmez mi?’ diye araya girdim. Biraz kem küm etti basın danışmanı sonra da;
‘Ona daha vakit var. Eğer emniyetten izin almazlarsa onu da iptal edeceğiz’ dedi”.203
18 Mayıs 2022
• Basın meslek örgütleri, Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar ile kardeşi Haluk Bayraktar’ın
‘TÜBİTAK damadın vakfına çalışıyor’ başlıklı habere açılan davada, BirGün ve muhabiri İsmail Arı aleyhine toplam 200.000 TL’lik manevi tazminat kararını “utanç verici” olarak değerlendirdi. DİSK Basın-İş Sendikası’ndan yapılan açıklamada kararla birlikte yargının evrensel
gazetecilik ilkelerini hiçe saydığı vurgulandı. Açıklamada, “Üyemiz İsmail Arı’nın haberi nedeniyle verilen bu ceza yargının evrensel gazetecilik ilkelerini hiçe sayarak iktidar ve etrafında
kümelenen bir avuç insanın lehine karar verdiğini ortaya koymuştur. Ayrıca Bayraktar da heveslenmesin, gazeteciliği kendisinden öğrenecek değiliz” denildi. TGC Genel Sekreteri Sibel
Güneş, “Gazetecilik mesleğini sadece kendi istedikleri haberlerin halka iletilmesi olarak gören
196
https://sendika.org/2022/05/mimar-sinan-guzel-sanatlar-universitesi-ogrencileri-bomonti-kampusunden-seslendi-tayfun-hoca-ve-hukuksuzcatutuklanan-kent-hakki-savunuculari-derhal-serbest-birakilsin-656110/
197 https://tele1.com.tr/sendika-org-odemiyoruz-dedi-trt-haciz-gonderdi-623192/
198 https://haber.sol.org.tr/haber/serbest-birakilan-liseliler-konustu-yolsuzluk-hirsizlik-yapmadik-335723
199 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/cumhurbaskanina-hakaretten-gozaltina-alindilar-o-liseler-konustu-7140491/
200 https://www.gazeteduvar.com.tr/konseri-iptal-edilen-sanatci-aynur-dogandan-aciklama-bizler-kum-torbasi-degiliz-haber-1565160
201 https://twitter.com/aynurdogan/status/1526559449560846336
202 https://m.haberturk.com/yazarlar/sevilay-yilman-2383/3440899-aynur-dogana-yasak-edize-degil-cunku
203
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/aynur-doganin-konserini-iptal-eden-akpli-derince-belediyesinden-aciklama-baskan-bu-konserin-yapilmasiniistemiyor-1936779
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siyasetçilerin eleştiriye tahammül edememesi bir demokrasi sorunudur. İktidar temsilcilerinin
ve iktidara yakın şirket temsilcilerinin her türlü eleştiri karşısında yüksek para cezaları talep
eden davalar açması, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünü engellemeye yöneliktir” dedi. Basın
Konseyi Başkanı Pınar Türenç, “Medyanın yüzde 95’ini kontrol altına alan iktidarın, eleştirel ve
bağımsız yayın yapan yayın kuruluşlarını susturmak için her yolu deniyor. Bu tür cezalar, seçim
dönemine girilirken eleştirel ve bağımsız medyayı çökertmeye yönelik girişimlerdir, kabul edilemez” dedi. BirGün’ün Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın, “Bir dava başına şimdiye kadar aldığımız en büyük cezalardan biri” dedi.204 TGS “Bu rekor tazminatın, bu utanç kararının
kaldırılmasını bekliyoruz” açıklaması yaptı.205
• Türkiye Barolar Birliği (TBB), canlı müzik, konser yasağını saat 01.00 olarak belirleyen İçişleri
Bakanlığı’nın genelgesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’da dava açtı.
TBB’nin açıklamasında, “Bilindiği üzere, müzik yayını saatlerine sınırlama uygulaması, korona
virüsü tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından farklı tarihlerde getirilmiştir. Dava
konusu Genelge’nin yayımı tarihinde, korona virüsü tedbirlerinin uygulanması durumu ortadan
kalktığından, varlık amacında 'halk sağlığının korunması' ve 'kamu yararı' gibi nesnel ölçütler
bulunmayan genelgenin amaç yönünden hukuka aykırı olduğunun kabulü gerekmektedir” denildi.206
• DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Metaverse’de yaptığı mitingde yakın zamanda belediyelerce yasaklanan konserlere ve devam eden müzik yasağına “Önce pandemiyi bahane ederek gece müzik yasağı duruyor. Hiçbir farklı sese, hiçbir farklı söze tahammül edemiyorlar.
Çünkü demokrat bir zihniyete sahip değiller. Tam da bahar şenlikleri döneminde K-Pop konserinin iptal haberi geldi. Önce yapacaklarını duyurdular, sonra iptal ettiler. Arkadaş, elin Kore’sindeki müzik grubundan da mı korkuyorsunuz ya? Kürtçe, Zazaca şarkılar söyleyen sanatçılarımızın önceden duyurulmuş konserleri iptal edildi. Biz sanatın sesini kısmalarına müsaade
etmeyeceğiz” tepkisini gösterdi.207
20 Mayıs 2022
• Gazeteciler Cemiyeti, TSG ve TFMD, ortak bir yazılı açıklamayla Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı lehine verdiği kararındaki Türkiye’de gazetecilik mesleği ve basın özgürlüğü açısından basın kartı meselesine bakışı eleştirdi. Ortak
açıklamada, “Davacı kurumlar olarak, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun gazetecilik
mesleğini yapmak için zorunlu bir kart olmadığı ifadelerine katılmakla beraber ‘basın kartının
basın hürriyeti ile ilişkili olmakla birlikte doğrudan bağlantılı olmaması’ gerekçesine katılmıyoruz. Zira basın kartı gazetecilere çeşitli mesleki kolaylıklar sağlamanın yanı sıra gazetecilerin
sosyal güvencesi, yıpranma hakkının zorunlu ön koşulu olduğunu hatırlatmak isteriz” tepkisi
gösterildi. Açıklamada, “İlerleyen günlerde Danıştay 10. Dairesi, halkın haber alma hakkı ve
ifade özgürlüğünün etkin kullanımını sağlayan ve koruyan basın kartı alma ve iptal koşullarına
dair belirsizlikler ve keyfilik taşıyan, masumiyet karinesine aykırı, gazeteciliği kriminalize etme
amacı güden 20 Mayıs 2021 tarihinde yapılan düzenlemelere ilişkin Yönetmeliğin yürütmesinin
durdurulması konusunda esas yönünden değerlendirme yapacaktır” bilgisi de verildi. ÇGD’den
yapılan açıklamada “Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından açılan 2019 esaslı ilk dava dosyasında verilen ve gerekçeleri farklı olan yürütmenin durdurulması kararı ortadan kaldırılmamıştır. Yeniden getirilen benzer maddelere ilişkin Derneğimizce açılan 2021 esaslı diğer davada da
olumlu ya da olumsuz herhangi bir karar henüz verilmiş değildir. Basın kartı çerçevesinde verilen hak mücadelesi hukuken devam etmektedir” bilgisi verildi. ÇGD açıklamasında ayrıca “Gazetecilik mesleğinin yapılmasını engelleyen, haber alma ve verme haklarını kısıtlayan düzenlemelere karşı verilen hukuki mücadeleye ve gazeteciler ile meslek örgütleri basın mesleğine dair

https://www.birgun.net/haber/birgun-un-aleyhine-verilen-tazminat-kararina-tepki-bu-utanc-kaldirilsin-388347
205 https://twitter.com/TGS_org_tr/status/1526886224979365888?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E152688622497936
5888%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.birgun.net%2Fhaber%2Fbirgun-un-aleyhine-verilen-tazminat-kararina-tepki-bu-utanckaldirilsin-388347
206 https://tr.sputniknews.com/20220518/turkiye-barolar-birliginden-muzik-yasaginin-iptali-icin-danistaya-basvuru-1056475923.html
207 https://www.gazeteduvar.com.tr/babacan-metaverse-evreninden-seslendi-hicbir-gence-basimiza-icat-cikarma-demeyecegiz-haber-1565341
204

