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Giriş
Temmuz ayında Basın İlan Kurumu’nun (BİK) “Basın Ahlak Esasları”yla ilgili düzenlemesini
hayata geçirmesi ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) medya kuruluşlarını hedef alan girişimleri gündemdeydi.
AKP ve MHP’nin “dezenformasyon” gerekçesiyle oluşturduğu 40 maddelik basına yönelik sansür ve cezalandırma içerikli yasa teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 1 Temmuz’dan itibaren yaz
tatili kararı almasıyla gelecek yasama yılına bırakılmıştı. Ancak bu teklifteki BİK’in yazılı medya kuruluşları yanı sıra internet haber sitelerini de kapsayacak şekilde resmi ilan gelirleriyle kontrol edeceği ve
cezalandırabileceği düzenlemeler ise kısmen hayata geçirildi. BİK Yönetim Kurulu’nun talebiyle gazeteci üyelerin karşı oylarına rağmen kabul edilmiş olan “Basın Ahlak Esasları”yla ilgili yeni düzenlemeler yürürlüğe konuldu. Hemen sonrasında yasa teklifini ve BİK’in düzenlemesini eleştiren cemiyetlerle
meslek örgütü temsilcilerine ait gazetelere ceza uygulanması sürecinin başlatılması dikkat çekti. BİK,
Medya Dayanışma Grubu’yla gazetecilik mesleğini ve basın özgürlüğünü savunma konusunda etkin rol
alan Gazeteciler Cemiyeti’nin 24 Saat Gazetesini de cezalandırdı.
BİK’in yanı sıra muhalif medyayı baskı altında tutma konusunda aktif rol oynayan RTÜK de yılın ilk altı aylık döneminde etkili oldu. Muhalif kanallara uygulanan 10 milyon liralık idari para cezasına karşılık hükümete yakın kanallara sadece 1,5 milyon liralık yaptırım kararı alınması kayıtlara geçti.
Farklı kentlerde valiliklerin toplumsal etkinliklere yönelik yasaklamaları ve eylemlerde, basın
açıklamalarında polisin gazetecilere sert müdahaleleri Temmuz ayında da devam etti.
Basın mensupları aleyhindeki yargılamalar kapsamında ÖİB’in açık kaynaklardan derlediği bilgilere göre, Temmuz ayı sonunda cezaevlerinde 19’u hükümlü ve 37’si tutuklu olarak hapishanelerde
toplam 56 gazeteci vardı.

İletişim Araçlarına ve İletişimcilere Baskı
5 Temmuz 2022
• İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi eski başkanı Akın Gürlek’in suç duyurusu üzerine İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Canan Coşkun hakkında haberleri ile gazeteci Barış Pehlivan
hakkında Halk TV’deki yorumu nedeniyle “terörle mücadelede görev alanları hedef göstermek”
iddiasıyla iddianame düzenledi. İddianamede, Coşkun’un DİAYDER Davası ile ilgili yaptığı
birçok haber suç unsuru olarak gösterilmeye çalışıldı. Coşkun’un yaptığı haberlerle ile Pehlivan’ın ise yaptığı yorumlarla hakim Akın Gürlek’i, PKK ve KCK’nın hedefi haline getirdiği ileri sürüldü. İddianame, İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkemeye gönderilen iddianamenin ise henüz kabul edilmediği öğrenildi.1
• Dicle Fırat Gazeteciler Derneği ve Mezopotamya Kadın Gazeteciler Platformu’nun çağrısıyla
Ankara’da Ulus Meydanı’nda buluşan gazetecilere müdahale edildi. Gazeteciler Sibel Yükler,
Yıldız Tar ve Deniz Nazlım, darp edilerek gözaltına aldı. Gazeteciler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. DİSK Basın İş Sendikası Ankara Bürosu’nda yapılan açıklamada, “Bugün devlet
gözünde değişen hiçbir şeyin olmadığını gördük. Bugün tutuklanan arkadaşlarımız için bir açıklama yapmak istedik. Valiliğe bir ön yazı gönderdik buradaki güvenliğin sağlanması için, açıklama yapmak için izin almaya gerek yok. Bu bir anayasal hak. İzin yazısına cevap alamadık.
Alana geldiğimizde gazeteci arkadaşlarımızın uzaklaştırılmaya çalışıldığını gördük. Darp edilen, gözaltına alınan arkadaşlarımız var. Şu bilinsin ki, gazetecilik suç değildir. Gazeteciliğin
milliyeti, milleti olmaz” denildi. Kürt basını olarak 33 yıldır ağır bedeller ödediklerini ifade
eden gazeteci Hüseyin Aykol, “Gazeteciler bugün öldürülmüyor ama gözaltına alınıyor, sürgüne gönderiliyor. Biz halkın haber alma ihtiyacının farkındayız. Halkın gerçek ve özgür haberlere ihtiyacı var. Biz haber yapmaya ve halklara haber vermeye devam edeceğiz” dedi.2
6 Temmuz 2022

1
2

https://www.evrensel.net/haber/465279/diayderi-haberlestiren-gazeteci-canan-coskun-ve-baris-pehlivan-hakkinda-iddianame
https://www.gazeteduvar.com.tr/gazetecilerin-tutuklanmasini-protesto-eden-gazeteciler-gozaltina-alindi-haber-1572156
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•

Basın İlan Kurumu’ndan (BİK) yapılan açıklamaya göre, BİK Genel Kurulu tarafından, en son
1994’te belirlenen “Basın Ahlak Esasları” 28 yıl aradan sonra yeniden düzenlendi. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Basın Ahlak Esaslarına Dair 216 Sayılı Genel Kurul Kararı’nda, çocuk haklarının korunması ile her türlü ayrımcılığın önlenmesi hedeflenirken dezenformasyona yönelik ihlallere de yer verildi. Görüşülmesi TBMM gelecek çalışma dönemine ertelenen 195 sayılı Kanunun 49. maddesi ile önerilen “Basın Ahlak Esaslarına “dair değişiklik
teklifi, BİK’nun 25-27 Mayıs Genel Kurul toplantısında kabul edilerek yasalaşmadan uygulamaya konulmuş oldu. Söz konusu Basın Ahlak Esasları, çocuk haklarının korunması, kadın erkek eşitliği, kadına şiddet ve cinsiyet ayrımcılığı başta olmak üzere her türlü ayrımcılığın önlenmesini hedeflerken cevap ve düzeltme hakkı, içeriğin çıkarılması, erişimin engellenmesi,
özel hayatın gizliliği, hakaret, sövme, iftira ve haksız isnat, haber kaynağının gizliliğinin korunması, milli ve toplumsal değerlere saygı gibi sıkça gündemde sık yer alan konuları başlıklar
halinde ele aldı. Doğruluğu teyit edilemeyen içerik ve dezenformasyona yönelik ihlallere de düzenlemede yer verildi. Bu düzenlemeye göre; Basın Ahlak Esasları’na aykırılık iddiasına dair
başvuruların, yayın tarihinden itibaren 60 gün içinde yapılması gerekecek. BİK Yönetim Kurulu’nun re’sen harekete geçeceği durumlarda da bu süre geçerli olacak. İnternet haber siteleri ve
sosyal ağ hesaplarıyla ilgili yapılacak başvuruların süre yönünden hesaplanmasında ise ilk yayın tarihi esas alınacak. BİK’in Basın Ahlak Esasları’na yönelik kararları, önceden olduğu gibi
10 gün içinde yargıya taşınabilecek. Yeni düzenleme, 216 sayılı BİK Genel Kurulu Kararı’nın
yürürlüğe girdiği 6 Temmuz 2022 tarihi sonrasında işlenmiş fiiller hakkında uygulanabilecek.3
8 Temmuz 2022
• Sivas Şarkışla Sulh Ceza Hakimliği, Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu’nun, Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın ev sahipliğindeki dünya ezan okuma yarışması birincisi Muhsin Kara‘nın
FETÖ’den soruşturma dosyası olduğunu iddia ettiği köşe yazısı ile ilgili haberlere erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.4
• Diyarbakır’da tutuklu 16 gazetecilerden birisi Ömer Çelik’in meslektaşı Mehmet Güleş’e 28
Haziran’da yazdığı mektup, cezaevi yönetimince “sakıncalı” bulunarak el konuldu. Mektuba el
konulmasına gerekçe olarak “Basın ve yayın organlarında yayınlamak istemiş olduğu yazısında
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, devlet kurumlarını, hakim ve savcılarını asılsız ve küçük düşürücü ithamlarda bulunarak kişileri hedef gösterdiği ayrıca; örgüt içi iletişim ve şifreli haberleşmeye neden olabileceği” ifade edildi.5
11 Temmuz 2022
• Çankırı’da yayın yapan sozcu18.com adlı bir yerel haber sitesi, “MHP’li Çankırı Belediyesi’nin
bir iştirakinde çalışan R.Y. adlı kişinin, çalıştığı birimde zimmetine para geçirdiği ve olayın ortaya çıkmasının ardından işten çıkarıldığı” iddialarını haberleştirdi. R.Y., 5 Temmuz’da yayımlanan habere itiraz ederek, 6 Temmuz’da habere erişimin engellenmesi için yargıya başvurdu.
Başvuruyu aynı gün görüşen hâkimlik, istemi kabul etti ve engelleme kararı aldı. Erişim engeli
kararında, aynı gün yayımlanan BİK’in Basın Ahlak Esasları’na atıf yapıldı. Kararda, Basın Ahlak Esasları’nın “suçsuzluk ilkesi” başlıklı 8. maddesine işaret edilerek, “Haber metninde kişi
hakkında zimmet suçu işlediği yönünde iddialarda bulunulduğu, lekelenmeme hakkı, suçsuzluk
ilkesi göz önüne alındığında haber içeriklerinin başvuranın kişilik haklarını ihlal edici nitelikte
olduğu anlaşıldı” denildi. İnternet sitesinin imtiyaz sahibi Vedat Beki ise, “İlk kez bir hakimin
‘yayından kaldırma’ kararı alırken bu derece zorlandığını görüyorum. 40 yılı aşkın gazetecilik
hayatım var. Mevcut iktidar öncesi bu ve benzeri haberlerimizde Cumhuriyetin savcıları, yayın
sonrası resen soruşturma açar ve sahip olduğumuz bilgi ve belgeleri bizlerden talep ederdi. Bugün için böylesi sahneleri beklemek gazeteciler için ‘hayal’ oldu. Haberimizle ilgili alınan bu
karara itiraz hakkımızı kullanacağız” ifadesini kullandı.6
https://www.aa.com.tr/tr/gundem/basin-ahlak-esaslari-28-yil-aradan-sonra-yeniden-duzenlendi/2631219
https://ifade.org.tr/engelliweb/dunya-ezan-okuma-yarismasi-birincisi-hakkindaki-haberler/
5 https://bianet.org/bianet/medya/264067-gazeteci-celik-in-mektubuna-el-konuldu-savcilari-kucuk-dusuruyor
6
https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/basin-ahlak-esaslarinin-yururluge-girdigi-gun-erisim-engeli-karari1956653#:~:text=Bas%C4%B1n%20%C4%B0lan%20Kurumu'nda%20(B%C4%B0K,yarg%C4%B1%C3%A7%20karar%C4%B1yla%20eri%C5%9Fim%20engel
i%20getirildi.
3
4

6

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü Nisan 2022 Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

12 Temmuz 2022
• İzmir 6. Sulh Ceza Hakimliği, Konak’taki Özel Medicana International İzmir Hastanesi’nde 24
Haziran’da anjiyo olan 56 yaşındaki Abidin Karataş’ın beyninde yaşanan bir sorundan dolayı
operasyondan üç gün sonra yaşamını yitirdiğine ilişkin haberlere erişimi “kişilik hakları ihlali”
gerekçesiyle engelledi. Evrensel’in “Medicana’da ihmal sebebiyle ölüm iddiası - Devlette randevu bulamadılar, özelde müşteri gibi davrandılar” başlıklı haberine ve Haber24, Ege’de Son
Söz, BirGün, Bianet, T24, Medya Ege, Ege’ye Bakış, Gerçek Haberci, Gerçek Gündem gibi gazetelerde yayımlanan 17 habere ve paylaşıma erişim engeli getirildi.7
13 Temmuz 2022
• İstanbul Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, gazeteci Metin Cihan’ın, Giresun’da şüpheli şekilde
ölü bulunan Rabia Naz Vatan’ın ölümünde baba Şaban Vatan tarafından soruşturmayı engellemekle suçlanan AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin yakınlarına ait olduğunu
belirtilen WhatsApp yazışmalarını paylaştığı bazı tweetlere erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.8
14 Temmuz 2022
• Hollandalı gazeteci Frederike Geerdink, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından
sınır dışı edilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı bulunduğu iddiasını ortaya attı. Geerdink, Suriye’nin kuzey doğusuna geçmek isterdiği
sırada göz altına alındığını ve daha sonra “istenmeyen kişi” ilan edildiğini belirterek, Erbil Havaalanı’na getirildiğini söyledi. Geerdink, “Erdoğan’ın kolu uzun” diyerek devamında “Her
şeyden önce Irak Kürdistan bölgesi makamlarının, elinde kalemi olan bir kadından bu kadar
korkması gerçekten üzüntü verici. Kalemimin iktidar için fazla keskin olmasından gurur duyuyorum” diye yazdı.9
18 Temmuz 2022
• Aydın 1. Sulh Ceza Hakimliği, Aydın E Tipi Cezaevi’nde tutuklu Yılmaz Ekinci’nin şüpheli
ölümü hakkındaki habere erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.10
19 Temmuz 2022
• Demirören Holding, 1996-2016 döneminde yayımlanan Radikal’in11 internet arşivini tümüyle
kapattı.12
20 Temmuz 2022
• Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, JinNews muhabiri Öznur Değer hakkında “örgüt propagandası” yaptığı iddiasıyla soruşturma açtı. Öznur’un dijital medya paylaşımları suçlama konusu yapıldı. Öznur, çağrıldığı Mardin’in Kızıltepe ilçesi Terörle Mücadele Şubesi’nde ifade verdi. Öznur’un, Demokratik Bölgeler Partisi'nin (DBP) 27 Şubat’ta Ankara Nazım Hikmet Kültür
Kongre Salonu’nda gerçekleştirdiği kongrede çektiği sarı, kırmızı, yeşil renklerin yer aldığı fotoğraf paylaşımına, “örgütü övücü, destekleyici” suçlaması yöneltildi. Öznur’un, 21 Mart
2022’de Van’ın Erciş ilçesinde nevruz kutlamasında çektiği fotoğrafları dijital medya hesabında
Kürtçe olarak yaptığı “Ji Newroza Erdişê” paylaşımı fotoğraftaki sarı, kırmızı, yeşil flamanın
“örgüt bayrağı” olduğu iddia edildi. Öznur’a ifadesi sırasında Suriye-Rojava’yla ilgili paylaştığı
Arîn Mîrkan’ın fotoğrafı da soruldu. Öznur ise, dijital medya hesabında yaptığı paylaşımların
düşünce ifade özgürlüğü kapsamına girdiğini ve paylaşımlarının herhangi bir suç teşkil etmediğini söyledi.13
21 Temmuz 2022