29

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü Nisan 2022 Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

ilkelerle basın kartları konusunda söz sahibi olana kadar verilecek mücadeleye sonuna kadar
devam edilecektir” denildi.208
21 Mayıs 2022
• Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) İzleme Komitesi Raportörleri Boriss Cilevicss
ve John Howell, Osman Kavala’nın hapsedilmesinde “delil yokluğu” durumunu vurgulayarak
Türkiye’de, “yargı bağımsızlığı” olup olmadığı meselesine Türk yargısınca gelecekte atılacak
adımlarla yanıt verileceğini bildirdi. Raportörlerce Kavala’nın ziyaret edilmesine ise Adalet Bakanlığı’ndan izin çıkmadı. Raportörler, “Bu nedenle hayal kırıklığı yaşamamıza rağmen gelecek
günlerde Kavala’yla görüşmeyi umut ediyoruz” mesajını verdi. Howell, Türkiye ziyaretlerindeki görüşmelerine ilişkin kısa sürede ayarlamalar yapıldığını ve belki de bu nedenle bakanlık tarafından gerekli görüşme düzenlemesi yapılamadığını kaydetti. Cilevicss, “Belki Osman Kavala
özgür olduğunda kendisiyle görüşürüz” diye ekledi.209 Azerbaycan’ın kendisi için başlatılan ihlal sürecinde yaptırım kararı alınmadan AİHM kararını uyguladığının hatırlatılması ve Türkiye'den de benzer bir adımı bekleyip beklemedikleri sorusunu Cilevics, “Evet, ihlal süreci ilk kez
Azerbaycan için başlatılmıştı. Ardından ise Ilgar Mammadov serbest bırakılmış ve ihlal süreci
sona ermişti. Türk hukuk sisteminin de uygun bir çözüm bulacağından çok umutluyuz. Çünkü
başka türlü bir çözüm mümkün değil. Çözüm sadece Türk hukuku tarafından bulunabilir” dedi.210
25 Mayıs 2022
• Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Gazeteci-yazar Adem Özköse’nin Amasya ve
Tokat’ta üniversitelerde vereceği konferansların rektörlük tarafından iptal edilmesine “Düşünceyi yasaklayan kuruma üniversite, düşünceden korkan kişiye bilim adamı denmez. Yazık ediyorsunuz bu güzel ülkeye ve bu güzel ülkenin genç beyinlerine” tepkisini gösterdi.211
26 Mayıs 2022
• Komedyen Şahan Gökbakar, Melek Mosso’nun konserinin Isparta Valiliği tarafından iptal
edilmesine “Gençlerin ahlakını kontrol etmek sizin işiniz mi? Rahat bırakın artık gençleri. Bırakın herkes isteği gibi yaşasın...” tepkisini gösterdi.212
• Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI)
Türkiye Ulusal Komitesi, Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Basın Konseyi, KESK’e bağlı
Haber-Sen ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC), ortak yazılı açıklamayla213 TBMM’ye sunduğu
“Basın Kanunu ve Bazı Konularda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” başlıklı teklifin geri
çekilmesini istedi. Açıklamada, “Mesleğimizi doğrudan ilgilendiren bu önemli kanun teklifi,
gazetecilik örgütlerinin görüşü alınmadan, bir grup siyasetçi ve bürokrat tarafından kapalı kapılar ardında hazırlanmıştır. Cumhuriyet tarihinin en ağır sansür ve otosansür mekanizmalarından
birine yol açabileceği endişesiyle, “dezenformasyonla mücadeleyi” değil gazeteciliğe baskıyı
artırmak üzere tasarlandığı anlaşılan bu kanun teklifinin acilen geri çekilmesi çağrısında bulunuyoruz” tepkisi gösterildi.214 Açıklamada, “Kınıyoruz: ABD merkezli teknoloji şirketlerinden
bile bu süreçte görüş alan siyasi iktidar, kanunun doğrudan muhatabı olan Türkiye’deki gazetecilik örgütlerinin fikrini sorma gereği duymamıştır. Hangi partiden olursa olsun siyasetçilerin,
toplumun bilgi edinme ve haber alma hakkını doğrudan ilgilendiren bu tür yasal düzenlemeleri
hazırlarken ilgili alanın önde gelen meslek örgütleri ve sivil toplum temsilcileriyle diyalog kurması demokrasinin gereğidir. Bu demokratik ilkenin çiğnenmesini kınıyoruz. Reddediyoruz: Teklifte “dezenformasyon,” “yalan haber,” “asılsız bilgi” ve “tahrif edilmiş bilgi” gibi kavramlar hukuki bir tanım yapılmaksızın kullanılmaktadır. “Güvenlik,” “kamu düzeni” ve “kamu
barışı” gibi, gazetecilere karşı adli taciz davalarında sıkça başvurulan muğlak kavramlara dayahttps://www.amerikaninsesi.com/a/basin-ozgurlugu-ve-basin-karti-davasi/6581289.html
https://www.amerikaninsesi.com/a/turk-yargisinin-bagimsizligina-yine-turk-yargisi-karar-verecek/6582970.html
https://www.dw.com/tr/raportörler-aı̇ hmin-kavala-kararı-halen-geçerli-ve-uygulanmalı/a-61886312
211 https://twitter.com/Ahmet_Davutoglu/status/1529517522038444032?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1529517522
038444032%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.karar.com%2Fguncel-haberler%2Fdavutoglu-dusunceyi-yasaklayan-kurumauniversite-denmez-1667590
212 https://twitter.com/sgokbakar/status/1529806935247265793
213 https://www.evrensel.net/haber/462395/basin-meslek-orgutleri-dezenformasyon-yasasi-sansurdur-geri-cekilsin
214 https://tgs.org.tr/dezenformasyon-yasasi-sansurdur-geri-cekilsin/
208
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nılarak mahkemelere yeni bir suç işaret edilmektedir. Böyle bir yaklaşım, yasaları, bağımsızlığını yitirmiş olan yargı sistemi tarafından suistimale açık hâle getirmektedir. Bu girişimi reddediyoruz. Davet ediyoruz: Dezenformasyon, tüm dünyanın sorunudur. Türkiye’de gazeteciliğin
kalitesini düşüren, halkın haber alma hakkını zedeleyen daha birçok sorun da vardır. Tüm bu
sorunları çözebilecek çoğulcu yasaların, demokratik kurumların ve meslek içi özdenetimin oluşturulması veya güçlendirilmesi için, bu kanun teklifinin askıya alınmasının ardından, tüm siyasi
aktörleri, gazetecilik örgütleriyle kapsamlı ve şeffaf bir diyalog süreci başlatmaya davet ediyoruz. Binlerce gazeteciyi temsilen ve kamuoyunun haber alma hakkına saygılarımızla bu