https://www.evrensel.net/haber/465692/medicana-hastanesi-hakkindaki-haberlere-erisim-engeli-basin-ozgurlugunu-ihlal-eden-bir-karar
https://ifade.org.tr/engelliweb/gazeteci-metin-cihanin-tweetleri/
https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/264503-hewler-yonetimi-gazeteci-frederike-geerdink-i-sinir-disi-etti
10 https://ifade.org.tr/engelliweb/aydin-cezaevinde-tutuklu-yilmaz-ekincinin-supheli-olumu-haberi/
11 https://tr.wikipedia.org/wiki/Radikal_(gazete)
12 https://www.gazeteduvar.com.tr/radikal-gazetesi-arsivi-tamamen-kapatildi-haber-1573944
13 http://jinnews41.xyz/HUKUK/content/view/192213
7
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İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği, sanatçı Selçuk Ural’ın oğlu Hakan Ural hakkında yaptığı bazı
açıklamaların yer aldığı röportaj videosu ve konu ile ilgili yapılan haberlere erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.14
22 Temmuz 2022
• Sivas 2. Sulh Ceza Hakimliği, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek’in İzmir merkezli Sintan A.Ş. ile
hukuka uygun olmayan bağlarının bulunduğu gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı’na şikayet edilmesiyle ilgili haberleri15 “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.16
• İstanbul Anadolu 2. Sulh Ceza Hâkimliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın talebiyle Çevre Ajansı Başkanlığı haberlerine erişim engeli getirilmesine ilişkin haberlere erişimi
engelledi. Engellenen haberlerde, Çevre Kanunu’nda yapılan değişiklik ile tüm Türkiye kıyılarını kapsayan mapa ve şamandıra ihale verme yetkisinin Emine Erdoğan himayesinde kurulan
Çevre Ajansı Başkanlığı’na verilmesini içeriyordu.17
24 Temmuz 2022
• Osmaniye’de gazeteci Tolga Balcılar18, Son Dakika Osmaniye19 adlı sosyal medya hesabında
kaçak Afgan göçmenlerin kamptan kaçtığı görüntüleri paylaşması nedeniyle gözaltına alındı.20
Balcılar’ın Mayıs ayında Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara’yla ilgili haberleri nedeniyle
evine usulsüz polis operasyonu yapıldığını öne sürmüştü.21
25 Temmuz 2022
• İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği, İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Yusuf Tülün’ün çocukları Kerem ve Ömer Faruk Tülün’e ait olan Siyahmartı Reklam Şirketi’nin kamudan son 12 yılda 57
milyon TL değerinde 43 ayrı ihale alması hakkındaki haberlere erişimi “kişilik hakları ihlali”
gerekçesiyle engelledi.22
• Osmaniye’de gazeteci Tolga Balcılar, “halkı kin ve düşmanlığa sevk etme” suçlamasıyla23 nöbetçi mahkemece tutuklandı.24
26 Temmuz 2022
• Bursa 3. Sulh Ceza Hakimliği, Bursa’daki çöp evde kilitli tutulan çocuk hakkındaki haberlere
erişimi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün
talebiyle “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.25 Ayrıca Basın Kanunu’nun 3/2 m. kapsamında da yayın yasağı kararı verildi.26
• Danıştay 10. Dairesi’nin oy çokluğuyla aldığı kararlara İstanbul Sözleşmesi’nin feshini onaylamasına karşı Ankara’da protesto eylemi düzenlemek isteyen KESK üyesi kadınları takibi sırasında, polis tarafından engellenen Pirha çalışanı Melis Ciddioğlu’nun kolunda yaralar meydana
geldi. RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, “Polisin şimdi de İstanbul Sözleşmesi’ne sahip
çıkanların buluşmasında medya temsilcilerine karşı gösterdiği şiddet ve ‘Devam et’ söylemleri,
sadece eylem izlemesi yasaklanan haberciye değil tüm kamuoyuna yönelik işlenen açık bir saygısızlıktır” dedi. DFG’den yapılan açıklamada, “Halkın haber alma hakkı ve basın özgürlüğü
ayaklar altına alınıyor. Ankara'da haber takibi yapan gazetecilere yönelik saldırıyı kabul etmiyor ve kınıyoruz. Bu hukuksuzluğa karşı dayanışmayı büyütmenin elzem olduğunu bir kez daha
yineliyoruz” denildi.27
• KKTC’de devlet televizyonu olan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRT) eski müdürlerinden Aysu Basri Akter, tatil yapmak için geldiği Antalya’da 19 saat havalimanında bekletildi ve
https://ifade.org.tr/engelliweb/sanatci-selcuk-uralin-oglu-hakkindaki-aciklamalari/
https://ifade.org.tr/engelliweb/sivas-valisi-hakkindaki-haberin-silinmesine-hukmesilmesi-haberleri/
https://ifade.org.tr/engelliweb/sivas-valisi-hakkindaki-haberler/
17 https://m.bianet.org/bianet/medya/264849-emine-erdogan-istedi-erisim-engeli-haberlerine-erisim-engeli-geldi
18 https://twitter.com/Osmaniyesondak
19 https://www.instagram.com/sondakikaosmaniyee/channel/
20 https://twitter.com/medreyata/status/1550961962397335553?t=hCT03N8BqQqidmFEhNvH8w&s=08
21
https://medyascope.tv/2021/05/28/osmaniyede-yolsuzluk-haberleri-yapan-gazeteci-hasan-tolga-balcilarin-evi-bir-haftada-uc-kez-polisler-tarafindanbasildi-son-bir-aydir-tehdit-ediliyorum-sebebi-belediye-ile-ilgili/
22 https://ifade.org.tr/engelliweb/ilim-yayma-cemiyeti-baskaninin-cocuklarinin-aldigi-kamu-ihaleleri-haberleri/
23 https://twitter.com/medreyata/status/1551540382969782272
24 https://www.veryansintv.com/kamptan-kacan-siginmaci-haberi-yapan-hasan-tolga-balcilar-tutuklandi/
25 https://ifade.org.tr/engelliweb/bursadaki-cop-evde-kilitli-tutulan-cocuk-hakkindaki-haberler/
26 https://ifade.org.tr/engelliweb/bursadaki-cop-evde-kilitli-tutulan-cocuk-hakkindaki-haberler-2/
27 https://www.evrensel.net/haber/466726/ankaradaki-istanbul-sozlesmesi-eyleminde-kesk-uyesi-kadinlara-ve-gazetecilere-polis-siddeti
14
15
16
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ülkeye giriş izni verilmedi. Aysu Basri Akter, “milli güvenliği tehdit ettiği” gerekçesiyle Türkiye’ye girişinin engellendiği söylendi.28 KKTC’li gazeteci Aysu Akter, “Elbette bir ülke olarak
kendi sınırlarınızı koruma hakkına sahipsiniz. Bir karar alır ve uygularsınız. Ama bilet alırken
ya da sisteme kimlik numaranızı yazdığınızda uyarılmanız gerekmez mi? En azından sizin bu
ülkeye giriş yasağınız var denebilir. Fakat anlaşılıyor ki bu durum özellikle yapılmak isteniyor.
Özellikle bu şekilde olması isteniyor, bunun üzerinden bir güç gösterisi yapılıyor” dedi. Daha
önce de eski KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın basın koordinatörü Ali Bizden, BasınSen Başkanı Ali Kişmir, araştırmacı Ahmet Cavit An ve siyasetçi Okan Dağlı ile Sol Hareket
Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan’ın Türkiye’ye girişine izin verilmemişti.29
27 Temmuz 2022
• Diyarbakır 4. Sulh Ceza Hakimliği, ETHA’nın internet sitesine erişimi “milli güvenlik ve kamu
güvenliğinin korunması” gerekçesiyle engelledi. Böylelikle ETHA’nın internet sitesi bir hafta
arayla ikinci kez olmak üzere toplamda 44’ncü kez sansürlenmiş oldu. 30
• Şanlıurfa’da gazeteci Kerim Kırpaç, HDP’nin basın açıklamasını haberleştirdiği gerekçesiyle
AKP’li Belediye Başkanı Mustafa Mirkelam’ın öncesinde kendisine kalabalık bir ortamda eline
sopayla vurduğunu 25 Temmuz’da ise tokat attığını açıkladı.31 Kırpaç, “Başta belirtmek isterim
ki hiçbir siyasi fraksiyonla irtibat ve iltisakım yoktur. Gazetecilik kimliğimle Şanlıurfa Birecik
ilçesinde 15 yıldır tarafsız gazetecilik minvalinde mesleki hayatımı sürdürmekteyim. En ağır
şartlarda dahi aralıksız çalışmalarıma devam ettim. Bundan kısa zaman önce yapmış olduğum
farklı bir haber dolayısıyla Birecik Belediye Başkanı Sn. Mahmut Mirkelam tarafından kalabalık ortam içerisinde elime sopa ile vurularak, kişisel onurum ve mesleki onurum ziyadesiyle zedelenmiştir. Sessiz kaldım. Sonrasında farklı bir siyasi partinin (HDP) basın açıklaması haberini
yaptığım için 25.07.2022 tarihinde Sn. Mahmut Mirkelam tarafından tokatlandım. Aynı zamanda ağza alınmayacak aile efradımı da içine alarak beni rencide etmiştir” paylaşımında bulundu.
HDP Urfa Milletvekili Ömer Öcalan, “Hükümetin, özgür ve bağımsız gazetecilere yönelik tutuklama, sindirme susturma politikaları maalesef yerelde de iktidar partisinin yöneticileri tarafından yerel gazetecilere farklı bir biçimde uygulanıyor. Genelde tutuklamalar ile gazeteciler
sindirilmeye çalışılırken, yereldeki yöneticiler daha da ileriye giderek şiddet uyguluyor” dedi.32
• Basın İlan Kurumu’nun (BİK) yaptığı denetimlerde kurallara aykırılıklar nedeniyle ceza verileceğini açıkladığı gazetelerin sahipleri BİK Genel Kurulu üyesi olan ve BİK Yönetim Kurulu’nun kararlarına itirazlarını paylaşan isimlere ait olduğu ortaya çıktı. Bu kapsamda, BİK Genel Kurul üyeleri olan Nazmi Bilgin başkanlığındaki Gazeteciler Cemiyeti’nin 24 Saat Gazetesi,
Abdi Pehlivan Sonsöz gazetesi, Pehlivan’ın kızı Bahar Pehlivan’ın Zafer gazetesi, Dilek Gappi
Umdular’ın başkanlığındaki İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin 9 Eylül gazetesi, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Nuri Kolaylı’nın A Gazete ve Mustafa Arslan’ın Konya Yenigün gazetesine farklı gerekçelerle ceza kesildi. BİK, gazetelerin asgari adede uygun basım yapmadığı
gerekçesiyle ilan yayın haklarını durdurdu.33
28 Temmuz 2022
• Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın kendisine
“tetikçi” diyerek açtığı hakaret davası nedeniyle 21.650 lira tazminat cezasına çarptırıldığını
açıkladı. Uğur, “Mustafa Varank benden alacağı parayı hak etmedi” dedi.34
• Gazeteciler Vedat Örüç ve Elif Kurttaş, Adana Geri Dönüşüm Sanayiciler Sitesi’nde haber takibi sırasında alıkonularak darp edildi. Darp raporu alan gazeteciler suç duyurusunda bulundu.35

28
29

yapiliyor/

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/kktc-devlet-televizyonu-eski-muduru-aysu-basri-akter-turkiyeye-alinmadi-1962228
https://medyascope.tv/2022/07/26/milli-guvenligi-tehdit-ettigi-gerekcesiyle-turkiyeye-alinmayan-kktcli-gazeteci-aysu-akter-karar-siyasi-guc-gosterisi-

https://www.dusun-think.net/haberler/ethaya-erisim-engeli/
31
https://medyascope.tv/2022/07/27/akpli-birecik-belediye-baskani-mustafa-mirkelamin-kendisini-tokatladigini-aciklayan-gazeteci-kerim-kirpacmedyascopea-konustu-suc-duyurusunda-bulunacagim/
32 https://www.gazeteduvar.com.tr/ak-partili-birecik-belediye-baskani-gazeteciyi-tokatladi-haber-1574952
33 https://www.karar.com/guncel-haberler/basin-ilan-kurumu-usulsuzluk-yapan-gazetelere-ilan-cezasi-verdi-1677256
34 https://www.birgun.net/haber/varank-tetikci-dedigi-turkiye-gazetesi-yazari-fuat-ugur-a-haciz-getirdi-396961
35 https://www.evrensel.net/haber/466935/adanada-arastirma-yaparken-darbedilen-gazeteci-vedat-oruc-ekipmanlarimiza-el-konuldu
30
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İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği, İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFOD) internet sitesindeki “Ahmet Şık’ın Cumhurbaşkanı’nın eski avukatı (Mustafa Doğan İnal) hakkındaki tweetleri” ve “Cumhurbaşkanı’nın avukatı hakkında rüşvet iddiaları ile ilgili haberler” başlıklı iki içeriğe erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.36
• İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhurbaşkanı eski avukatı Mustafa Doğan
İnal hakkındaki birçok haber ve sosyal medya paylaşımına erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.37 Sansürlenen içerikler arasında Bianet’in haberleri ve Bianet’in bir projesi
olan Medya Gözlem Veritabanı’ndaki Mustafa Doğan İnal’ın, kendisinin rüşvet iddialarını haberleştiren İleri Haber’den İzel Sezer ve Doğan Ergün’e dava açmasıyla ilgili haber yer aldı.
Mahkeme, bu konudaki İngilizce habere de sansür uyguladı. İnal’ın diğer sitelerde erişimi engellettiği diğer haberler ise Simit Sarayı’nın hisselerinin satışı, TEFAL’in kurtarılması aşamasındaki rüşvet iddiaları, 15 milyon lira vekalet ücreti aldığı İBB’deki görevinden azledilmesi,
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın açıklamaları ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Beşli çetenin yatırımlarını kamulaştıracağız” dediği açıklamayı içeriyordu.38
• İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Levent’teki dev arazisini satın alan İstanbul Üstyapı İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi’nin yönetimindeki isimler ile AKP ilişkisini ve İBB’nin ihaleleriyle ilgili iddiaları anlatan haberlere erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.39
• Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) tarafından yayımlanan “Kapalı Kapılar Ardında Gazeteciler” adlı dergi, DFG’nin “kamu yararına çalışan dernekler listesinde yer almadığı” gerekçesiyle tutuklu gazeteci İbrahim Karakaş’a verilmedi.40
29 Temmuz 2022
• İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği, 6 Eylül 2015’te Hürriyet’e saldırı olayındaki41 grupta
yer alan eski AKP milletvekili Abdurrahim Boynukalın hakkındaki haberlere erişimi “kişilik
hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.42

İfade ve Basın Özgürlüğünü Kullanmak İsteyenlere Müdahale
1 Temmuz 2022
• Dicle Üniversitesi Halid Bin Velid KYK Yurdu’nda yemek fiyatlarına yapılan artışları protesto
ettikleri için üç öğrenci süresiz şekilde yurttan atıldı. Öğrenci Mehmet Can Eşkin, yurt müdürünce “Sizler provokatörsünüz. İnsanları galeyana getiriyorsunuz. Bu kanı bozukların, galeyanına gelmeyin” sözleriyle hakarete uğradıklarını iddia etti.43
• Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanı Melih Güner, “LGBT bu seferde Ankara’da yürüyecekmiş. Vallahi yürütmeyeceğiz… 5 Temmuz 17.30’da Kuğulu Park’tayız! Yeniden Refah
Gençliği olduğu müddetçe LGBT ye geçit yok!” açıklaması yaptı.44
• KESK Ankara Şubeler Platformu üyeleri tarafından TÜİK önünde basın açıklaması yapılması
engellendi. KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil, “Bu engellemeniz, bu ülkedeki milyonlarca emekçinin, işçinin haklılığının önüne geçemeyecek kadar aciz bir davranıştır. Bu engelleme nedendir? TÜİK’in yalana dayalı, gerçekleri yansıtmayan enflasyon oranlarını açıklamasına destek sunmak mıdır? Buradaki tek gayemiz, gerçekliğe hitap edecek açıklamaların yapılması ve milyonlarca emekçi ve emeklilerinin hakkı olanı talep etmektir” dedi.45
2 Temmuz 2022

https://ifade.org.tr/engelliweb/ifade-ozgurlugu-dernegi-web-sitesindeki-icerikler-engellendi/
https://ifade.org.tr/engelliweb/cumhurbaskani-eski-avukati-hakkindaki-haberler/
https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/265167-erdogan-in-eski-avukati-istedi-130-habere-erisim-engellendi
39 https://ifade.org.tr/engelliweb/ibbnin-arazisini-satin-alan-sirketin-yoneticileri-hakkindaki-haberler/
40 https://artigercek.com/haberler/dfg-nin-dergisi-tutuklu-gazeteciye-verilmedi
41 https://t24.com.tr/haber/iste-hurriyet-e-saldirinin-oykusu,953487
42 https://ifade.org.tr/engelliweb/hurriyet-gazetesine-saldiran-grupta-yer-alan-akp-milletvekili-hakkindaki-haberler/
43 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/175997?page=4
44 https://twitter.com/melihguuner/status/1542974201660833792
45 https://www.evrensel.net/haber/464974/ankarada-tuik-onunde-aciklama-yapmak-isteyen-kesk-uyelerine-polis-mudahale-etti
36
37
38

10

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü Nisan 2022 Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