çağrıyı tarihi bir sorumluluğun gereği olarak yapıyoruz” denildi.215
•

Basın meslek örgütleri, AKP-MHP’nin TBMM’ye sunduğu yasa teklifine “Abdülhamit dönemi
sansürü” tepkisini de gösterdi. DİSK Basın İş Sendikası Başkanı Faruk Eren, “Ortaya çıkan yasa tasarısı internet medyasını baskı altına almayı hedefliyor. Dahası seçimler öncesi bu tasarının
yasalaşması halinde ‘susturma aracı’ olarak kullanılması endişesi taşıyoruz. Tasarının içinde
‘yalan haber’, ‘asılsız haber’ gibi muğlak ifadeler var. İktidar kendisini rahatsız eden her habere
zaten ‘yalan’ veya ‘asılsız’ diyor. Şimdi bu yasayı kullanarak internet medyasını susturmaya çalışacaklar” dedi. Eren, “Bir süredir bir Abdülhamit tartışması yaşanıyor, yalan yanlış bilgilerde
bir tarih tartışması yaşanıyor. Erdoğan ile koalisyon ortağı Bahçeli de bu topa girdi. Muhalefet
de Abdülhamit eleştirisi yaptı. Üstelik bu tartışmalar başlamadan çok önce gazeteciler, gazeteci
yargılamalarında ‘kahrolsun istibdat yaşasın hürriyet’ sloganları atmıştı. Komik olan Abdülhamit döneminin neredeyse en önemli olaylarından biri ‘büyük sansür’ uygulamaktır. Hatta bazı
kelimeleri yasakladığı biliniyor. Sansür kurulları vardı. İnternet medyası hakkında yapılan bu
düzenlemeyle tam da iktidarın çok sevdiği Abdülhamit’in’ sansürü’ de geliyor diyebiliriz.” dedi. 216
• Türkiye Gazetecileri Cemiyeti (TGC) Genel Sekreteri Sibel Güneş, “Bu tasarı iktidarın seçime
giderken bu seçimi kazanmak için son kozu gibi görünüyor. Çünkü gazeteciler ne kadar engelleme olursa olsun internet sayesinde gerçeği halka ulaştırabiliyorlar. Gazeteciler eşik bekçileri
ve gerçeğin yanında durma sorumlulukları var. İktidar ise kendisine dair hiçbir eleştirinin haberlerde yer almaması için büyük çaba sarf ediyor. Seçime giderken hazırlanan bu tasarıyla muhalefet liderlerinin haber kaynağı olarak gösterilecek bir haber bile bugün suç olarak tarif edilir
durumda. Bugün birçok yayın kuruluşuna dava açılıyor. Sosyal medya yasa tasarısında yeni getirilen maddelerle iktidarın hoşuna gitmeyen bir haber rahatlıkla ‘dezenformasyon’ olarak tanımlanabilir. Basın ve ifade özgürlüğü açısından ciddi sıkıntılar varken bu tasarının yasalaşması
gazetecilerin çok daha çabuk gözaltına alınmasına, tutuklanmasını sağlayacak’’ dedi.217
28 Mayıs 2022
• Türkiye Gazeteciler Federasyonu, AKP ve MHP tarafından “dezenformasyonla mücadele” gerekçeli 26 Mayıs’ta sunulmasıyla basın ve ifade özgürlüğü bağlamında tepkilere neden olan 40
maddelik Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni kabul edilemez bulduğunu açıkladı. Türkiye Gazeteciler Federasyonu Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Yılmaz Karaca, “Yasa teklifi, Türk Ceza Yasası’na ilginç bir şekilde “halkı yanıltıcı
bilgiyi alenen yayma” şeklinde yeni bir suç tanımı ilave ederken, bu suçu işleyenlere hapis cezası getirmektedir. İnternet medyasına yönelik baskıcı tedbirler arasında para cezası, resmi ilan
kesimi gibi cezalar öngören yasa teklifi bir siyasi taraf olan İletişim Başkanı’nı internet medyası
üzerinde tek söz sahibi haline getirmektedir” dedi.218
• İfade Özgürlüğü Derneği kurucularından Prof. Dr. Yaman Akdeniz, AKP-MHP’nin sunduğu
yasa teklifine ilişkin “Yalnız internet yayıncılığını değil aynı zamanda sosyal medya platformlarını, şebeke hizmet sağlayıcıları adı altında Whatsapp, Signal, Skype gibi servisleri de etkileyecek bir teklif ortada. Dezenformasyon ile Türk Ceza Kanunu’na yeni bir suç yüklemesi eklenecek. Geniş kapsamlı tanımlanmış bu suç çerçevesinde sadece muhalif kişiler değil, aynı zamanhttps://journo.com.tr/dezenformasyon-yasa-teklif-gazetecilik-orgutleri
https://www.amerikaninsesi.com/a/sosyal-medya-tasarısına-abdülhamit-sansürü-tepkisi/6592657.html
217 https://www.amerikaninsesi.com/a/sosyal-medya-tasarısına-abdülhamit-sansürü-tepkisi/6592657.html
218 https://www.evrensel.net/haber/462492/turkiye-gazeteciler-federasyonu-dezenformasyon-yasasi-kabul-edilemez
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da basın kuruluşları ve gazeteciler yeni bir suç tiplemesi ile ceza soruşturmaları ve yargılamaları
ile karşılaşacaklar” tespitlerini paylaştı.219
Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Genel Başkan Yardımcısı Şeyma Paşayiğit, Türkiye’de basın ve ifade özgürlüğü her gün gerilerken ve gazeteciler özgür değilken TBMM gündemindeki
yeni yasa teklifiyle gelecek seçim süreci için daha ağırlaştırılmış bir tablo yaratıldığını belirtti.
Paşayiğit, “Teklif dezenformasyon ile mücadele edilmesi iddiasıyla getirildi. Ancak biz ÇGD
olarak her ay kamuoyuna sunduğumuz medya izleme raporlarıyla tespit ettiğimiz üzere bilgileri
kirletmek ile dezenformasyon gazeteciler eliyle yapılmıyor. Türkiye’de dezenformasyondan öte
bilgilerin çarpıtılması ve gerçeklerin kamuoyundan saklanması sorunuyla karşı karşıyayız. Biz
gazeteciler, araştırarak, taraflarla konuşarak, yerinde inceleyerek yaptığımız haberler dava konusu olabiliyor. Dolayısıyla Türkiye’deki sorun, basın dezenformasyonu değil kurumlar ve yargı tarafından iktidar kontrolündeki resmi verilerle Türkiye’nin değerlendirilmesinin talep edilmesi sorunudur. İktidar saikleriyle kendi bilgileri dışında farklı bilgiler ile tartışmalar olmasını
istememektedir. Yeni teklifte muallak ifadeler ve ‘halkı yanıltıcı bilgi yayma’ suçlaması ile halkın haber alma hakkına yönelik yeni bir tehdit alanı yaratılmaktadır. Biz ÇGD olarak bu teklifi
halkın ihtiyaçlarına yanıt olarak değil istibdat rejimini meşrulaştırma adımı olarak görüyoruz.
Unutulmamalıdır ki gazeteciler demokrasinin nefes borusudur” açıklamasında bulundu.220

•

•

Meslek örgütleri adına İletişim Başkanlığı aleyhindeki davaları takip etmekte olan Avukat Meliha Selvi ve Avukat Mustafa Gökhan Tekşen, meslek örgütlerinden hiçbir şekilde görüş alınmaksızın yasa hazırlandığını işaret ederek, basın kartındaki keyfiliğe son verilmediği gibi gazeteciler hakkında tutuklu yargılamalara yol açacak yeni ceza yaratıldığını söyledi.221 İktidarca
gazetecilik mesleği temsilcisi örgütler yerine kendine yakın örgütleri dikkate alma tutumu sergilendiğini kaydeden hukukçular, internet haberciliği için olumlu adım atma gerekçesi arkasında
resmi ilan mekanizması ve basın davalarında zaman aşımını kaldırmayla cendere yaratıldığını
vurguladı.222

30 Mayıs 2022
• Gazeteci Rabia Çetin, Bekir Bozdağ’ın “Tweet attı diye soruşturma açılan bir kişi yok” açıklamasına, bir tweeti retweet (Twitter kullanan kişilerin tweetlerini paylaşmak) etmesi nedeniyle
soruşturma açılmasını örnek göstererek tepki gösterdi.223
31 Mayıs 2022
• Aralarında Gazeteciler Cemiyeti, Parlamento Muhabirleri Derneği ve Türkiye Gazeteciler Derneği’nin de yer aldığı gazetecilik meslek örgütleri temsilcileri dezenformasyon kanun teklifindeki halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçuna bir ila üç yıl hapis cezası öngören kanun teklifine ilişkin görüş ve önerilerini sunmak üzere TBMM’de partilerin grup başkanvekilleri ile görüştü. Görüşmede, örgüt temsilcileri, maddenin teklif metninden çıkarılmasını istedi ve basın
kartı konusunda Basın İlan Kurumu önerisi sundu.224
Diğer Gelişmeler
1 Mayıs 2022
• Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya üzerinden e-devlet sisteminin hacklenerek kişisel verilerin ele geçirildiği iddiasıyla birden fazla gazeteciyi dolandırmaya çalışan şahsın yakalandığını açıkladı. EGM’den yapılan yazılı açıklamada, “Son günlerde sosyal medya üzerinden e-devlet sisteminin hacklenerek kişisel verilerin ele geçirildiği iddiası ile başta gazeteci Fatih Altaylı olmak üzere birden fazla gazetecinin dolandırılmaya çalışıldığı anlaşılmıştır. Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde söz konusu gazetecileri dolandırmaya çalışan K.Ç. (17)