•

Zafer Partisi’nin Sakarya il kongresi için kiraladığı salonun kullanımı Adapazarı Belediyesi’nce iptal edildi.46
3 Temmuz 2022
• Eskişehir Onur Yürüyüşü Komitesi tarafından saat 18.00’de Espark Bağlar kapısında “Onur
Yürüyüşü” için çağrı yapılması sırasında en az 20 kişi gözaltına alındı. Bu sırada dokuz8 gönüllü muhabiri ve aynı zamanda Yaşam Bellek Özgürlük Derneği Eş Başkanı Nurettin Aldemir’i
basın kartı olmadığı gerekçesiyle iterek uzaklaştırdı ve görüntü almasını engelledi.47
4 Temmuz 2022
• İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi’ne
rektör olarak atadığı Melih Bulu’ya yönelik protestolar nedeniyle 52 öğrenci hakkında “2911
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek” ve “kişiyi hürriyetinden
yoksun kılmak” suçlamalarıyla yargılanmasında, olay gününe ait görüntülerin yer aldığı
CD’nin mahkeme huzurunda izlenmesi talebini gelecek celse değerlendirmeye karar verdi. Dava 12 Aralık’a ertelendi.48
5 Temmuz 2022
• İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi, Boğaziçi Üniversitesi’ne Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör
atanması sonrası başlayan protestolar nedeniyle 29 öğrenci hakkında savcılık mütaalası dinlenerek, 8 Kasım’da karar duruşması yapılacağını bildirdi.49
• Ankara Kuğulu Park’ta LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nde polis biber gazı ve sert müdahale ile 46
kişiyi gözaltına aldı. Bu kişiler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube’de ifadeleri
alındıktan sonra serbest bırakıldı.50 Arka sokakta başlayan yürüyüşteki katılımcılara, radikal
dini bir grup homofobik sloganlar ile saldırı girişiminde bulundu. Müdahale sırasında yüzüne
yakın mesafeden biber gazı sıkılan MA muhabiri Emel Vural, hastaneye kaldırıldı. KaosGL.org
muhabiri Aslı Alpar da bacağından yaralandı. Yeniden Refah Partisi’nin Gençlik Kolları Başkanı Melih Güner, yürüyüş öncesi valilik tarafından kendisine bilgi verildiğini ve yürüyüşün
yasaklandığını söylemişti.51
7 Temmuz 2022
• Konya’da Dr. Ekrem Karakaya’nın görevi başında öldürülmesinin ardından doktorlara yönelik
şiddete karşı Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) çağrısıyla İstanbul’daki iş bırakma eyleminde polis, biber gazıyla sağlıkçılara sert müdahale etti. Müdahale sırasında fenalaşan bir polise doktorlar müdahale etti.52 Bu sırada gazetecilere de görüntü alımını engellemek üzere polis müdahalesi oldu.53
• ODTÜ Rektörlüğü, geleneksel olarak her yıl Devrim Stadyumu’nda yapılan mezuniyet töreninin güvenlik gerekçesiyle Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılacağını bildirdi.54 Rektörlükten
yapılan açıklamada, protestolar olabileceği, geçtiğimiz yıl diploma töreni akışında sıkıntı olduğu ve güvenlik kaygıları55 nedeniyle stadyumda yapılmama kararı alındığı ifade edildi.56
8 Temmuz 2022
• Zafer Partisi’nin Balıkesir’de 17 Temmuz’da gerçekleştireceği il kongresi için kiraladığı salon
ile ilgili Balıkesir Belediyesi’nin iptal kararı aldığı açıklandı.57
13 Temmuz 2022
• Disney Plus yönetimi, Türkçe kanalında yayında olan ve izleyicilerle buluşacak yapımları için
“uyarı” metni hazırladı. Altyazı çevirmenlerine gönderilen uyarı metninde, “İslam için kritik
noktalar, Ermeni Soykırımı, Kürt meselesi ve Kıbrıs sorununu” ele alan yapımlar için Türkiye
https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/zafer-partisinin-sakarya-il-kongresinin-yapilacagi-salonun-kullanim-izni-iptal-edildi-7228061/
https://www.dokuz8haber.net/eskisehirdeki-onur-yuruyusune-polis-mudahalesi-en-az-20-gozalti
https://www.mlsaturkey.com/tr/52-bogazici-ogrencisinin-davasindaki-magdur-ogrenciler-bir-sey-yapmadi-sikayetci-degilim/
49 https://www.mlsaturkey.com/tr/melih-buluyu-protesto-eden-29-ogrencinin-yargilandigi-davada-karar-kasima-kaldi/
50 https://www.evrensel.net/haber/465235/ankarada-2nci-onur-yuruyusune-yapilan-mudahalede-gozaltina-alinan-46-kisi-serbest-birakildi
51 https://www.birgun.net/haber/ankara-daki-onur-yuruyusu-ne-polis-mudahalesi-45-kisi-gozaltina-alindi-394474
52 https://www.indyturk.com/node/529501/haber/ı̇ stanbulda-şiddeti-protesto-eden-sağlıkçılara-polis-müdahalesi
53 https://www.gazeteduvar.com.tr/katledilen-doktor-ekrem-karakaya-icin-eylem-yapan-doktorlara-polis-mudahalesi-haber-1572444
54 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/264276-odtu-rektorlugu-devrim-deki-mezuniyet-torenini-iptal-etti
55 https://www.yenisafak.com/gundem/odtu-rektorlugu-guvenlik-gerekcesiyle-mezuniyet-torenlerini-iptal-etti-3838022
56 https://t24.com.tr/haber/odtu-rektorlugu-devrim-stadyumu-nda-mezuniyet-torenini-guvenlik-gerekcesiyle-iptal-etti,10452279
57 https://tele1.com.tr/zafer-partisine-bir-yasak-daha-658453/
46
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sorumlularına uyarıda bulunulması istendi. Metinde, mevcut politik atmosfere dair uyarılar da
yer aldı. Disney Plus, yapımlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ‘diktatör’ olarak gösteren ve
LGBTIQ+ bireyleri işleyen yapımlar konusunda yönetime bilgilendirme yapılmasını istedi.58
19 Temmuz 2022
• Tunceli 1. Asliye Ceza Mahkemesi, Dersim Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından 17 Aralık
2021 tarihinde Seyit Rıza Meydanı’nda “Artık Yeter Geçinemiyoruz” eylemine katıldıkları için
10 kişi hakkındaki davada şikayetçi polisin davaya katılma talebini kabul etti. Dava 11 Ekim’e
ertelendi.59
• Tunceli’de düzenlenecek Munzur Kültür ve Doğa Festivali’ne Valilikçe yasak getirildi. Kente
113 bin aracın festivali görmek için geldiği ancak Tunceli Valiliği kararıyla kente giriş yasağı
koyması sebebiyle giriş bile yapamadıkları belirtildi.60 Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Maçoğlu, “Yasağı tanımıyoruz” diyerek tepkisini gösterdi.61
20 Temmuz 2022
• İzmir Gündoğdu Meydanı’nda Suruç’ta ölenleri anma amacıyla buluşan gruba, biber gazı ve
TOMA’yla müdahale edildi ve 19 kişi gözaltına alındı. Grup, basın açıklaması sonrası Alsancak
Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nden Gündoğdu Meydanı’na sloganlar atarak yürümek istedi. Bu sırada
HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni ile HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu da arbedenin
ortasında kaldı.62 Ankara’da ise 20 kişi gözaltına alındı.63
• İstanbul - Kadıköy’de, Şanlıurfa- Suruç’ta ölen 33 vatandaş için yapılacak anma töreni engellendi. Bu durumu görüntüledikleri sırada gazeteciler de polislerce engellendi.64 İstanbul Valiliği, Kadıköy’de yapılan Suruç anmasında 106 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına
alınanlardan 88’inin serbest bırakıldığı açıklandı. Valilikten yapılan açıklamada, “Toplanan şahıslara güvenlik görevlilerimizce Kadıköy Kaymakamlığı kararı bildirilerek, izinsiz yapılan toplantı, gösteri ve yürüyüşün sona erdirilmesi yönünde defaten uyarılarda bulunulmuştur. Yapılan
uyarılara aldırış etmeyerek güvenlik görevlilerine mukavemette bulunan gruba müdahale edilmiş ve 106 kişi gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır” denildi.65
22 Temmuz 2022
• Boğaziçi Üniversitesi Sinema Kulübü’nün (BÜSK), kampüste açık hava gösterimleri kapsamında göstermeyi planladığı “Benim Çocuğum”, “Laurence Anyways” ve “Go” filmleri rektörlükçe herhangi bir gerekçe gösterilmeden yasaklandı. “Laurence Anyways”, trans bir kadının
sevgilisi ile ilişkisini ve trans bir birey olarak var olma mücadelesini konu alıyor. Xavier Dolan’ın yönetmenliğini yaptığı film, 2012 yılında Cannes Film Festivali’nde Kuir Palmiye Ödülü’nü kazanmıştı. “Benim Çocuğum” ise, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki yarı zamanlı akademisyenlik görevinden uzaklaştırılmış ve yakın zamanda görevine iade edilmiş Can Candan’ın yönettiği bir belgesel. Belgeselde, çocukları LGBTİA+ bireyler olan Türkiyeli bir grup aileye,
ebeveynlik deneyimlerine ve çocuklarıyla ilişkilerine odaklanılıyor. 1999 yapımı “Go” filmi ise,
bir uyuşturucu dağıtımı sonrası gelişen olayları üç farklı perspektiften anlatan bir komedi.66
24 Temmuz 2022
• İstanbul Şile Kaymakamlığı, sahne kıyafetleri nedeniyle hedef gösterilen şarkıcı Gülşen’in Şile’de vereceği konsere işletmeci tarafından sunulması gerekli belgelerde eksiklikler olduğu gerekçesiyle izin verilmediğini açıkladı. Açıklamada, “İlçemiz Meşrutiyet Mahallesinde
faaliyet gösteren bir işletme sahibi tarafından 23 Temmuz 2022 tarihinde canlı müzik konseri
düzenlemek için 22 Temmuz 2022 tarihinde Kaymakamlığımıza verilen dilekçeyle izin talebinde bulunulmuştur. Aynı gün yapılan incelemede; konser düzenlemek isteyen işletmenin ‘İşyeri
Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik’ kapsamında ana faaliyet konusunun ‘Büfe
https://www.gazeteduvar.com.tr/disneytan-turkiyeye-ozel-uyari-kurt-meselesi-lgbtiq-diktator-haber-1573157
https://www.mlsaturkey.com/tr/dersimdeki-gecinemiyoruz-eylemi-davasinda-musteki-polisin-davaya-katilma-talebi-kabul-edildi/
https://gazetekarinca.com/dersimde-festival-yasagina-tepki-munzur-festivali-programlandigi-gibi-devam-edecek/
61 https://gazetekarinca.com/dersimde-festival-yasagina-tepki-munzur-festivali-programlandigi-gibi-devam-edecek/
62 https://t24.com.tr/haber/ankara-da-suruc-katliaminda-yitirilenleri-anmak-icin-toplananlara-polis-mudahalesi-en-az-20-kisi-gozaltina-alindi,1047513
63 https://halktv.com.tr/gundem/ozgur-ozelin-izlettigi-rusvet-videosuna-akpli-baskandan-yanit-686933h
64 https://www.evrensel.net/haber/383348/suructa-katledilen-33-kisi-icin-her-yerde-anma-adalet-gelene-kadar
65 https://www.gazeteduvar.com.tr/istanbuldaki-suruc-anmasinda-106-gozalti-haber-1574143
66 https://www.dokuz8haber.net/bogazici-universitesinde-3-filme-sansur-sinema-kulubu-dokuz8habere-konustu
58
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İşletmeciliği’ olduğu, ‘Canlı Müzik İzin Belgesi’ bulunmadığı anlaşılmıştır. Başvuru sahibine,
eksikliği bulunan hukuki belgelerin tamamlanması halinde gerekli izinlerin verileceği bildirilmiştir. Daha önceden verilmiş iznin iptali ve yasaklama gibi bir durum söz konusu değildir” denildi. 67 Konser organizatörü tarafından yapılan paylaşımda ise, “23.07.2022 tarihinde saat
22.00’da yapılmasını planladığımız Gülşen konseri Şile Kaymakamlığı tarafından izin verilmeyip iptal edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.68
• Zonguldak’ta 28-31 Temmuz tarihleri arasında bu yıl ikincisi düzenlenecek Kozlu Müzik Festivali iptal edildi. Bunun üzerine CHP Zonguldak Merkez İlçe Başkanı Ebru Uzun “Gençlerin ve
halkın heyecanla beklediği bir festivaldi bu. Mevzuatla açıklanabilecek bir şey değil aslında.
Akşam 22.00 ve sabah 06.00 saatleri arasındaki alkol satışının yasak olması ve gece 12’den
sonra müzik yasağı gibi gerekçelerle iptal ettiler. Festivalin biletleri haftalar öncesinden satıldı.
Geçen sene de yapılmıştı aynı sponsorlarla ve hiçbir sorun yaşanmamıştı. Kozlu halkı da çok
mutlu olmuştu, eğlenmişti. Bu sene Kozlu için verilen bu kararı tamamen insanların yaşam tarzına müdahale olarak görüyoruz. Kozlu Kaymakam Vekili’nin kraldan çok kralcı bir tavırla göze girme çabası olarak değerlendiriyoruz” açıklaması yaptı.69
25 Temmuz 2022
• İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararıyla İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube
Müdürlüğü, Ceylan Yayınları’nın Kadın Devrimi ve Suruç’ta Kalanların Dilinden Kobanê’ye
Gitmek isimli iki kitabının toplatılmasına karar verdi. Ceylan Yayınları’ndan yapılan açıklamada, “Güvenlik güçleri, savcılık nasıl hazırlıklıysa, odağına Suruç’un yıldönümünü yerleştiriyorsa, bu, elbette ki her yıl olduğu gibi 20 Temmuz 2022’de de Suruç’u anma programlarına olanca
şiddetiyle direnen gençlerin filize durmasındandır. Gazeteci Arzu Demir'in büyük bir emek ve
titizlikle yayına hazırladığı kitapta, anılarını, hayallerini en yakınlarının anlatımlarından okuma
şansı bulduğumuz 33 Düş Yolcusu’nu unutturmaya yetecek bir karar yok ve olamaz” denildi.70
• ODTÜ Rektörlüğü, Devrim Stadyumu’nda mezuniyet töreni yapılmaması kararına karşı öğrenciler ve akademisyenlerce yürütülen kampanyalar ve kamuoyundaki tepkiler üzerine farklı örgütlerce diploma törenine zarar verildiği iddiasında bulundu. Rektörlükten yapılan açıklamada,
“Son dönemde üniversitemizin bütünlüğüne, işleyiş ve yaşam süreçlerimize adeta önceki ve
şimdiki açıklamalarımızdaki kaygılarımızı doğrularcasına müdahalede bulunmaya çalışan siyasetçiler, belediye, kadın kolları, dernek, oda gibi kişi, kurum ve yapılanmaları üniversitemizin
bağımsız iç işleyişine saygı duymaya ve sorumlu davranmaya davet ediyoruz” açıklaması yaptı.71
26 Temmuz 2022
• Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ODTÜ öğrencisi Tunahan Gözlügöl hakkında Ankara
Cumhuriyet Savcılığı’nın verdiği takipsizlik kararına rağmen idari soruşturma başlatılması talebiyle ODTÜ Rektörlüğü’ne yazı gönderildi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde ekonomik kriz üzerine konuşmak için toplanan öğrenciler arasında olduğu iddiasıyla
hakkında soruşturma başlatılan Gözlügöl, orada bulunmadığını bu yüzden soruşturmanın hukuki gerekçesi olmadığını belirtti.72
27 Temmuz 2022
• Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, 2020 yılında LGBTİ+ varoluşunu sembolize eden gökkuşağı
renklerini içeren ürünlere yasak getirmesi sonrasında Yeni Akit’in hedef göstermesi73 üzerine
H&M Giyim Şirketi’nin “Seçilmiş Aile” reklamını durdurma cezası verdi.74 Ceza kararı gerekçesinde, “Yapılan incelemeler sonucunda, gerek Anayasamız gerekse de uluslararası anlaşmalarla ve yasal düzenlemelerle teminat altına alınan çocukların yararının korunması ilkesi doğrultusunda haber tanıtımı veya bir ticari ürüne ilişkin reklam gibi medya faaliyetlerinde çocukların
https://twitter.com/MehmetNebiKAYA/status/1551160196650733570
https://www.birgun.net/haber/sile-kaymakamligi-ndan-gulsen-in-konserinin-iptal-edilmesiyle-ilgili-aciklama-isletmenin-belgesi-yok-396430
https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/dincilerin-hedefindeydi-kozlu-muzik-festivali-alkol-gerekcesiyle-iptal-edildi-1961525
70 https://m.bianet.org/bianet/yasam/264984-ceylan-yayinlari-nin-iki-kitabina-toplatma-karari
71 https://www.gazeteduvar.com.tr/odtu-yonetiminden-mezuniyet-aciklamasi-ic-isleyise-saygi-duyun-haber-1574738
72 https://medyascope.tv/2022/07/26/savcilik-suc-teskil-etmiyor-karari-verince-emniyet-cezayi-odtu-yonetiminden-istedi/
73 https://www.yeniakit.com.tr/haber/isvec-markasi-hmden-lgbt-rezaleti-1666731.html
74 https://sendika.org/2022/07/akit-hedef-gostermisti-ticaret-bakanligindan-yine-lgbtilara-sansur-662355/
67
68
69
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duygularının ve masumiyetlerinin korunması, onlara zarar verecek her türlü etkiden sakınarak
yayın yapılmasının gerekliliğinden hareketle, Çocuklara yönelik ürünlerin de reklam ve satışının yapıldığı e-ticaret sitesinde cinsellik ve erotizm içeren, tüm cinsel yönelimlere yönelik ifade
ve görüntülerin çocukların korunması amacıyla “18+” ibaresine yer verilerek sunulması gerektiği, ancak söz konusu reklamlarda “LGBTQIA+” ibarelerine yer verilmesine rağmen herhangi
bir uyarıya yer verilmeden satışa sunulduğu, dolayısıyla bu durumun çocukların ve gençlerin
zihinsel, ahlaki, psikolojik ve toplumsal gelişim özelliklerini olumsuz yönde etkilediği, kültürel
ve ahlaki sosyal davranışları bozmaya, değiştirmeye yönelik olduğu değerlendirilmiş olup…”
denildi. Ticaret Bakanlığı, kararları duyurduğu basın bülteninde bu kararların oybirliğiyle alındığını belirtti. Bakanlığın verdiği bilgilere göre kararların altında Türk Tabipleri Birliği, Türkiye
Barolar Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği ve Türk Eczacılar Birliği’nin de imzası var. Eleştiriler üzerine TTB’nin açıklamasında, “Alınan karar doğrultusunda bu ürünlerin cinsellik ve erotizm içermeyenlerinin reklam ve tanıtımına ilişkin bir sorun bulunmadığı, bu ürünlerin “18+”
olarak tanıtım yapmasının gerekli olmadığı açıktır. Kararın gökkuşağı kullanımının yasaklanması şeklinde değerlendirilmesi üzüntü vericidir ve birliğimiz yaklaşımı ile de bağdaşmamaktadır” denildi.75
• Mersin Valiliği, 8. Mersin Onur Haftası kutlamalarına ilişkin tüm etkinlikleri 15 gün süreyle
yasakladığını duyurdu.76 Valilik açıklamasında yasak gerekçesi, “kamu esenliğinin ve genel
asayişin devamının sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın, genel ahlakın ve vatandaşların can ve mal güvenliklerinin korunmasına” dayandırıldı. Valilik açıklamasında, 8
Ağustos’ta sona ereceği vurgulanan yasaklama kararının sadece LGBTİ derneklerinin etkinliğine yönelik olduğu da belirtildi. Yasak kararı “toplanma ve toplanma teşebbüsünde bulunma, basın açıklaması, yürüyüş, oturma eylemi, stand/çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş/pankart asma,
protesto eylemi, şenlik, festival, spor müsabakası, panel, konferans, seminer, film gösterimlerini” kapsıyor.77
28 Temmuz 2022
• Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED) lokalinde alkollü içecek (içki) satışını yasakladı. BÜMED’in açıklamasında göre; rektörlük yetkisi olmamasına rağmen içki ruhsatı olan lokale daha önce toplamda 575,371 TL olmak üzere beş kez
para cezası kesti.78
• Ordu’nun Fatsa ilçesine bağlı Sefaköy Köyü’nde tek su kaynağının bir alabalık tesisine verilmesine tepki gösteren köylülerin eylemine jandarma izin vermedi. Jandarma müdahalesi sırasında yetkili jandarma tarafından görüntü almaya çalışan vatandaşa “Basın özgürlüğü var, şu
anda yok” sözü gündeme taşındı.79
31 Temmuz 2022
• Sanatçı Pervin Çakar, repertuarında Kürtçe eserler olması nedeniyle Mardin Artuklu Üniversitesi’nin kendisine salon vermediğini80 duyurdu.81 Çakar, “Mayıs ayında konser vermek için Mardin Artuklu Üniversitesi konser salonuna dilekçe yazdık. Rektör gayet olumluydu. Daha sonra
konser repertuarımı istediler. Repertuarımda Kürtçe eserlerin olması sebebiyle bana konser salonunu vermediler. Şehrimde konser veremememin hüznünü yaşıyorum. Bir sanatçının repertuarında hangi diller var diye sorgulanmaz. Bu insanlık suçudur” dedi.82

RTÜK ile İlgili Gelişmeler
1 Temmuz 2022

https://sendika.org/2022/07/akit-hedef-gostermisti-ticaret-bakanligindan-yine-lgbtilara-sansur-662355/
http://www.mersin.gov.tr/yasaklama-karari-20221
https://www.birgun.net/haber/mersin-valiligi-nden-onur-haftasi-karari-butun-etkinlikler-yasaklandi-396799
78 https://artigercek.com/haberler/bogazici-rektorlugu-mezunlar-derneginin-lokalinde-icki-satisini-yasakladi
79 https://www.gazeteduvar.com.tr/su-protestosuna-jandarma-engeli-videoya-cekmeyin-basin-ozgurlugu-su-anda-yok-haber-1575032
80 https://twitter.com/PervinChakar/status/1553496028837560323?
81 https://medyascope.tv/2022/07/31/ilk-kurtce-egitimin-verildigi-mardin-artuklu-universitesi-kurtce-opera-konserine-izin-vermedi/
82 https://m.bianet.org/bianet/sanat/265232-artuklu-universitesi-pervin-cakar-konserine-izin-vermedi
75
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•