https://www.amerikaninsesi.com/a/soruda-yeni-sosyal-medya-yasası/6593670.html
https://www.youtube.com/watch?v=STUiM5Ma03g
https://www.youtube.com/watch?v=qj4iPcwxCic
222 https://www.amerikaninsesi.com/a/türkiye-de-gazetecilik-mesleği-baskı-altına-mı-alınıyor-/6593401.html
223 https://twitter.com/cetinrabiaaa/status/1531248530064658433
224 https://t24.com.tr/haber/gazetecilik-meslek-orgutleri-temsilcileri-tbmm-de-sosyal-medya-duzenlemesinin-geri-cekilmesini-istedi,1037676
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isimli suça sürüklenen çocuk Bursa’da yakalanmış ve hakkında adli işlemlere başlatılmıştır”
denildi.225
• AKP’nin üzerinde sekiz aydır çalıştığı dezenformasyon yasası teklifini Haziran ayında
TBMM’ye sunacağı iddia edildi. MHP’ye sunulan 60 maddelik teklif taslağına göre; hangi bilginin yalan ya da yanlış olduğu ihtisas mahkemeleri tarafından karara bağlanacak. Ayrıca internet haberciliği altyapısı oluşturulacak ve bu kapsamda internet ortamındaki medya kuruluşlarında çalışan gazeteciler 212 sayılı kanuna tabi tutulurken, internet siteleri Basın İlan Kurumu’ndan ilan alabilecek.226AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Avrupa Birliği’nin 23 Nisan
2022’de kabul ettiği, ‘Dijital Hizmetler Yasası’nı, Meclis’e getirecekleri yasa teklifine aynen
ekleyeceklerini belirterek, “Dijital platformlarda dezenformasyon önlenecek ve platformların
algoritmalarının şeffaflığı artırılacak” dedi.227
3 Mayıs 2022
• Erzurum Karayazı Kaymakamlığı, ilçeye atanan öğretmenlerin ilçe girişindeki Kürtçe yazılı
“Hûn bi xêr hatin” tabelasına yönelik yaptıkları paylaşımla ilgili soruşturma başlattı.228
5 Mayıs 2022
• İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin sanıklar Ercan Demir, Birol Ustaoğlu, Eyüp Temel ve Mustafa Küçük hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak”, sanık Hamza Celepoğlu içinse “kasten
öldürme” ve “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan beraat kararı verilmesi
gerektiğine yönelik başvuruları esastan reddetti. Daire, sanıklar Ali Poyraz, Ali Fuat Yılmazer,
Mehmet Uçar, Ramazan Akyürek “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçu yönünden davanın
reddi kararına yönelik yapılan istinaf başvurularının ileri sürdükleri nedenler yerinde görülmediğinden reddine hükmetti. Daire, sanıklar Ahmet İlhan Güler, Ali Poyraz, Ali Fuat Yılmazer,
Engin Dinç, Mehmet Uçar, Muhittin Zenit, Ramazan Akyürek, Sabri Uzun ve Şükrü Yıldız
hakkında “görevi kötüye kullanma” ve Yıldız hakkındaki ayrıca “bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs” suçundan verilen düşme kararının da usul ve yasaya uygun olduğunu kararlaştırdı. Tutuklu
sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Ercan Gün, Gazi Günay, Hasan Durmuşoğlu, Muharrem Demirkale,
Okan Şimşek, Osman Gülbel, Özkan Mumcu, Ramazan Akyürek, Veysal Şahin ve Yavuz Karakaya'nın tutukluluk halinin devamına hükmeden daire, verdiği karara itiraz edebileceklerinin
taraflara bildirilmesini de kayda geçirdi. Heyet, sanıklar Abdullah Dinç ve Ahmet Faruk Aydoğdu hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma”, sanık Mehmet Ali Özkılınç hakkında “suçluyu kayırma”, sanıklar Faruk Sarı, Hasan Durmuşoğlu, Mehmet Ayhan, Mehmet Uçar, Onur Karakaya ve Ali Fuat Yılmazer hakkında “resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek”, sanık Ramazan Akyürek hakkında ise “kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği”, “resmi belgeyi bozma, yok etme veya gizleme” suçları yönünden delillerin yeniden değerlendirilmesi için
davanın yeniden görülmesine karar verdi.229
• HDP Genel Merkezi önüne terör örgütü PKK’yı protesto etmek üzere siyah çelenk bırakmak ve
oturma eylemi yapmak isteyen kişilerle parti görevlileri arasında arbede yaşandı. Parti önüne
çelenk bırakılmasına izin vermeyen HDP’lilerden altısı “polise mukavemet” suçlamasıyla gözaltına alındı.230 Bu sırada polis memurunca, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran’a
yönelik “Kes sesini, seni çivilerim valla” tehdidine ilişkin görüntüler tepkiyle karşılandı.231
• Yargıtay, Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Ceylanpınar eski Belediye Başkanı İsmail
Arslan için “örgüt üyeliği” iddiasıyla verdiği 9 yıl 3 aylık hapis cezasını onadı. Bu karar üzerine
Arslan, tutuklanarak Kırklar F Tipi Cezaevi'ne gönderildi.232

6 Mayıs 2022
https://www.cnnturk.com/turkiye/erdogan-kasimda-erken-secim-ne-dedi-abdulkadir-selvi-yazdi
https://www.hakkariobjektifhaber.com/internette-neyin-yalan-olduguna-mahkeme-karar-verecek-40609h.htm
https://t24.com.tr/haber/sosyal-medya-duzenlemesinde-tarih-belli-oldu,1031354
228 http://www.karayazi.gov.tr/duyuru-03052022
229 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/istinaf-hrant-dink-davasindaki-cezalari-hukuka-uygun-buldu/2580122
230 https://www.aa.com.tr/tr/diyarbakir-annelerinin-evlat-nobeti/evlat-nobeti-tutan-babalar-hdp-genel-merkezine-siyah-celenk-birakti-/2579945
231 https://t24.com.tr/video/hdp-milletvekili-basaran-a-tehdit-seni-civilerim-valla,47330
232 https://www.gazeteduvar.com.tr/kurt-siyasetci-ismail-arslan-tutuklandi-haber-1563445
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HDP Genel Merkezi önünde polisler tarafından darp edilerek göz altına alınan Avukat Yunus
Emre Şahan ve Yeni Yaşam gazetesi dağıtımcısı Mehmet Said Sırdaş serbest bırakıldı.233

7 Mayıs 2022
• İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karadeniz turu için davet ettiği
gazetecilerle ilgili eleştirilere “Bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil” dedi. İmamoğlu, İBB otobüsündeki fotoğraf hakkında, “Bir fotoğraf üzerinden kurban etmeye çalışan insanlar olabilir. Benimle aynı düşündüğünü söyleyen, anlık hırslarına yenilmiş insanlar
olabilir. Ya da bir takımın renkleri üzerinden ayrıştırma gayreti içinde olanlar olabilir. Başkalarının değirmenine su taşıdığının farkında olmayanlar da olabilir bunların içerisinde. Farkında
olup yapanlar da olabilir. Ama bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil,” ifadelerini kullandı. Anka Haber Ajansı’na Nagehan Alçı dışında Aldülkadir Selvi’yi de davet etmek istediğini belirten İmamoğlu “Çünkü beni, iki yıldır bir görevli gibi Genel Başkanımla
kavga ettirme çabasında bir insan. Gelsin bakalım ben öyle biri miyim? Nasıl biriyim? Tanısın,
anlasın. Kötü yazanlarla daha da ayrı sohbet edeceğim. Ben, ‘Evet muhalifleri’ istiyorum talimatını verdim, arkadaşlarım da onları sırasıyla yerine getirecekler. Yarın ilerleyen günlerde bunun daha da farklı örneklerini görebilirler. Tek şart da tabii benimle konuşmaya cesaretli olanlarla yapacağım” dedi. Pek çok sanatçı ve gazeteci İmamoğlu’nun Karadeniz turuna iktidara
yakınlığıyla bilinen Nagehan Alçı'yı davet etmesine ilişkin İmamoğlu’nu “mevcut düzenin devamını” çağrıştıran eylemleri sürdürmekle eleştiriyor. Metin Uca, “Bu fotoğrafta olması gerektiği gibi, farklı dünya görüşlerinden gazeteciler yer alıyor. Ancak, Kabataş yalancısı ve tetikçi
sayın Nagehan Alçı’nın gazeteciler arasında yer almasını sayın Ekrem İmamoglu’nun unutkanlığına mı sayın Alçı’nın utanmazlığına mı bağlamalıyız kararsızım” dedi.234 Fazıl Say, “10 yıl
önce yaşadığım Hayyam Retweet davasında, ceza almam için televizyonlarda yaygara koparan,
algı yaratan ve ceza almamı da başaran gazeteci kadın, gönlümün en uzağında bile yeri yoktur.
Ve onunla poz vermiş biri. O da uzaklara gitti. Şimdi ne olacak” ifadelerini kullandı.235 Nagehan Alçı ise, “Ancak bu yazıya başlarken haber peşinde koşmaktan heyecan duyan bir gazeteci
olarak lüzumsuz yere bizzat beni haber haline getiren, yüzüme gülen sonra da gizli çekim tezgahıyla alicengiz oyunu yapmayı marifet sayan meslektaşlarıma sitemimi de ifade edeyim. Ernesto Guevara mevzusunu, o gizli çekimli ve danışıklı dövüşlü, nezaketten uzak dondurmacı
kumpasını ayrıca yazacağım. Bir gazeteci olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın seyahatine davet edildiğimde elbette kabul ederim. Bu gazeteciliğin bir gereğidir” dedi.236