RTÜK, DW Türkçe ve VOA Türkçe sitelerine erişim engeli getirilmesiyle ilgili “Yasal süre sonunda RTÜK’e herhangi bir başvurunun yapılmadığının görülmesi üzerine yayın lisansı olmadan yayın hizmetine devam edilen internet siteleri için yargı süreci başlatılarak erişim engeli talep edilmek zorunda kalınmıştır” açıklaması yaptı. Açıklamada, söz konusu haber sitelerince
yasalar gereği Türkiye’de şirketlerini kurup lisans alma süreçlerini başlatmaları durumunda Üst
Kurul’un erişim engelleme sürecini sona erdirmek için yargı mercilerinden talepte bulunacağı
belirtildi. Açıklamada, “RTÜK çoğulculuktan, özgür basından, medya kuruluşlarının serbestçe
habercilik yapabilmesinden yanadır. Ancak her demokratik ülke gibi Türkiye de hukuk devletidir. Sektöre rehber olan RTÜK, haberlerin belli teminat altında legal olarak yayılmasından yanadır. Legal zeminlerde halkın haber alma özgürlüğünün teminatı olan Türkiye Cumhuriyeti
Anayasası doğrultusunda 6112 sayılı Kanun ile çalışan Üst Kurul, görevini eksiksiz yerine getirmektedir. İfade ve basın hürriyetine ilişkin hiç kimsenin tereddüt etmesine, gereksiz endişeye
kapılmasına ve yasal dayanaklarla işini yapan Üst Kurulumuzu töhmet altında bırakacak açıklamalar yapmasına lüzum yoktur.” denildi.83
• Deutsche Welle (DW), Türkiye’nin internet sayfalarına erişim engeli getirilmesine ilişkin “Yaptığımız kapsamlı yazışmalarda ve ayrıca medya denetleme kurumu başkanıyla yaptığımız kişisel görüşmelerde DW’nin neden böyle bir lisans için başvuruda bulunamayacağını açıklamıştık.
Örneğin, Türkiye’de lisanslı medya, RTÜK’ün uygunsuz olarak değerlendirdiği çevrimiçi içeriği silmekle yükümlü. Bu durum bağımsız bir medya kuruluşu için kabul edilemez. DW, şimdi
uygulanan erişim engeline karşı yasal yollara başvuracak” açıklaması yaptı.84
• RTÜK üyesi İlhan Taşçı, RTÜK’ün 1 Ocak – 30 Haziran döneminde 2022’nin ilk yarıyıl ceza
tablosunu paylaştı ve hükümete muhalif çizgideki kuruluşlara yönelik 10 milyon TL’lik ceza
kesildiğini ifade etti. Taşçı’nın paylaştığı tabloya göre; TELE1’e 9 kez, Halk TV’ye 8 kez, KRT
TV’ye 5 kez, Flash TV’ye 4 kez ve Fox TV’ye 4 kez ceza verildi. Buna karşın hükümete yakın
çizgideki kuruluşlardan pek çoğuna ilişkin şikayetler ele alındı ancak sadece ATV’ye 1 kez,
TGRT’ye 1 kez ve Beyaz TV’ye 1 kez ceza kesildi. Bu kuruluşlara verilen toplam para cezası
1,5 milyon lira oldu.85 Taşçı, bu tabloya ilişkin “Bu aslında basın özgürlüğüne vurulan bir darbedir”86 dedi.87
• RTÜK üyesi İlhan Taşçı, müzisyen Mabel Matiz’in “Karakol” şarkısının klibinin müzik kanallarınca yayımlanmaması için RTÜK Başkanlığı’nca kanallara baskı yapıldığını söyledi. Taşçı,
“RTÜK, Mabel Matiz'in son şarkısı için tek tek tüm müzik kanallarını arayarak “yayınlamamalarını” yoksa olacaklar konusunda aba altından sopa gösterdi. Çıkıp yekten “yasakladık” diyemiyorlar ki duruma göre geri dönüş yapabilsinler. Kendi gibi olmayan her şeye, düşünceye karşılar” açıklaması yaptı.88
4 Temmuz 2022
• RTÜK Başkanlığı, haber yayınlarında “akıllı işaret” uygulamasının başlatılacağını açıkladı.
Açıklamada, “Bugüne kadar genel izleyici kategorisinde görülen ve özel bir uyarıcı akıllı işaret
kullanılmayan haberlerde, son zamanlarda şiddet görüntülerinin sıklıkla yer alması, ne yazık ki,
ailece izlenen bültenlerde, şiddet görüntülerini içeren haberlerin ağırlık kazanması yeni bir düzenlemeyi zorunlu kılmıştır. Haberlerin de akıllı işaretler uygulaması kapsamına alınması kaçınılmaz hale gelmiştir. Çalışma tamamlandığında artık yayıncılar, haber bültenlerinde akıllı işaretler kullanmak ve izleyicileri bilgilendirmek zorunda olacaklar. Şiddetle alakalı özellikle haber bültenlerindeki bu özensiz yayınlar, 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un yayın ilkelerinin sıralandığı 8. maddesinde yer alan ‘Yayın-

https://www.dunya.com/gundem/rtukten-dw-turkce-ve-amerikanin-sesi-aciklamasi-haberi-662626
https://www.birgun.net/haber/deutsche-welle-den-erisim-engeli-aciklamasi-393983
https://twitter.com/ilhantasci/status/1542801501869015041?t=wcCEqKJM__xaN3gejpjOkA&s=08
86 https://twitter.com/ankahabera/status/1542782225552400384
83
84
85
87

https://ankahaber.net/haber/detay/rtuk_son_6_ayda_krt_tv_tele1_halk_tv_flash_tv_ve_fox_tvye_toplamda_10_milyon_lira_ceza_kesti…_ilhan_tasci_bu_aslinda_b
asin_ozgurlugune_vurulan_bir_darbedir_93323
88 https://twitter.com/ilhantasci/status/1542895749180100610
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lar, şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz’ ilkesi çerçevesinde titizlikle takip edilecektir”
denildi.89
6 Temmuz 2022
• RTÜK, sulh ceza hakimliği kararıyla Konya Şehir Hastanesi’nde Dr. Ekrem Karakaya’nın öldürülmesiyle ilgili yapılan haberlere yayın yasağı getirildiğini duyurdu. RTÜK’ten yapılan açıklamaya göre, Konya 5. Sulh Ceza Hakimliği’nin yasak kararı tüm medya kuruluşları ile sosyal
medyayı kapsıyor.90 Bu açıklama üzerine Prof. Dr. Yaman Akdeniz, “İnternet haber siteleri açısından Konya 5’inci Sulh Ceza Hakimliği kararı bağlayıcı değildir. Kaldı ki bu karar haber sitelerine de tebliğ edilmemiştir, tebliğ edilmeyen ve varlığından haberiniz olmayan kararların haber siteleri açısından bir bağlayıcılığı söz konusu olamaz” görüşünü paylaştı.91
• RTÜK üyesi Okan Konuralp, RTÜK’ün Halk TV’yi cezalandırdığını açıkladı. 92 Buna göre
RTÜK, HDP Milletvekili Mehmet Tiryaki'nin yayında PKK terör örgütü kurucusu Abdullah
Öcalan hakkında kullandığı “Sayın Öcalan” ifadesi nedeniyle Halk TV’ye üç program durdurma
cezası verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ensar Vakfı ve TÜRGEV üzerinden
Amerika’ya para gönderildiği açıklamasını ikinci kez yayınlayan Halk TV’ye ikinci kez idari
para cezası verdi.93
• RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu’nu hedef alarak, “Müeyyideye konu olan yayın ihlalini tekrar yayınlarsanız elbette bir yaptırımı olacaktır. Konuyu çarpıtarak, halkı yanıltarak sözde mağduriyet üreten nezaketsiz tutumunuzu vicdanlara sevk ediyorum. İhlallerinize ise hukuk çerçevesinde gereği zaten yapılacaktır” açıklaması yaptı. Cafer Mahiroğlu ise, “RTÜK yine en üst sınırdan haksız ve hukuksuz bir ceza verdi. Ben de en üst sınırdan haykırıyorum: Halk TV habercilerinin, programcılarının, yorumcularının bu ekranda yayın
yapabilmesi için her türlü riski almaya ve bedeli ödemeye hazırım. Susmayacağım, sinmeyeceğim, korkmayacağım” tepkisini gösterdi.94 Yazar Murat Ağırel ise, RTÜK Başkanı Şahin’e yönelik “AKP li bir belediyede yaşanan yolsuzluklar duyulmasın diye siz devreye girdiniz mi?
Başsavcıyı dosyayı bekletin diye aradınız mı? Belediye Başkanı’na ‘konuşma, anlatma’ diye
mesajı yazdınız mı?” sorularını yöneltti.95
20 Temmuz 2022
• Ankara 3. İdare Mahkemesi, orman yangınlarıyla ilgili yayın yasağı kararı alınan RTÜK toplantısından AKP ve MHP’li üyelerce oy çokluğuyla CHP kontenjanından seçilmiş RTÜK üyesi İlhan Taşcı’nın çıkarılması kararını yasaya aykırı buldu.96 Mahkeme, RTÜK Başkanı Ebubekir
Şahir ve AKP-MHP’li üyelerin böyle bir hakkı olmadığına karar verdi.97 Taşçı, bu kararı “kanunsuz suç ve ceza olmaz kararı” olarak paylaştı.98 Taşçı, kendisi toplantıdan çıkarıldıktan sonra bazı TV kanalları aleyhine orman yangınlarıyla ilgili haberleri nedeniyle ceza kararı alındığını anımsatarak, “Kanunsuz şekilde RTÜK toplantısından çıkarılmam nedeniyle katılmadığım
gündem maddelerinde alınan kararlar da sakat hale geldi. Yangınları haberleştiren ve bu nedenle RTÜK cezalandırdığı kanallara verilen cezalar da şekli eksiklik nedeniyle hukuka aykırı hale
gelmiştir” dedi.99
30 Temmuz 2022
• RTÜK, LGBTİ+ karakterlere yer verdiği için yayından kaldırılması talebiyle “Jurassic World
Kretase Kampı” isimli Netflix yapımıyla inceleme başlattığını duyurdu. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, “RTÜK olarak dijital platformları yakından takip ediyoruz. Çocuk ve gençleri olumsuz etkileyebilecek, değerlerimizi hiçe sayan içeriklere müsaade etmemekte kararlıyız. Bu bihttps://www.rtuk.gov.tr/haber-bultenleri-basta-olmak-uzere-siddet-icerikli-yayinlara-dair-son-uyari---/4347
https://twitter.com/rtukkurumsal/status/1544708430962851841?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E154470843096285
1841%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.gazeteduvar.com.tr%2Fkonyadaki-saldiriyla-ilgili-yayin-yasagi-getirildi-haber-1572362
91 https://ankahaber.net/haber/detay/profdr_akdeniz_yayin_yasagi_anayasaya_aykiri_internet_haber_siteleri_acisindan_baglayici_degildir_94120#.Ysfi0j
UyAe0.twitter
92 https://twitter.com/okonuralp/status/1544648490168508416?
93 https://halktv.com.tr/gundem/rtuk-halk-tvnin-onceden-ilan-edilmis-cezasini-kesti-683323h
94 https://twitter.com/cafermahiroglu/status/1544768543585173504
95 https://twitter.com/muratagirel/status/1544782480233857024?s=21&t=iqT6Y-TqFOh4CTIfgDpdBg
96 https://www.birgun.net/haber/ilhan-tasci-rtuk-toplantisindan-cikarilmama-karsi-actigim-davayi-kazandim-395959
97 https://www.birgun.net/haber/ilhan-tasci-rtuk-toplantisindan-cikarilmama-karsi-actigim-davayi-kazandim-395959
98 https://twitter.com/ilhantasci/status/1549796477450469377
99 https://twitter.com/ilhantasci/status/1549635980319236098
89
90
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linçle, Netflix platformunda yayınlanan Jurassic World Kretase Kampı adlı yapım hakkında inceleme başlatılmıştır”100 dedi.101