9 Mayıs 2022
•

İstanbul Valiliği, yazar Aziz Nesin tarafından kurulan Nesin Vakfı’nın izinsiz yardım toplama
faaliyetinde bulunduğu gerekçesiyle; Nesin Vakfı’nın banka hesabının bloke edilmesi, İzinsiz
toplanan yardım tutarı ve yardımla alınan arazi mülkiyetinin hazineye geçirilmesi ve vakfın yönetim kurulu üyeleri hakkında idari para cezası uygulanması kararını verdi.237

10 Mayıs 2022
• Rusya’nın Ukrayna işgaliyle beraber Türkiye’de ana işletim sistemi Avrupa’da olması nedeniyle erişim sağlanamayan Sputnik Türkiye erişime açıldı. Sputnik’in konu hakkında sorduğu soruya cevap veren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı “tr.sputniknews.com internet
sitesine hakkında kurum tarafından tesis edilen herhangi bir işlem olmadığını” belirtti. Sputnik’in konuştuğu radyo programcısı gazeteci Serhat Ayan ve bilişim uzmanı gazeteci Füsun
Sarp Nebil’e göre, bu erişim engeli Türkiye’nin kendine ait bir internet trafik değişim noktasının olmaması durumunu açığa çıkardı.238
• Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yasa dışı bahis, dolandırıcılık, terör propagandası, uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı gibi suçlar işlendiği belirlenen bazı
233https://www.gazeteduvar.com.tr/hdp-binasinda-gozaltina-alinan-2-kisi-daha-serbest-birakildi-haber-1563560

https://twitter.com/MetinUca/status/1521933702519037953
https://twitter.com/fazilsaymusic/status/1522505405154439169
https://tr.euronews.com/2022/05/07/imamoglu-tart-sma-yaratan-fotografla-ilgili-konustu
237 http://www.istanbul.gov.tr/basin-aciklamasi-2022-35
238 https://www.bursahakimiyet.com.tr/gundem/sputnik-turkiye-erisime-acildi-723713
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internet siteleriyle ilgili yaptığı çalışmada 1328 internet sitesine erişim engeli kararı aldırıldı.
Sosyal medya hesapları üzerinden çeşitli suçlar işlediği belirlenen 41 şüpheli hakkında da adli
işlem başlatıldı.239

11 Mayıs 2022
•

Ali Nesin, İstanbul Valiliği’nin Nesin Vakfı’na uyguladığı yaptırımlara “Ali Nesin 2017’de
Aziz Nesin’in almayı hep hayal ettiği, Nesin Vakfı’na komşu arazi için bir Facebook duyurusu
yaptı. Böylelikle o para toplanabildi ve arazi alınabildi. Beş yıl sonra Valilik, 2017’de sosyal
medya duyurusunu bağış kampanyası sayan bir kanun olmamasına rağmen, bu duyuruyu izinsiz
kampanya sayarak Nesin Vakfı’nın banka hesaplarını bloke etti. Hem o dönemde toplanan paraya hem araziye el koymak istiyor. Vakfın kıymetlileri çocukların beslenmesi, okulu, ihtiyaçları karşılanamayacak. Vakfın işlemesini sağlayan çalışanların maaşları ödenemeyecek. Bağışçılarımız yapacakları katkılara el koyulması endişesi taşıyacaklar” tepkisini gösterdi.240

12 Mayıs 2022
• Yargıtay 3. Ceza Dairesi, kapatılan Karşı Gazetesi nedeniyle FETÖ davası kapsamında gazetenin eski sahibi Turan Ababey ile CHP eski Milletvekili Eren Erdem “FETÖ’ye üye olmamakla
birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme” suçundan verilen dört yıl iki aylık hapis cezasını bozdu. Kararda, yerel mahkemenin sanıklar hakkında somut delile dayanmadan ceza verdiğini, buna karşın ceza yargılamasının olası kanıya değil kesin ve açık bir ispata dayanması gerektiği belirtilerek, sanıkların beraatı yerine mahkumiyet hükmü kurulmasının usul ve yasaya aykırı olduğu belirtildi. Kararda, mahkumiyetin yargılama sürecinde toplanan kanıtların bir kısmına dayanılıp bir kısmı göz ardı edilerek ulaşılan olası kanıya değil, kesin ve açık bir ispata dayanması
gerektiği belirtildi. Kararda, “Bu ispatın hiçbir kuşku ve başka türlü bir oluşa olanak vermeyecek açıklıkta olması gerektiği, yüksek de olsa bir olasılığa dayalı olarak sanıkların cezalandırılmasının ceza yargılamasının en önemli amacı olan gerçeğe ulaştırmayacağı, ceza yargılamasında mahkumiyetin büyük veya küçük olasılığa değil her türlü kuşkudan uzak bir kesinliğe dayanmasının şart olduğu, adli hataların önüne geçebilmenin başka bir yolu olmadığı da nazara
alınarak, sanıkların silahlı terör örgütüne yardım etmek amacıyla hareket ettiklerine dair, her
türlü şüpheden uzak somut delile dayanmadan mahkumiyet hükmü kurulamayacağı gözetilmeksizin, beraatları yerine delillerin değerlendirilmesinde düşülen yanılgı sonucu yazılı şekilde
mahkumiyet hükmü kurulması usul ve yasaya aykırıdır” denildi.241
• Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi, “askeri ve siyasi casusluk” ve “devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla zincirleme biçimde açıklama” suçlamalarından tutuklu olarak yargılandığı davada, hakkında tahliye kararı verilmesine üzerine Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazını kabul ederek DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan’ın
yeniden tutuklanmasına karar verdi.242 Gürcan 29 Kasım 2021'de Ankara’da tutuklanmıştı. Gürcan hakkındaki davanın ilk duruşmasında yargılamanın kapalı olarak sürdürülmesine karar verilmişti. 243
13 Mayıs 2022
• Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na 500.000 liralık tazminat davası
açtı. Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’ne verilen dilekçede, Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarının,
bir bütün olarak gerçek dışı ithamlar içermesinin yanında Erdoğan’ın kişilik haklarına ağır bir
saldırı da teşkil ettiği bildirildi. Dilekçede, söz konusu iddialarla ilgili olarak daha önce çeşitli
vesilelerle açıklama yapıldığı belirtilerek, “İddiaların haksız ve mesnetsiz olduğu vasat zekaya
sahip bir kişinin anlayabileceği şekilde izah edilmiştir. Ancak aynı iddiaların tekrarlanmasından
anlaşılacağı üzere davalı, eleştiri ile hakaret arasındaki farkı idrak edemediği gibi Sayın Cum-

https://www.trthaber.com/haber/guncel/osmaniyede-1328-internet-sitesine-erisim-engeli-konuldu-679112.html
https://www.haberturk.com/nesin-vakfi-ndaki-blokeye-hukuki-yorum-3434231
https://t24.com.tr/haber/yargitay-eren-erdem-e-verilen-hapis-cezasini-bozdu,1033743
242 https://www.dw.com/tr/metin-gürcan-hakkında-yeniden-tutuklama-kararı-verildi/a-61777573
243 https://www.dw.com/tr/metin-gürcan-tahliye-edildi/a-61761744
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hurbaşkanımıza hakaret etmeyi de alışkanlık haline getirmiştir. Davalının bu bağlamda dile getirdiği söylemlerin, demokratik siyasi kültürde bir yeri bulunmamaktadır” denildi.244
14 Mayıs 2022
• Halkbank, ABD’deki İran’a yönelik yaptırım kararını ihlal etmek suçlamasıyla devam eden davada, Yüksek Mahkeme’ye son gün 13 Mayıs’ta mahkemeye başvurdu.245
17 Mayıs 2022
• İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi, Sevda Noyan’ın “15 Temmuz kursağımızda kaldı, bizim
sitede var üç beş. Benim listem hazır açıkçası” sözleri nedeniyle yargılanmasında “sanık ve şikayetçiler arasında uzlaşma sağlanması” nedeniyle davanın düşmesine karar verdi.246
• Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan’ın Gezi davası kararı ile ilgili yazdığı yazıdaki “Kavala Davası ile ilgili kararın arkasında Uçum’un etkisi
var” sözlerine yönelik “Külliyen yalan, yargısal süreçlerde hoşlarına gitmeyen kararlar çıkınca,
bunun başka etkiler üzerinden olduğu şeklinde bir kurgu kuruyorlar” dedi. Emekli askeri savcı,
avukat Salim Şen, Uçum’un sözlerine Twitter’dan “Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet
Uçum diyor ki ‘AİHM kararları bağlayıcı değil yönlendiricidir. Mahkeme dilerse kabul eder
uyar, dilerse başka bir karar verir’ Bu cevabı veren hukuk fakültesi öğrencisi olsa, ne ceza hukuku ne de anayasa hukuku dersinden geçemez” paylaşımı yaptı.247
• Adana Valiliği tarafından yapılan açıklama İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğü’nün çalışmasıyla Nisan ayında, internet üzerinden farklı suçlar işlendiği belirlenen 677 siteye erişim engeli kararı aldırıldı. 54 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldığı öğrenildi. 248
18 Mayıs 2022
• MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Meclis’teki basın toplantısında “eğlenceli gibi gözükse
de özellikle şiddet içerikli birçok bilgisayar oyununun ve çizgi filmin çocukları tehdit ettiğini
hatta ölüme sürüklediğini” söyledi. Erdem, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin öz benliklerini
kabul etmeleri, aile kavramının önemi, milli ve manevi değerlerimiz ve görgü kurallarımız üzerine eğitim, öğretim programında ilave düzenlemeler yapılmalı. Zararlı çizgi filmlerin ve sanal
ölüm tuzağı haline gelen bilgisayar oyunlarının erişiminin engellenmesi yönünde tedbirler
alınmalı ve gerekli düzenlemeler yapılmalı” dedi.249
• Baykar Teknoloji Şirketi’nin sahiplerinden Haluk Bayraktar, BirGün Gazetesi ve İsmail Arı’ya
karşı kazandığı tazminat davasına yapılan haber üzerine “Yargı kararı kendi lehlerine olursa ne
ala, eğer aleyhlerine olursa tu kaka! Hakka da hukuka da saygıları yok! Etikten, ahlaktan, doğruluktan sapmayacak gazeteciler yetişsin diye bu tazminatları da iletişim fakültesi öğrencilerine
burs olarak vereceğiz. Utandılar mı? Sanmam” dedi.250
• SPK’nın, izinsiz foreks işlemi yaptığı tespit edilen 28 internet sitesine erişim engeli için hukuki
işlemlerin başlatılması kararı aldığı duyuruldu.251
20 Mayıs 2022
• Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, “Bölge İdare Mahkemeleri İçtihat Paylaşımı ve Değerlendirme
Toplantısı”nda yaptığı konuşmada, mahkemelerin benzer davalarda farklı kararlar vermesinin
“yargıya güveni azalttığını, hukuki güvenlik ilkesini zedelediğini ve toplumsal yaşamda belirsizlik ve eşitsizlik oluşturduğunu” dile getirdi. Yiğit, “Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi içtihadına göre yeterli gerekçeyle desteklenmeyen içtihat farklılıkların bulunması hukuki güvenlik ve adil yargılanma hakları bağlamında hak ihlali teşkil edebilmektedir” değerlendirmesinde bulundu.252
https://www.diken.com.tr/erdogandan-kilicdarogluna-yarim-milyon-liralik-dava-2/
https://www.diken.com.tr/halkbank-abdde-devam-eden-dava-icin-ikinci-kez-yuksek-mahkemeye-basvurdu/
https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/listem-hazir-diyen-sevda-noyanin-davasi-dusuruldu-7140368/
247
https://www.gercekgundem.com/gundem/341192/cumhurbaskani-basdanismani-ucumun-kavala-davasi-yorumuna-tepki-geldi-bu-cevabi-verenogrenci-olsa-dersten-gecemez
248 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/adanada-677-internet-sitesine-erisim-engeli-karari-1936952
249 https://www.gazeteduvar.com.tr/mhpli-vekilden-anime-iddiasi-dinsizlige-neden-oluyor-haber-1565333
250 https://twitter.com/haluk/status/1526616592813109248?t=17235oQkVcj3syft6VbUMA&s=08
251 https://www.borsagundem.com/haber/spk-28-internet-sitesi-hakkinda-hukuki-islem-baslatiyor/1662603
252 https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/danistay-baskani-yigit-benzer-davalarda-farkli-kararlar-verilmesi-yargiya-guveni-azaltmakta-1938002
244
245
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23 Mayıs 2022
• AYM, halen cezaevinde olan HDP’li siyasetçiler Aysel Tuğluk ve Sebahat Tuncel’in 6-8 Ekim
Kobani olayları kapsamında ikinci kez tutuklanmasıyla ilgili bireysel başvuru dosyasını usül
yönünden kabul edilemez buldu. Kararda, “Mezkur suçlardan verilmiş bir tutuklama kararı bulunmakta ise de başvurucunun (ikinci) tutuklama kararı nedeniyle fiziksel olarak özgürlükten
yoksun bırakılması söz konusu değildir. Sonuç olarak somut başvuruya konu edilen tutuklama
kararına ilişkin olarak başvurucunun kişi hürriyeti ve güvenliği hakkına yönelik bir müdahalede
bulunulmamıştır” denildi.253
24 Mayıs 2022
• Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda 2 Ekim
2018’de resmi yetkililerce öldürülmesi davasının durdurulmasına ve Suudi Arabistan’a devredilmesine ilişkin itirazlarının reddedilmesinin ardından Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz,
Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu. Cengiz, başvurusunda, “Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan yönetimine muhalif görüşleri sebebiyle öldürülme, kaçırılma tehlikelerinden korunmak için güvende olacağını düşünerek Türkiye’ye geldiğini ancak evlilik belgesi
almak üzere gittiği Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu’nda boğularak öldürüldüğünü ve cesedinin parçalanarak yok edildiğini, başlatılan dava süreci sonucunda dosyanın
Suudi Arabistan’a devredilmesi yönünde karar verildiğini, bu karara itiraz ettiklerini itirazlarının ise kesin olarak reddedildiğini başkaca başvurulacak hukuki yol kalmadığından Anayasa
Mahkemesi’ne başvurulduğunu” ifade etti. Cengiz’in başvurusunda, “Cemal Kaşıkçı’nın öldürülme nedeni siyasi görüşleridir. Düşünceleri nedeniyle Cemal Kaşıkçı’nın maruz kaldığı akıbet
ve yargılama sürecinin etkili bir biçimde sürdürülerek yaptırıma tabi tutulmaması, ifade özgürlüğü bakımından devletin pozitif yükümlülüğünün ihlali anlamına gelmektedir” denilerek, “yaşam hakkı, işkence ve fena muamele yasağı ve ifade özgürlüğü hakkının” ihlal edildiği kaydedildi.254
25 Mayıs 2022
• AYM, HDP’li siyasetçi Aysel Tuğluk’un başvurusunu değerlendirerek “toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme” hakkının ihlal edildiğine hükmetti.255 AYM, ihlalin sonuçlarının ortadan
kaldırılması için kararın ilgili mahkemeye gönderilmesi ve Tuğluk’a 13.500 TL tazminat ödenmesine hükmetti. 256
• CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “ABD'de paravan bir vakıf” dediği TÜRKEN

Vakfı’na Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesi tarafından Türkiye’deki TÜRGEV ve ENSAR üzerinden 1 milyar lira aktarıldığını söyledi.257 Kılıçdaroğlu, “yolsuzluğa bulaşmış
bürokratlar” seslenişiyle Türkiye’de olası iktidar değişikliğinde yolsuzluklar konusunda
adli işlemler başlatılacağı uyarısı yaptı.258
28 Mayıs 2022
• AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, MHP’yle birlikte TBMM’ye sundukları “Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile ilgili eleştirilere karşılık
muhalefet partileriyle ilgili haberler yapılmasına engel olmadığını savundu. Ünal, “Anayasa'ya
aykırı olabilmesi için öncelikle diğer yasalarda karşılık bulmaması gerekiyor ya da basın özgürlüğünü doğrudan kısıtlayıcı niteliğe sahip olması gerekiyor. Gelişmiş demokrasilerde bu tarz
düzenlemeler yapılıyor. Almanya bu konuda daha sert tedbirler getirdi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun
iddialarını tabii ki gazeteci haberleştirecek. Bu suç kapsamına girmiyor. Dezenformasyon hepimizi tehdit eden bir durum. Dezenformasyon ya da suç kararını da yargı verecek. Ama kalkıp, daha ilgili düzenlemeyi okumamış, çıkıp 'vatandaşın sesini kısıyorsunuz' diyorlar” dedi.259
https://www.dw.com/tr/aym-aysel-tuğluk-ve-sebahat-tuncelin-tutukluluğunu-denetlemedi/a-61902576
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/hatice-cengiz-anayasa-mahkemesine-basvurdu-42069363
https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2019/10405
256 https://www.gazeteduvar.com.tr/aymden-aysel-tugluka-tazminat-karari-gosteri-hakki-ihlal-edildi-haber-1566207
253
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https://twitter.com/kilicdarogluk/status/1529175455386959873?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1529175455386959873%7Ctw
gr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2F
258 https://www.amerikaninsesi.com/a/kılıçdaroğlu-abd-deki-turken-vakfı-na-para-akışını-sordu/6587710.html
259 https://www.ntv.com.tr/turkiye/ak-partili-mahir-unal-ntvde-anlatti-sosyal-medya-yasa-teklifi-ne-iceriyor,kgOdhF0IvkOuE9zv7VuGmw
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31 Mayıs 2022
• Gazeteci Celal Başlangıç, Artı Gerçek Genel Yayın Yönetmenliği’ni Duvar gazetesi eski genel
yayın yönetmeni Ali Duran Topuz’a devretti.260