İfade ve Basın Özgürlüğüne Yönelik Yurtiçi ve Yurtdışından Gelen Tepkiler
1 Temmuz 2022
• Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), toplumsal eylemleri ve protestoları haber yapan gazetecilere yönelik polis müdahalesine son verilmesi ve Anayasa Mahkemesi’nin bu konudaki kararlarına tam saygı gösterilmesi gerektiği açıklamasında bulundu.102
• RTÜK’ün talebiyle VOA Türkçe ile DW’nin internet sitelerine erişim engeli getirilmesi üzerine
CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, “DW ve VOA kararlarına baktığımızda şunu
görüyoruz: Önümüzde bir sansür yasası var defalarca itiraz ettik; bu, dezenformasyonla mücadeleyi sağlamaz. Aynen bugün VOA’nın cezalandırılması gibi bu bir düzenleme getirir” açıklaması yaptı.103 Eski RTÜK üyesi Faruk Bildirici de, “Siyasi iktidar sosyal medya ve internetten
yapılan yayıncılıkla ilgili yeni bir yasal düzenleme hazırladı. Amerika’nın Sesi’ne ve DW’ye
yapılan bu uygulamada o yasadaki genel sansür anlayışının bir uzantısı” dedi.104
• Adalet Nöbeti eylemcisi Cemile Karakaş, altı kez gözaltına alındığını belirterek, Çağlayan Adliyesi’nde herkese açıklama yapılmasına izin verildiğini ancak kendilerine yasak getirildiğini
belirtti. Karakaş; “Ne kadar işkence etselerde pes etmeyeceğiz” sözleriyle Kağıthane Kaymakamlığı’nın “Adalet Nöbeti” eylemi için çıkardığı yasak kararına tepki gösterdi.105
• Gazeteci Tuğrul Eryılmaz, “yalan haber” denildiğinde dahi “yalan haber” şeklinde ele alınacağını ve cezalandırılacağını belirterek, AKP ve MHP’nin TBMM gündemine taşıdığı yeni basın
kanunu teklifini eleştirdi. Eryılmaz, “Örneğin iktidarlar, özgürlükleri kısmak için getirdikleri
düzenlemeye ‘özgürlükler yasası’ diyebiliyor. Ya da demokrasinin içine ederken, demokrasi
laflarını savurabiliyor. Bu tasarı ve ismine de aynı bağlamda bakmak lazım. İktidar ‘dezenformasyon’ diyor. Biz ise buna ‘sansür’ diyoruz. Peki biz neden sansür diyoruz? Çünkü halkı tedirginliğe, üzüntüye sokacak habere ‘yalan haber’ diyecekler” dedi.106
2 Temmuz 2022
• Diyarbakır’da tutuklu Jinnews Haber Müdürü Safiye Alağaş, 16 Haziran’da “örgüt üyeliği” iddiası ile kendisi dahil 16 gazeteci tutuklanmasına ilişkin “14 yıllık gazetecilik hayatımda bu kadar abes bir suçlamayla karşı karşıya kalmadım. Bu iktidar istiyor ki herkes sussun bir tek kendisinin sesi çıksın. Dolayısıyla susmayanlar onu derinden rahatsız ediyor. Bu zulme rağmen
hâlâ birilerinin sesinin çıkması iktidarı çılgına çeviriyor. Zulüm ilelebet sürmez, süremez. Bir
yerde zaman ‘dur’ diyecektir. İnsanlık ‘dur’ diyecektir. İllaki bitecek bu durum. Tutuklanmış
olsak da haklı olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.107
• Müzisyen Mabel Matiz, “Karakol” adlı şarkısının klibinde iki erkek yakınlaşması anlatıldığı gerekçesiyle sosyal medyada hedef haline getirilmesi ardından “İnsana, hayata dair her şey bugüne dek şarkılarımda müziğimde yer buldu; bundan sonra da yer bulmaya devam edecek. Aşkın,
sevginin ve insanlığın bütün hallerini dile getirmeye, el ele tutuşmaya inatla devam... Her şey
geçer, hayat ve şarkılar kalır”108 açıklaması yaptı.109
4 Temmuz 2022
• Kuğulu Park’ta 5 Temmuz’da düzenlenecek Ankara Onur Yürüyüşü Komitesi, Yeniden Refah
Partisi Gençlik Kolları Başkanı tarafından hedef gösterilmelerine “Tüm hukuk dışı engellemelere rağmen anayasal hakkımızı kullanarak 5 Temmuz 2022 saat 17.30’da Ankara Kuğulu Park’ta
Onur Yürüyüşü’müzü gerçekleştireceğiz. Bu süreçte gerici İslamo-faşist çeteler tarafından yapıhttps://twitter.com/ebekirsahin/status/1553019334657806338
https://bianet.org/bianet/yasam/265211-rtuk-ten-lgbti-karakter-iceren-animasyona-inceleme
https://www.evrensel.net/haber/464907/rsf-gazetecilere-yonelik-polis-mudahalesine-son-verilsin
103 https://twitter.com/VOATurkce/status/1544034696346091521?t=o4QnyRw3r2MEdd2Ywsi22g&s=08
104 https://twitter.com/VOATurkce/status/1544035008016531456?t=FyoNM2ptD_lg54PL9AZXlw&s=08
105 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/175973?page=4
106 https://gazetekarinca.com/gazeteci-eryilmazdan-sansur-yasasi-tepkisi-bu-kadar-vahim-bir-seyle-karsilastigimizi-hatirlamiyorum/
107 https://www.evrensel.net/haber/464948/14-yildir-gazetecilik-yapan-safiye-alagas-hic-bu-kadar-abes-suclamayla-karsilasmadim
108 https://twitter.com/mabelmatiz/status/1543162920477097986
109 https://www.haberturk.com/mabel-matiz-den-karakol-aciklamasi-magazin-haberleri-3474550-magazin
100
101
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lan çağrılarda birçok şehirde olduğu gibi Ankara’da da alenen halkı kin ve nefrete teşvik etme
suçu işleniyor. Ankara Valiliği ve İçişleri Bakanlığı’nın görevini yapıp bu grubun toplanmasını
engellemediği taktirde biz de tıpkı İstanbul Pride gibi, yetkilerini kötüye kullanmalarına izin
vermeyeceğimizi Türkiye halklarına ilan ediyor, özgür ve eşit yaşamı savunan herkesi bizimle
dayanışmaya davet ediyoruz!” açıklaması yaptı.110
• Dicle Fırat Gazeteciler Derneği’nin (DFG) “2022 Haziran Ayı Gazetecilere Yönelik Hak İhlalleri” raporuna göre; gözaltına alınan 20’si gazeteci 22 kişinin sekiz günlük gözaltı süreciyle hukuksuz tutuldukları kaydedildi. Altı gazetecinin tutuklanmasıyla birlikte tutuklu gazeteci sayısının 76’ya yükseldiği belirtilen rapora göre 25 gazeteci saldırıya uğradı, 25 gazetecinin evine
baskın düzenlendi, 35 gazeteci gözaltına alındı, 49 gazeteci kötü muameleye maruz kaldı. Ayrıca dört yayın yasağı kararı alındı ve 12 habere ise erişim engeli getirildi.111
6 Temmuz 2022
• Gazeteciler Cemiyeti, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Diplomasi Muhabirleri Derneği, DİSK Basın İş Sendikası, Ekonomi Muhabirleri Derneği, İzmir Gazeteciler Cemiyeti, KESK’e bağlı Haber-Sen, Parlamento Muhabirleri Derneği, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ile Türkiye Gazeteciler
Sendikası’nın oluşturduğu Medya Dayanışma Grubu, “Basın İlan Kurumu’nun ahlak bekçiliğini
ve keyfi tutumla geniş bir sansür yetkisi getiren yeni Basın Ahlak Esasları kararını reddediyoruz” tepkisini paylaştı. Ortak açıklamada, “BİK Genel Kurulu’nda gazeteci üyelerin itirazlarına
karşın 27 Mayıs 2022’de kabul edilen yeni Basın Ahlak Esaslarına Dair Genel Kurul Kararı bugün (6 Temmuz 2022) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Dezenformasyon bahaneli sansür yasasının geri çekilmesi sağlanmasına karşın yasaya hazırlık niteliğinde olan, henüz
yasanın Meclis müzakereleri başlamadan alınan bu Genel Kurul kararını reddediyoruz. Çünkü
bu kararla Basın Ahlak Esaslarına getirilen güncelleme İletişim Başkanlığı’nın daha önce Danıştay tarafından yürütmesi durdurulan Basın Kartı Yönetmeliği hükümleri gibi hukuki belirlilikten uzak ve yoruma açık hükümlerle yapılmıştır. BİK’in 1994 tarihli Basın Ahlak Esasları’nı
ortadan kaldıran, muğlak ifadelerle yeni esaslar getiren bu kararla, ‘terör örgütleri, bunların üyeleri ve olaylar hakkında bilgi ve görsel verilmesi’, ‘aile yapısını bozmaya yönelik yayınlar’,
‘Türk toplumunun milli ve manevi değerlerini korumak’ gibi kişiye göre farklı yorumlanabilecek hükümler eklenmiştir. İnternet yayıncılığındaki hızlanmanın etkisiyle doğrulama ilkesinin
işletilmediği yayınlar gerekçe gösterilerek alınan yeni Basın Ahlak Esasları kararı, soyut, belirsizliklerle dolu, eski esaslarda yer alan ve gazetecilerin eleştirilerine neden olan ifadeler korunarak alınmıştır. Örneğin “ahlaka aykırı yayın yapılamayacağı” şeklindeki eski hüküm “genel ahlaka” olarak değiştirilmiştir. Bu hükümdeki “genel ahlak” ifadesi, cezalandırılmak istenen gazeteler ya da gazeteciler için hiç şüphesiz taraflı olarak yorumlanabilecektir” denildi. Açıklamada,
ilaveten “BİK Yönetim Kurulu’nun daha önce kötüye kullandığını herkesin gördüğü resen ceza
verme yetkisi yeni ahlak ilkeleriyle güçlenecek, iktidarın sansür sopası haline gelecektir. Eleştirel basına yönelik cezalandırma furyası, yeni ahlak ilkeleriyle gazetelerin İnternet sayfalarının
ve sosyal medya hesaplarının da denetim altına alınıp ceza kesilmesiyle yaygınlaşacaktır. Kaldı
ki resmi ilan dağıtımı nedeniyle maddi gücü elinde bulunduran Basın İlan Kurumu’nun aynı
zamanda ahlaki değerlendirme yapması etik ilkelerin ruhuna ve doğasına aykırıdır. Ayrıca, Basın İlan Kurumu yapısı itibariyle siyasi bir kurum olduğu için böyle bir değerlendirme yapması
apaçık siyasi güdülerle cezalandırma çabasıdır” denildi.112
7 Temmuz 2022
• ODTÜ mezunları ve öğrenciler, Rektörlükçe mezuniyet yerini değiştirme kararı alınmasına tepki gösterdi.113 ODTÜ’lü öğrenciler de Rektör Verşan Kök’ün geçmişte protestolar nedeniyle tören konuşması yapamadığı için protesto edilmemek amacıyla Devrim Stadyumu’nda tören
yapmama kararı aldığı görüşünü paylaştı.114
14 Temmuz 2022
http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/176283?page=3
https://m.bianet.org/bianet/toplum/264109-dfg-35-gazeteci-gozaltina-alindi-16-si-tutuklandi
112 https://gc-tr.org/basin-meslek-orgutlerinden-kamuoyuna-2/
113 https://onedio.com/haber/odtu-rektorlugu-devrim-stadyumu-ndaki-mezuniyet-torenini-iptal-etti-1081759
114 https://www.diken.com.tr/odtululer-net-konustu-mezuniyetin-yeri-devrimdir/
110
111

18

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü Nisan 2022 Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

•

Apolas Lermi, Sakarya Akyazı’daki konseriyle ilgili iptal kararı alınması üzerine “Bir konser
iptali daha! 31 Temmuz’da Sakarya, Akyazı, Acelle Yaylası’ndaki sahnemiz hakkımızda çıkan
yalan haberler gerekçe gösterilerek Belediye ve Dernek Yönetimi tarafından iptal edilmiştir.
Konserlerimi iptal ederek Türkiye’nin bütün sorunlarını çözüyorsunuz. Tebrikler” dedi.115
16 Temmuz 2022
• Basın meslek örgütleri, Diyarbakır’da 16 gazetecinin bir aydır tutuklu bulunması nedeniyle İstanbul Kadıköy’de basın açıklaması yaptı. DİSK’e bağlı Basın-İş Sendikası Başkanı Faruk
Eren, “Biz, artık hapsedilen meslektaşlarımızın tutuklu kaldığı gün sayısını tutan bir sayaç olmak istemiyoruz. Gazetecilerin görevi, haber olmak değil, yönetenlerin baskısına karşı yönetilenlerin yanında olmaktır” dedi. Deutsche Welle (DW) ve Voice Of America (VOA) Türkçe haber sitelerine Türkiye’de erişim engeli getirildiğini anımsatan Eren, “AKP ve MHP iktidarının
sistematik baskı politikası, seçim atmosferinde daha da katmerlenecek. 16 Haziran’da 16 gazeteci arkadaşımızın tutuklanması bunun işaretlerinden biriydi. Meslektaşlarımıza, sorgularında,
‘Bu haberi niye yaptın’ diye soruldu. Fotoğraf makineleri, bilgisayarları ya suç deliliymiş gibi
el konuldu ya da polis tarafından kullanılmaz hale getirilecek şekilde tahrip edildi. Gazetecilerden hırsını alamayan iktidar, gazetecilik ekipmanlarına bile tahammül gösteremedi” diye konuştu. Dicle Fırat Gazeteciler Gazeteciler Derneği üyesi Diren Yurtsever de asla geri adım atmayacaklarını belirterek, “Hem toplumun hem arkadaşlarımızın sesi olmaya devam edeceğiz” dedi.
Eylem, tutuklu gazetecilerin isimleri okunarak “Burada” denilmesinin ardından sona erdi.116
18 Temmuz 2022
• Bianet’in hazırladığı “Nisan-Mayıs-Haziran Medya Gözlem Raporu”na117 göre; üç aylık dönemde 17 gazeteci tutuklandı, biri serbest bırakıldı. 19 gazeteci saldırıya uğrarken, beş kadın
gazeteci online saldırı ve tehdide maruz kaldı. “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasından 13
gazeteci hakim karşısına çıktı. Deutsche Welle (DW) ve VOA Türkçe haber sitelerine erişim engeli getirildi. En az 19 medya temsilcisi saldırıya uğradı. En az beş kadın gazeteci online (çevrimiçi) düzlemde tehdit ve sözlü saldırıya maruz kaldı. Üç gazeteciye “örgüt propagandası” iddiasıyla bir yıl altı ay 22 günlük hapis ve “Berkin Elvan’ın kimliğini açıklamak” suçlamasıyla
25 bin lira adli para cezası verildi. En az 13 gazeteci ve karikatürist Cumhurbaşkanı Erdoğan’a
ilişkin görüş ve eleştirileri nedeniyle “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla hapis cezasıyla
karşı karşıyaydı. Mahkumiyet kararı çıkmayan bu dönemde Gazeteci Hasan Cemal beraat etti,
Evrensel köşe yazarı Ender İmrek’e açılan dava ise yeniydi. Son üç ayda yolsuzluk, rüşvet, kayırmacılık iddialarını gündeme getiren veya eleştiren en az 45 online haber ve gazetecilik içeriğine erişim engeli getirdi. RTÜK, üç aylık dönemde haber ve program yayınlarından dolayı TV
kuruluşlarına toplam 37 kez idari para cezası verdi ve toplam bir milyon 430 bin 85 lira ceza
kesmiş oldu. Samsun’da DHA’da çalışan gazeteci Zeynep Irmak Öcal’ın işten çıkarılmasının
gerekçesi “anne olması” idi.118
20 Temmuz 2022
• ODTÜ Mezunları Konseyi, ODTÖ Rektörlüğü’ne keyfi uygulamalara son verme çağrısında bulundu.119
22 Temmuz 2022
• Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, 24 Temmuz Basın Bayramı hakkında yaptığı yazılı
açıklamada, “24 Temmuz bizim için bayram değil basın özgürlüğü için ortak mücadele günüdür” dedi. Bilgin, Basın Bayramı’nın kutlanamayacağını belirterek, “24 Temmuz günü, sansürün kaldırılışının yıl dönümü olması nedeniyle Basın Bayramı olarak kutlanıyordu. Ne acı ki yarım asrı aşkın bir süre önce bayram vasfını yitirdi bu özel gün. 57 meslektaşımız hapisteyken,
yeni sansür yöntemleri için yasalar hazırlanırken bayram mı kutlanır? Bu özel günü bayram ya-