Olumlu Gelişmeler
1 Mayıs 2022
• İstanbul 25. Asliye Hukuk Mahkemesi, Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından Cumhuriyet’e verilen ilan ve reklam kesme cezalarını iptal etti. “ROKETSAN’da FETÖ Servisi” başlıklı haberi
sebebiyle verilen cezaya ilişkin mahkeme, haberde “somut gerçekler” olduğuna ve bu yüzden
haberi “güncel ve kamuoyuna yararlı” olarak değerlendirdi.261
• Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın "1 Mayıs'ı provoke edecekler" iddiasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında Türkiye Komünist Partisi/Kıvılcım (TKP/K) üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan A.A., O.G., S.B. ve Z.K. nöbetçi hakimlikçe serbest bırakıldı.262
6 Mayıs 2022
• Anayasa Mahkemesi (AYM), cezaevinde kapalı görüşlerin kayda alınmasına ilişkin dava açan
Ercan Pamuk’u haklı buldu. Mahkeme, özel hayata ve aile hayatına saygı hakkı ile haberleşme
hürriyetinin ihlal edildiğine karar verdi.263
7 Mayıs 2022
• AYM, tutuklu ve hükümlülerin kapalı görüşlerinin, idare tarafından dinlenmesine ilişkin ‘hak
ihlali’ kararı aldı.264 yayımlanan karara göre, farklı cezaevlerinden bir grup tutuklu ve hükümlünün; cezaevlerinde kapalı görüşün dinlenmesi ile kayda alınmasına yönelik bireysel başvuruları
değerlendirdi. Yüksek Mahkeme, başvurucuların iddialarını haklı bularak, haberleşme hürriyeti
ile özel hayata ve aile hayatına saygı haklarının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için
ilgili mahkemelerde yeniden yargılama yapılmasına ve başvurucuların her birine 13.500 lira
manevi tazminatın ayrı ayrı ödenmesine hükmetti.265
• AYM, DHKP-C’ye üyelik suçlamasıyla tutuklu iki kişiye pankart açıp destek verdiği gerekçesiyle tutuklanan Sultan Kaya’nın kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine hükmetti.266 Yüksek Mahkeme, Sultan Kaya’ya 67.000 lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti. 267
9 Mayıs 2022
• Ankara 18. İdare Mahkemesi, IPS İletişim Vakfı Başkanı ve Bianet Proje Danışmanı Nadire
Mater’in 2018’deki yönetmelik değişikliği sonrasında yenilenmeyen ve daha sonra iptal edilen
sürekli basın kartı talebiyle ilgili açtığı davada, “hukuka uyarlılık görülmemiştir” denilerek
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nı haksız buldu. Mater’e sürekli basın kartı verilmesine
hükmetti ayrıca dava masraflarının İletişim Başkanlığı’nca ödenmesine karar verdi.268
11 Mayıs 2022
• İstanbul Anadolu 1. Çocuk Mahkemesi, haber takibi sırasındaki gözaltına alındığı soruşturma
kapsamında yargılanan gazeteci Rojin Altay ve beraberindeki iki kişi hakkında “Toplantı ve
gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet etmek” iddiasıyla yargılanmasında beraat kararı verdi. 269
• AYM, Türk Ceza Kanunu’nun 220’nci maddesinin 6’ncı fıkrasındaki düzenlemenin belirsiz olduğu ve şiddete başvurmayan, örgüt bağı bulunmayan kişilerin haksız yere ağır biçimde cezalandırılmasına yol açtığını belirterek, “hak ihlali” kararı verdi. AYM “pilot karar” niteliğinde
karar alındığına da hükmetti. Böylece, bu suç nedeniyle yapılan başvuruların tamamında "hak
ihlali" kararı verilecek. Bu suçtan yargılananlar ve ceza alanlar da AYM kararını gerekçe göste260
261

https://m.bianet.org/bianet/medya/261949-ali-duran-topuz-arti-gercek-in-yeni-yayin-yonetmeni-oldu
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/mahkeme-reklam-kesme-cezalarini-iptal-etti-1931630

262http://mezopotamyaajansi35.com/search/content/view/169775?page=30?page=1&key=ed087c03c1ab61d872351568214e1451

https://t24.com.tr/haber/anayasa-mahkemesi-nden-ornek-karar-kapali-gorusleri-dinlenen-tutuklu-ve-hukumlulere-tazminat-odenecek,1032369
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220506-4.pdf
https://www.birgun.net/haber/aym-den-iki-hak-ihlali-karari-386843
266 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220506-5.pdf
267 https://www.birgun.net/haber/aym-den-iki-hak-ihlali-karari-386843
268 https://m.bianet.org/bianet/medya/261580-nadire-mater-iletisim-baskanligina-actigi-basin-karti-davasini-kazandi
269 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/170672
263
264
265
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rerek itiraz edebilecek. Savcılık ve mahkemelerin, buna göre işlem yapmaları gerekecek. Hak
ihlali kararı verilmemesi için TBMM’nin söz konusu TCK’nın 220/6. maddesini yeniden düzenlemesi gerekiyor.270
İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi, Şırnak’ın Cizre ilçesinde yaşananları İstanbul Barosu önünde protesto ettikleri sırada altı avukat hakkında söyledikleri “Her yer Cizre her yer direniş” ve
“Katil devlet hesap verecek” sloganları sebebiyle “terör örgütü propagandası yapmak” ve “2911
sayılı Toplantı ve Gösteri Kanunu’na muhalefet etmek” iddiasıyla yargılandıkları davada beraat
etmelerine karar verdi.271

•

12 Mayıs 2022
• Edirne 5. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteciler Olaf Koens ve Pepijn Nagtzaam hakkında “2565
sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’na muhalefet etmek” suçlamasıyla
yargılanmasında, suçun yasal unsurlarının oluşmadığına kanaat getirerek beraat etmelerine karar272 verdi.273
18 Mayıs 2022
• İstanbul Büyükçekmece 9. Asliye Ceza Mahkemesi, açlık grevine dikkat çekmek için 13 Mayıs
2019’da Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan basın açıklamasına katıldıkları gerekçesiyle haklarında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek” ile
suçlanan 18 sanık hakkında suçun unsurları oluşmadığına kanaat getirerek tüm sanıkların beraat
etmelerine karar verdi. 274
• Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG)275 kurucusu Prof. Dr.
Veysel Ulusoy hakkında “Kuruma (TÜİK) karşı haksız ve ağır saldırıda bulunduğu, verilerin
açıklanmasının kurumun güvenilirliğine zarar verme amacı taşıdığı” sebebiyle açılan davada276
TÜİK’in ihtiyati tedbir aldırma talebini reddetti.277
• Ankara 22. Asliye Ceza Mahkemesi, Osman Kavala’nın 15 Temmuz davasından tekrar tutuklanmasını Twitter mesajıyla eleştirdiği için avukat Aslı Kazan’ın yargılanmasında, atılı suçun
yasal unsurlarının oluşmadığını belirterek beraat kararı verdi.278 Kazan, Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz’ın “hakaret” suçlamasıyla açtığı davada yargılanıyordu.279 Kazan, yaptığı
paylaşımda “Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Osman Kavala'yı tutuklayan hakimlerin listesini soruyor. Ama unutulmasın. Kavala o dosyadan tahliye oldu. Kavala’yı tekrar tutuklamaya sevk
eden ve yanlı/delilsiz iddianame hazırlayan Hasan Yılmaz HSK 1. Daire üyesi. Haksız tutuklatan, haksız tutuklayandan hesap mı soracak?” demişti.280
• İstanbul Büyükçekmece 9. Asliye Ceza Mahkemesi, açlık grevine dikkat çekmek için 13 Mayıs
2019’da Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan basın açıklamasına katıldıkları gerekçesiyle haklarında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek” ile
suçlanan 18 sanık hakkında suçun unsurları oluşmadığına kanaat getirerek tüm sanıkların beraat
etmelerine karar verdi. 281
24 Mayıs 2022
• Antalya’da Alanya 6. Asliye Ceza Mahkemesi, şair ve yazar Yılmaz Odabaşı’nın sosyal medya
paylaşımları gerekçe gösterilerek “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ve “halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılamak” suç-