https://www.gercekgundem.com/kultur-sanat/349591/konser-yasaklari-tam-gaz-apolas-lerminin-bir-konseri-daha-iptal-edildi
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/basin-meslek-orgutleri-bir-aydir-tutuklu-olan-16-gazeteci-icin-bulustu-1958812
117 https://bianet.org/bianet/diger/264192-gun-gun-uc-aylik-medya-ifade-ozgurlugu-ihlalleri-tam-metin
118 https://www.evrensel.net/haber/466090/bianetten-3-aylik-medya-gozlem-raporu-16-gazeteci-tutuklandi-19-gazeteci-saldiriya-ugradi
119 https://twitter.com/odtu_md/status/1549638878868414464?t=KjvIdbbly-St4SHZ5JgEjg&s=08
115
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pacak olan, sansür yasasına karşı geri adım attırmamızı sağlayan dayanışmamız gibi hep birlikte
vereceğimiz basın özgürlüğü mücadelesidir” dedi.120
24 Temmuz 2022
• Diyarbakır’da tutuklu 16 gazeteci, 24 Temmuz Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü’nde Bianet’e gönderdikleri ortak mesajda, “Biz Kürt Gazeteciler olarak basının daha özgür olabilmesi
için özgür basın geleneği ve ilkeleri çerçevesinde mesleki faaliyetlerimizi yürüterek mücadelemize devam edeceğiz” ifadeleri kullandı. Mesajda, “Sansürün kaldırıldığı ve basın bayramı ilan
edilen 24 Temmuz gününün bir asır önceki uygulama ve baskılar ile yeniden karşılaşması ve
kutlama yerine mücadele gününe evrilmesi, basın özgürlüğünde geldiğimiz noktayı en iyi özetleyen gelişmelerden biridir. Türkiye her dönem basın özgürlüğünde baskı ve tartışmaların olduğu bir ülke olmuştur. Fakat hiçbir dönem bugün olduğu kadar gerekçesiz, dayanaksız, hukuksuz
ve keyfi hareket eden bir baskı rejimi ile karşı karşıya kalmamıştır. Yargı, yasama ve yürütmenin tek adam rejiminde toplandığı günümüz Türkiye’sinde, aynı rejim tarafından toplumun tek
tipleştirilmesi için tek tip basın oluşturulacağı inancı ile alanlarda çalışan, gerçekleri topluma taşıyan basın çalışanlarına yönelik baskının dozajının her geçen gün arttırmaktadır. Biz özgür basın çalışanlarına yönelik tutuklamalar ile tüm basına yönelik yeni bir şiddet dalgasını olağan hale getirmeyi amaçlamaktadırlar. Bu bağlamda ele alındığında Türkiye’de basın özgürlüğünün
olmadığını ifade etmek isteriz” denildi.121
26 Temmuz 2022
• Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Osmaniye’de gazeteci Tolga Balcılar’ın tutuklanması
üzerine siyasi bir tutuklama kararı verildiğini belirterek, “Tolga sadece haber yaptı, kışkırtmadı.
Kışkırtan milyonlarca Afganlıyı, Suriyeliyi içeriye getiren ve bu insanları Türk halkının başına
musallat eden iktidardır” tepkisini gösterdi.122 Özdağ, “Tolga Balcılar bu siyasi infaza, açlık
grevine başlayarak cevap vermiştir. Bu tutuklama hukuka uygun bir tutuklama da değil. Ortada
karartacak delil yok. Her şey ortada Tolga’nın kaçacağına dair hiç bir emare de yok. Kaçmayacağını sizler de biliyorsunuz. Bu siyasi bir infaz. Eğer bu siyasi infaza, Tolga’nın açlık greviyle
cevabı sonunda telafi edemeyeceğiniz sonuçlar çıkarsa, bu karardan dolaylı ve dolaysız sorumlu
olan herkes hukuk önünde bunun hesabını verir. Bunu unutmayın” sözleriyle Balcılar’ın Osmaniye Cezaevi’nde açlık grevine başladığını duyurdu.123
27 Temmuz 2022
• Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, gazeteci cemiyet başkanlarının bulunduğu
Whatsapp grubundaki konuşmaların basına sızması üzerine 'hain' ve 'şerefsiz' sıfatlarını kullanarak “Sonuna kadar savunduğum paylaşımı internet sitelerine havale eden peçeli başkan; beni
yıldıracağını mı zannediyorsun” dedi.124
29 Temmuz 2022
• CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, 2020 yılında Cumhurbaşkanı’nın avukatı Mustafa
Doğan İnal’ın rüşvet aldığı iddialarını gündeme taşımasıyla ilgili haberlere yönelik zincirleme
erişim engeli kararı alınması üzerine “O zaman da susmayacağımı söylemiştim, bugün de susmayacağım” tepkisini gösterdi. Başarır, “Düşünebiliyor musunuz, Cumhurbaşkanı avukatları
hakkındaki rüşvet iddiaları haberlerine getirilen erişim engeli haberlerine de erişim engeli getirildi. Bunu sonu yok. Cumhurbaşkanı avukatlarının herhalde başka işleri yok ki tüm basını tarayarak kendileri hakkındaki iddia haberlerine erişim engeli getirttiriyorlar. Söz konusu rüşvet iddialarını araştırmaya cesaret gösteremeyen savcılar ve hakimler ne yazık ki iş Cumhurbaşkanı
avukatlarının haklarında çıkan haberlere sansür getirilmesi olunca tereddüt dahi etmiyorlar. Yakın zamanda Cumhurbaşkanı avukatları hakkındaki iddialarını ciddi bir şekilde araştıracak bir
adil yargılama düzeni sağlanacaktır. Bu kişilerden bir gün hesap sorulacaktır. Eğer siz suçsuz
olduğunuza inanıyorsanız çıkın mahkeme önünde hesap verin. Böyle haberlere erişim engeli gehttps://www.gazeteduvar.com.tr/tgc-baskani-bilgin-24-temmuz-basin-bayrami-degil-mucadele-gunudur-haber-1574365
https://m.bianet.org/bianet/medya/264916-tutuklu-16-kurt-gazeteci-bayram-degil-sansur-ablukasi
122 https://t24.com.tr/haber/umit-ozdag-dan-gazeteci-tolga-balcilar-in-tutuklanmasina-tepki-sadece-haber-yapti-kiskirtmadi,1048761
123 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/umit-ozdagdan-gazeteci-tolga-balcilarin-tutuklanmasina-tepki-7271460/
124 https://www.turkgun.com/nazmi-bilginden-cemiyet-baskanlarina-agir-hakaretler-haber-185806
120
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tirterek, haberlere getirilen erişim engeli haberlerine de engel getirterek bir yere varamazsınız”
dedi.125
31 Temmuz 2022
• Gezi Davası’nda aldığı cezalar nedeniyle Silivri Cezaevi’nde bulunan Osman Kavala, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer aracılığıyla gönderdiği mesajında, “AİHM’in, tutukluluğumun hak ihlali olduğu yönündeki kararına uymayan Türkiye hakkında son olarak verdiği kararı
çevirtip TBMM’deki tüm milletvekillerine göndereceğim” dedi. Kavala, “Özellikle de susturma
ve caydırma amacıyla, yani kasıtla bunların yapıldığını anlatan 18. maddenin ihlali konusunu
tüm vekiller bilmeli, okumalı” ifadelerinde bulundu.126

Diğer Gelişmeler
1 Temmuz 2022
• HDP Gebze İlçe Örgütü, 3 Temmuz’da Ankara’da yapılacak HDP 5. Olağan Büyük Kongre çalışmaları kapsamında dün Gebze Kent Meydanı’nda açmak istedikleri standa polis izin vermedi.
Polis müdahalesi sırasında HDP Gebze İlçe Eş Başkanı Ömer Yıldız, Mekiye Aydın ile parti
yöneticileri Hasan Fecri Eskin, Ferdi Gülkırmızı, Nigar Doğan ve Şaziye Zorba darp edilerek
gözaltına alındı.127 HDP’liler, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.128
• Eski Bakan Berat Albayrak’ın avukatı İsa Sinan Göktaş, CHP aleyhine ekonomiye ilişkin “128
milyar nerede?” sorusu nedeniyle açtıkları davayı kazandıklarını ve CHP’yi 60.000 lira tazminat ödemeye mahkum ettirdiklerini açıkladı.129
2 Temmuz 2022
• HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, “izinsiz stant açmak” gerekçesiyle 6 kişinin gözaltına alınmasını “Arkadaşlarımızla beraber tekrar buradayız. Anayasa’da belirtildiği gibi siyasi partiler izin almadan sadece bildirmekle beraber stant ve bildiri dağıtımı yapabilir. Ancak Vali ve Kaymakam tarafından mazeret gösterilerek izin verilmeme tamamen hukuksuz ve
anayasal bir suçtur” sözleriyle eleştirdi.130
3 Temmuz 2022
• Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Çocukları Muzır Neşriyattan Koruma Kurulumuz, alanında uzman kişilerden oluşur ve tek bir amacı vardır: Çocukları, fizyolojik ve psikolojik gelişimlerine zarar verebilecek basılı yayınlardan korumak. Muzır ilan edilmiş bir yayın çocuklar için zararlıdır ve bu sebeple çocuklara satılamaz, açıkta teşhir edilemez ve reklamı yapılamaz. Yetişkinlerin bu yayınlara erişimi ise kurulun görev alanı değildir” dedi. Aile ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, Çıtır Çıtır Felsefe serisinde
yer alan 7 kitabın 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğu iddiasıyla kitaplara sansür uygulamıştı.131
5 Temmuz 2022
• Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “örgüt propagandası” iddiasıyla açılan soruşturma
kapsamında HDP’nin 3 Temmuz’da gerçekleştirdiği 5. Olağan Büyük Kongresi’ne katılan 14
kişi “örgüt propagandası” iddiasıyla gözaltına alındı.132
7 Temmuz 2022
• CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İzmir’de CHP’li Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’ın İçişleri Bakanlığı’nca görevinden uzaklaştırılması kararı133 alınması üzerine
“Dün mahkemede serbest kalan Menderes Belediye Başkanımız, bugün Suçişleri Bakanı’nın talimatıyla görevden alındı. Atanmış Süleyman Soylu, sen kanun musun? Dün tutuklatamadın,
125
https://t24.com.tr/haber/chp-li-basarir-dan-erisim-engeli-tepkisi-hem-yarginin-hem-de-basinin-uzerinde-tahakkum-kurmus-durumdalarsusmayacagim,1049393
126 https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/osman-kavala-aihm-kararini-milletvekillerine-gonderecegim-1963957
127 https://www.t4haber.com/gebze-de-stant-acan-6-hdp-li-gozaltina-alindi/281799/
128 https://www.t4haber.com/gebze-de-stant-acan-6-hdp-li-gozaltina-alindi/281799/
129 https://tele1.com.tr/berat-albayrakin-avukati-duyurdu-chpye-128-milyar-dolar-cezasi-654133/
130 https://www.evrensel.net/haber/465051/hdp-gebzede-tekrar-stant-acti-kongreye-cagriyi-polis-ablukasinda-yapti
131 https://www.gercekgundem.com/gundem/348167/bakan-yanik-citir-citir-felsefe-serisine-uygulanan-sansuru-savundu
132 https://www.gazeteduvar.com.tr/hdp-kongresine-katilan-14-kisi-gozaltina-alindi-haber-1572222
133 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/menderes-belediye-baskani-kayalar-ile-yenikent-belediye-baskani-yumusak-gorevden-uzaklastirildi/2632384
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şimdi kendi yetkilerinle mi yargıyı çiğniyorsun! Sen kimsin de halkın iradesine darbe yapıyorsun? Atanmış Süleyman Soylu; Mahkemenin ‘görevden al’ dediği 2 AKP’li belediye başkanına
6 aydır işlem yapmayıp suç işliyorsun! İşte sen bu kadar aciz, bu kadar korkaksın. Unutursak
kalbimiz kurusun: Günü geldiğinde bu millete hesap verecek, o terazide sen de tartılacaksın!”
açıklaması yaptı.134
8 Temmuz 2022
• AYM, Cizre’de sokağa çıkma yasağı döneminde hayatını kaybedenlerin yaşam hakkının ihlal
edildiğine dair başvuruda, “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmesi”, “kötü muamele
yasağı, özel hayata ve aile hayatına saygı hakkı ile din ve vicdan özgürlüğünün ihlal edilmesi”
konularını kabul edilemez buldu.135 AYM, görüşülmek üzere kabul edilebilir bulduğu “Yaşam
hakkının öldürmeme yükümlülüğü” ve “yaşam hakkının usul boyutu” ihlal iddialarıyla ilgili ise
“ihlal yok” kararı aldı.136
• TRT yönetimi, “Yayıncılık faaliyetlerinin sürdürülebilmesi, alanındaki değişim ve yeniliklere
ayak uydurabilmesi için gerekli yatırımlar ve işletme maliyetleri nedeniyle kaynak ihtiyacı ile
karşı karşıya kalınmaktadır. Kamu yayıncılarının en temel özelliği kamu fonlarından yararlanmasıdır. Döviz kurları ile enflasyondaki artışa bağlı olarak, personel ve diğer maliyetlerde büyük artışlar yaşanmıştır. Hizmetin sürekliliği açısından kurumun düzenli ve öngörülebilir gelire
ihtiyacı olduğundan bandrol oranlarında yasanın verdiği yetki doğrultusunda artışa gidilmiştir”
açıklaması yaptı. TRT’nin 2011 ve 2021 yıllarını da kapsayan 10 yılda elektrik faturaları ve
bandrol ücreti için yurttaşın cebinden aldığı vergi 24 milyar TL’ye ulaştığı bildirildi.137 TRT’nin
cep telefonu, akıllı saat, bilgisayar ve tablet gibi ürünlerin satışından elde ettiği bandrol ücretleri, Mayıs’ta cep telefonlarında oran yüzde 10’dan yüzde 12’ye, akıllı saatler yüzde 8’den 14’e,
bilgisayar ve tabletlerde ise yüzde 2’den yüzde 4’e çıkartılmıştı.138
12 Temmuz 2022
• AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı’nın “Demokratik ülkelerde,
hukukun egemen olduğu ülkelerde, her vatandaşın kanunlar çerçevesinde gösteri yapma, protesto etme hakkı vardır” sözlerine Cumartesi Anneleri, “Öyleyse neden bu hakkımızı kullanmak istediğimizde hep polis şiddetine maruz kalıyoruz? Susun Yazıcı, bari susun; hak ve özgürlüklerimiz gasp edilmişken bize demokrasiden, haktan, hukuktan bahsetmeyin!”139 tepkisini gösterdi.140
• Adalet Bakanlığı, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda
2 Ekim 2018’de öldürülmesiyle ilgili dava dosyasının Suudi Arabistan’a devredilmesine ilişkin
Ankara Bölge İdare Mahkemesi 10. İdari Dava Dairesi Başkanlığı’na gönderdiği yazıda, şüpheliler tarafındaki Suudi Arabistan’ın İstanbul’daki yargılamaya hiçbir şekilde yardımcı veya destek olmadığını itiraf etti. Adalet Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün mahkemeye gönderdiği beş sayfadan oluşan resmi görüşünde, hazırlık soruşturması aşamasında İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığı’nca talep edilen hiçbir bilgi ve verinin Türkiye’ye gönderilmediği
açıklandı. Yazıda, “Ülkemizden gönderilen adli yardımlaşma taleplerine cevaben gönderilen
Suudi makamlarının 01/11/2019 tarihli yazısında ise; Suudi mercilerce devam eden soruşturmanın güvence altında kalmasını sağlamak adına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın adli yardımlaşma taleplerinin soruşturma süreci tamamlanmadan ortaya çıkarılmasının soruşturma, adli
işlem ve prosedürlerle bağdaşmadığı ve sürecin yürütülmesine zarar vereceği gerekçesiyle Suudi Arabistan’da görülen ve Türk makamları tarafından da takip edilen dava kapsamındaki istemlerimiz yerine getirilmemiştir” denildi. Ayrıca Suudi Arabistan’ın Türkiye’de devam eden davaya hiçbir yardımda bulunmadığı kaydedilen yazıda, “Suudi Arabistan adli makamları, ülke134
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https://ankahaber.net/haber/detay/chpli_torun_atanmis_suleyman_soylu_sen_kanun_musun_sen_kimsin_de_halkin_iradesine_darbe_yapiyorsun_9405