270

https://m.bianet.org/bianet/siyaset/261713-tbmm-yeni-yasa-yapana-kadar-aym-orgut-adina-suc-isleme-konulu-basvurularda-ihlal-karari-verecek

271http://mezopotamyaajansi35.com/search/content/view/170610?page=8?page=1&key=ed087c03c1ab61d872351568214e1451

https://www.dusun-think.net/haberler/gazeteciler-olaf-koens-ve-pepijn-nagtzaam-beraat-etti/
https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteciler-olaf-koens-ve-pepijn-nagtzaam-beraat-etti/
https://www.mlsaturkey.com/tr/baris-annelerinin-yargilandigi-davada-beraat-karari-verildi/
275 https://twitter.com/ekonomikanaliz/status/1526869849431068675?s=20&t=C3U8lT-wiklB2DBk6GIlkQ
276 https://www.diken.com.tr/tuik-tarihinde-ilk-enflasyon-arastirma-grubu-hakkinda-suc-duyurusu/
277 https://www.sozcu.com.tr/2022/ekonomi/tuikin-enag-talebine-mahkemelerden-red-7142258/
278 https://bagimsiz.com.tr/savci-kavala-tweeti-nedeniyle-hakkinda-dava-acilan-avukat-asli-kazanin-beraat-etti/
279
https://t24.com.tr/haber/avukat-asli-kazan-in-yargilandigi-davada-vekalet-garipligi-adalet-bakan-yardimcisi-nin-avukatlari-dosyaya-davayla-ilgisiolmayan-cumhurbaskani-nin-vekaletini-sundu,1030441
280 https://t24.com.tr/haber/savci-kavala-tweeti-nedeniyle-hakkinda-dava-acilan-avukat-asli-kazan-in-beraatini-talep-etti,1034925
281 https://www.mlsaturkey.com/tr/baris-annelerinin-yargilandigi-davada-beraat-karari-verildi/
272
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282

lamalarıyla yargılanmasında Odabaşı üzerine atılan suçların yasal unsurlarının oluşmadığına
kanaat getirerek her iki suçlamadan ayrı ayrı beraatine karar verdi.283
• AİHM, Türkiye’de bir gösteriye katılmak isteyenlerin, kimlik kontrolü gerekçesiyle durdurulup,
daha sonra gözaltına alınmasının “insan hakları ihlali” teşkil ettiğine hükmetti.284 AİHM, Eğitim
ve Bilim Emekçileri Sendikası’nın (Eğitim-Sen) 22 üyesinin 27 Mart 2012’de Ankara’da yapılacak eylem için Adana’da yola çıktıklarında engellenmelerine ilişkin başvuruyu karara bağladı.285Zamanında maddi tazminat talebinde bulunulmadığı için başvuruda bulunanlara Türkiye’nin para cezası ödemesine gerek görülmedi.286
27 Mayıs 2022
• Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi, SOL Parti Keçiören İlçe Başkanı Murat Güzel hakkında
Türkiye’de idam edilen son kişi Hıdır Aslan’ın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştığı
için “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla yargılanmasında287, suçun unsurlarının
oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı288 verdi.289
28 Mayıs 2022
• Çanakkale 1. Asliye Ceza Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2021 yılında yaşanan orman
yangınlarının ardından yangında ölen hayvanlar için “beyaz et” ifadesini kullanmasının ardından Çanakkale’deki bir eylemde “Sensin beyaz et” yazılı döviz taşıyan vatandaş hakkında açılan “Cumhurbaşkanı’na hakaret” davasında beraat kararı290 verdi.291
31 Mayıs 2022
• İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Derya Okatan hakkında ETHA sorumlu yazı işleri müdürü olduğu dönemde yayınlanan Mayıs 2016 tarihli “Mersin Kadın Platformu: Tacizci
avukat Onur Kale'yi teşhir ediyoruz”292 haberi nedeniyle “hakaret” suçlamasıyla yargılanmasında “suç bakımından kast ve taksirinin bulunmaması” nedeniyle beraatine karar verdi.293
• İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi, Sezen Aksu’nun yapım şirketi SN Müzik, Aksu’nun şarkısını YouTube yönlendirmesiyle 2018’de haberleştirerek paylaşan Kültür Servisi’ne
Mayıs 2021’de açtığı telif davasında beraat kararı verdi. Kültür Servisi’nin kurucusu Aslı Uluşahin kararı Twitter’dan duyurarak, “Beraat ettik! Hiç açılmaması gereken dava nihayet sona
erdi. Şimdi Sezen Aksu’dan aleni özür bekliyoruz! Bu dava onun adına açıldı, bir yıl boyunca
da arkasında durdu. Bir kültür gazetesini ‘sanatçının manevi ve mali haklarına tecavüz’le suçlayıp sonra kenara çekilemezsiniz”294 dedi.295
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https://www.mlsaturkey.com/tr/savci-sair-ve-yazar-yilmaz-odabasinin-cezalandirilmasini-istedi/
https://www.mlsaturkey.com/tr/sair-ve-yazar-yilmaz-odabasi-sosyal-medya-paylasimi-gerekce-gosterilerek-yargilandigi-davada-beraat-etti/
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https://twitter.com/ECHR_CEDH/status/1529010630598053889?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1529010630598053889%7Ct
wgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2022%2F05%2F24%2F
285 https://t.co/MTjJzk739G
286 https://tr.euronews.com/2022/05/24/aihm-turkiye-de-gosteriye-kat-l-m-engellemeyi-ihlal-nedeni-sayd
287 https://www.mlsaturkey.com/tr/12-eylulde-idam-edilenleri-paylastigi-icin-yargilanan-guzele-beraat/
288 https://www.gazeteduvar.com.tr/12-eylulde-idam-edilenleri-paylastigi-icin-yargilanan-guzele-beraat-haber-1566607
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Kısaltmalar
AA: Anadolu Ajansı
AB: Avrupa Birliği
ADD: Atatürkçü Düşünce Derneği
ADEF: Avrupa Demokratik Dersim Birlikleri
Federasyonu
AEJ: Association of European Journalists
(Avrupalı Gazeteciler Derneği)
AFP: Agence France Presse
AGİT: Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
AI: Amnesty International veya Amnesty
(Uluslararası Af Örgütü)
AİHM: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
AİHS: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
AKP: Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti)
AKPM: Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi
ANF: Fırat Haber Ajansı
AP : Associated Press
AVP: Avrupa Parlamentosu
ATGB: Avrupa Türk Gazeteciler Birliği
ATV: Aktif Televizyon/ Aktüel Televizyon
AÜ: Ankara Üniversitesi
AYM: Anayasa Mahkemesi
BBC: British Broadcasting Corporation
BDP: Barış ve Demokrasi Partisi
BİA: Bağımsız İletişim Ağı
BİK: Basın İlan Kurumu
BM: Birleşmiş Milletler
BMO: Bilgisayar Mühendisleri Odası
BSM: Bağımsız Sinema Merkezi
BTK: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
BYEGM: Basın Yayın ve Enformasyon
Genel Müdürlüğü
CİSST: Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum
Derneği
CHP: Cumhuriyet Halk Partisi
CKD: Cumhuriyet Kadın Derneği
CNN: Cable News Network (Kablolu Haber
Ağı)
CPJ: Committee to Protect Journalists (Gazetecileri 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 PartisiCephesi
DİHA: Dicle Haber Ajansı
DİSK: Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları
Konfederasyonu
DJU: Deutscher Journalistenverband (Alman
Gazeteciler Birliği)
DMD: Diplomasi Muhabirleri Derneği
DW: Deutsche Welle
EBU: The European Broadcasting Union
(Avrupa Yayın Birliği)
ECOSOC: United Nations Economic and
Social Council (Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi)
EFJ: European Federation of Journalists
(Avrupa Gazeteciler Federasyonu)
EJ: European Journalists Association
EMD: Ekonomi Muhabirleri Derneği
EMEP: Emek Partisi
EMO: Elektrik Mühendisleri Odası
ESB: Erişim Sağlayıcıları Birliği
ESP: Ezilenlerin Sosyalist Partisi
ETHA: Etkin Haber Ajansı
FETÖ: Fetullahçı Terör Örgütü
FKF: Fikir Kulüpleri Federasyonu
FNST: Friedrich Naumann Foundation
(Özgürlük için Friedrich Naumann Vakfı)

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

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