https://www.anayasa.gov.tr/tr/mahkeme-gundemi/genel-kurul/5-temmuz-2022-genel-kurul-gundemi-ve-sonuclari/
https://bianet.org/bianet/hukuk/264287-aym-cizre-bodrumlarinda-hak-ihlali-bulmadi
https://www.birgun.net/haber/bandrol-zammi-savunmasi-394782
138 https://www.birgun.net/haber/trt-bandrol-ucretleri-artirildi-389293
139 https://twitter.com/CmrtesiAnneleri/status/1546801674983030784
140
https://medyascope.tv/2022/07/12/cumartesi-annelerinden-akp-genel-baskan-yardimcisi-hayati-yaziciya-yanit-bari-susun-bize-demokrasiden-haktanhukuktan-bahsetmeyin/
135
136
137
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mizden iletilen adli yardımlaşma ve iade taleplerinin hiçbirini yerine getirmemiş, delillerin yalnızca kendi ülkelerinde görülen davada oryaya konulacağını ve vatandaşlarını Türkiye’ye iade
etmeyeceklerini açıkça belirtmiştir. Dolayısıyla, sanıkların ülkemize iade edilmemesi ve adli
yardımlaşma taleplerine olumsuz yanıt verilmesi nedeniyle Ceza Muhakemesi Kanunu çerçevesinde yargılamanın sonuçlandırılması mümkün olmamıştır” ifadeleri kullanıldı. 141
13 Temmuz 2022
• İstanbul Bakırköy 30. Asliye Ceza Mahkemesi, Aykırı Haber Genel Yayın Yönetmeni Batuhan
Çolak hakkında “sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı” suçlaması ile iki yıl hapis cezası
verdi. Mahkeme, iyi hal indirimi ile cezayı bir yıl sekiz aya indirdi ve “sanığın bir daha suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat oluştuğu” gerekçesiyle hükmün açıklanmasını erteledi.142
16 Temmuz 2022
• Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi, İstanbul Silivri Cezaevi’nde hükümlü Osman Kavala hakkındaki karar açıklamasında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS)
46/1. maddesinin ihlal edildiği hükmüne vardı. Türkiye, Kavala’ya 7.500 Euro mahkeme masrafını ödeyecek.143
• Anayasa Mahkemesi, Kocaeli Kandıra Cezaevi’nde tutuklu HDP’li Figen Yüksekdağ’ın milletvekili seçilmeden önce terör örgütü MLKP üyesi bir kişiyle ilgili mezarı başındaki anmaya katılması sebebiyle milletvekilliğinin düşürülmesi kararı hakkında “hak ihlali” kararı aldı. AYM,
Yüksekdağ’ın milletvekili seçilmesine rağmen yargılamaya devam edilmesi ve mahkumiyet kararı gerekçesiyle Van milletvekilliği düşürülmesi sürecini hak ihlali olarak değerlendirdi. AYM,
Yüksekdağ’a 30.000 Türk lirası ödenmesine karar verdi.144
• Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen Cemal Kaşıkçı’nın avukatı Asim
Ghafoor, İstanbul’a gelmek üzere bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dubai Havalimanı’nda “kara para aklamak” suçlamasıyla gözaltına alındı. Sivil toplum kuruluşu Arap Dünyası
için Şimdi Demokrasi (DAWN) tarafından yapılan açıklamada, DAWN yönetim kurulu üyesi
olan sivil haklar avukatı Asim Ghafoor’un BAE yönetimince gözaltına alındığı belirtildi. ABD
yönetiminden üst düzey bir yetkili de konudan haberdar olduklarını kaydetti.145
17 Temmuz 2022
• AKP Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi’nin, Kocaeli Kandıra Cezaevi’nde
tutuklu HDP’li Figen Yüksekdağ hakkında verdiği hak ihlali kararının Anayasa’ya aykırı olduğu eleştirisinde bulundu. Tunç, Anayasa’nın milletvekili dokunulmazlığını düzenleyen 83.
maddesine göre seçimden önce soruşturmasına başlanmış olmak kaydıyla “temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılmaması” başlıklı 14. maddedeki suç durumlarının yasama dokunulmazlığının kapsamı dışında olduğunu ifade etti. Tunç, “Figen Yüksekdağ terör suçundan yargılandığı ve soruşturması seçimden önce başladığı için Anayasa’nın 14. maddesi gereğince yargılaması devam etmiş, 83. maddesi gereğince kesin hüküm TBMM Genel Kurulu’nda bilgiye sunulmuş, 84. maddesi gereğince de milletvekilliği düşürülmüştür. Tüm bu nedenlerle Anayasa
Mahkemesi’nin hak ihlali kararı Anayasa’ya aykırı, hatalı bir karardır” dedi.146
• Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye’nin AİHM’in kararlarına en çok uyan ülke olduğunu öne
sürdü. AİHM’in tutuklu Osman Kavala’yla ilgili kararının hatırlatılması üzerine Bozdağ, “Şu
ana kadar üye ülkelerin, AİHM kararlarına uyma oranı yüzde 80,20. Türkiye’nin uyma oranı
yüzde 87,98. Osman Kavala konusunda Türkiye, AİHM’in verdiği ihlal kararına 10 Aralık
2019'da uymuş ve uygulamıştır. Bu uygulamadan sonra Kavala’nın avukatları konuyu Anayasa
Mahkemesi’ne taşımışlar, tutukluluğu başka dosyadan, suçtan devam ettiği için ‘uymadı’ diye.

141
https://t24.com.tr/yazarlar/tolga-sardan-buyutec/adalet-bakanligi-nin-kasikci-dosyasi-hakkindaki-itirafi-suudi-arabistan-talepleri-yerine-getirmediama-dosyayi-devrettik,35930
142
https://medyascope.tv/2022/07/13/gazeteci-batuhan-colakin-tacizde-bulundugu-suclamasiyla-ceza-aldigi-kadin-avukat-b-knin-avukati-ahmet-doganmedyascopea-konustu-aslinda-kendisinin-taciz-edildigini-iddia-eden-b/
143 https://m.bianet.org/bianet/insan-haklari/264374-aihm-osman-kavala-kararini-acikladi
144 https://www.krttv.com.tr/gundem/anayasa-mahkemesi-nden-figen-yuksekdag-hakkinda-flas-karar-h128520.html
145 https://tr.euronews.com/2022/07/16/istanbulda-oldurulen-gazeteci-kasikcinin-avukati-birlesik-arap-emirliklerinde-gozaltina-al
146 https://www.haber7.com/siyaset/haber/3242303-ak-partili-tunctan-aymnin-figen-yuksekdag-kararina-tepki
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Anayasa Mahkemesi de ‘Bu ayrı dosya, ayrı bir suç, AİHM’in kararına Türk mahkemesi uymuştur’ diye karar vermiştir” dedi.147
18 Temmuz 2022
• Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz’in dosyasına148 ilişkin TBMM Adalet Komisyonu ile Anayasa Komisyonu’nun üyelerinden
oluşan Karma Komisyon’da149 oy çokluğuyla milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verildi.150
19 Temmuz 2022
• ABD Dışişleri Bakanlığı, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın avukatı Asim Gafur’un Dubai Havalimanı’nda gözaltına alınmasının Kaşıkçı davasıyla ilişkili olduğuna dair bir emare görmediklerini
açıkladı. Sözcü Ned Price, konuyu en üst düzey BAE makamları nezdinde gündeme getirdiklerini ve söz konusu gözaltı olayına ilişkin açıklama beklediklerini söyledi.151
• Türkiye’de medya dünyasıyla ilişkileri tartışılmalı olan Sezgin Baran Korkmaz, ABD’de Utah
3. Bölge Mahkemesi’nde Sulh Hakimi Jarred Bennetin karşısına “kara para aklamak”, “dolandırıcılık yapmak” ve “adaletin tesisini engellemekle” suçlamalarıyla çıktı. Davada, Korkmaz’ın,
Utah’a bağlı Plymouth kasabasında kurduğu Washakie Yenilenebilir Enerji şirketi adına biyodizel üretmek için Jacob Kingston, Isaiah Kingston ve Levon Termendzhyan ile 1 milyar dolar
miktarında yanlış gelir vergisi bildiriminde bulunarak ABD Hazine Bakanlığı’nı dolandırdığı
öne sürülüyor. ABD Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Korkmaz ve ortakları, biyodizel dolandırıcılığı ile edindikleri parayı lüks ev ve varlıklar satın almakta, Biofarma adlı şirket,
Borajet, “Kraliçe Anne” adında bir tekne, Türkiye’de lüks bir otel, Boğaziçi’nde bir villa ve
apartman satın almakta suçlandı. Korkmaz’ın Lübnan’daki “Kraliçe Anne” adlı teknesine el konulduğu, Türkiye ve Avrupa’daki diğer varlıkları üzerinde dondurma kararı alındığı belirtildi.
Federal ajanlara yalan söylemekle de suçlanan Korkmaz’ın, ortakları Jacob Kingston ve Isaiah
Kingston’ı da 2018 yılında dolandırdığı kaydedildi.152
• Anayasa Mahkemesi, HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu’nun 6 Nisan 2017’deki
Cumhuriyet gazetesi davası sırasında Çağlayan Adliyesi’ndeki eyleme polis müdahalesinde bulunulması nedeniyle yaptığı başvuruya ilişkin hak ihlali olmadığına hükmetti.153 AYM, Kerestecioğlu’nun toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edilmediğine karar verdi.
AYM, kötü muamele yasağının ihlal edildiğine ilişkin başvurunun ise “açıkça dayanaktan yoksun olması” nedeniyle kabul edilemez olduğunu bildirdi.154
20 Temmuz 2022
• AYM, 2011’de terör örgütü PKK lehine slogan atılan bir eylemde yer aldığı için eski HDP Eş
Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında dava açılmasını “hak ihlali” saydı ve Demirtaş’a
13.500 lira tazminat ödenmesine hükmetti.155 Kararda, “Başvurucunun toplantının katılımcılarından olması ona otomatik olarak toplantıyı organize eden ve yöneten kişi statüsü vermediği
gibi onun salt toplantıda bulunması kanuna aykırı eylemleri gerçekleştirenlerin hareketlerine iştirak ettiği sonucunu da doğurmaz. Başvurucunun toplantıda bulunduğu esnada bazı göstericiler
tarafından terör örgütünü ve örgüt liderini övücü slogan atılması ve örgütün bayrağının açılması, başvurucu hakkında kovuşturmanın ertelenmesi kararı verilerek üç yıl denetim altına alınması şeklindeki müdahaleyi haklı kılmayacaktır” ifadeleri kullanıldı.156
• Anayasa Mahkemesi, Şubat 2019’da Ankara’da ekonomik kriz konulu bildiri dağıttığı için 153
lira para cezası kesilen Halkevleri Derneği üyesi Fırat Can Kara’nın başvurusunda da “suç ve
147 https://www.indyturk.com/node/532556/haber/bozda%C4%9F-t%C3%BCrkiye-ai%CC%87hm-kararlar%C4%B1na-en-y%C3%BCksek-oranda-uyan%C3%BClke
148 https://www.ntv.com.tr/turkiye/polise-yumruk-atan-dbp-milletvekili-salihe-aydeniz-ile-ilgili-ilk-karar,vLpYaUK2cUqEM0vJUY2usQ
149
https://medyascope.tv/2022/07/27/karma-komisyon-diyarbakir-milletvekili-salihe-aydenizin-dokunulmazliginin-kaldirilmasini-kararlastirdi-karargenel-kurulda-oylanacak/
150 https://www.aa.com.tr/tr/politika/tbmm-karma-komisyonu-dbpli-aydenizin-dokunulmazliginin-kaldirilmasi-yonunde-karar-aldi/2646481
151 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/abd-disisleri-bakanligindan-kasikcinin-avukatinin-baede-gozaltina-alinmasina-iliskin-aciklama/2639797
152 https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-62217620
153 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2018/21693
154 https://www.karar.com/guncel-haberler/aym-hdpli-kerestecioglunun-basvurusunda-hak-ihlali-olmadigina-hukmetti-1675918
155 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2017/39885
156 https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/aymden-demirtas-icin-hak-ihlali-karari-1959964
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cezaların kanuniliği ilkesinin ihlal edildiğine” hükmetti.157AYM, Kara’ya kesilen cezasın gerekçesi olan Kabahatler Kanunu’nun 37. maddesinin bildiri dağıtma eylemini kapsamadığını belirtti. Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin yeniden yargılama yapması gerektiğini kaydeden
AYM, “Yargı mercilerince yapılması gereken iş, yeniden yargılama işlemlerini başlatarak ve
Anayasa Mahkemesini ihlal sonucuna ulaştıran nedenleri gideren, ihlal kararında belirtilen ilkelere uygun yeni bir karar vermektir” tespitinde bulundu. AYM, Kara’nın 10.000 TL’lik tazminat
talebini geri çevirdi ancak Kara’ya 4.500 TL vekalet ücreti ödenmesine karar verdi.158
21 Temmuz 2022
• Anayasa Mahkemesi, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerini eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu’nun
tazminat ödemesine ilişkin karara yönelik başvuruda, ifade özgürlüğünün ihlal edilmediğine oy
çokluğuyla hükmetti.159 Karara muhalif kalan Birinci Bölüm Başkanı Hasan Tahsin Gökcan,
“Kritik YSK kararının niteliği karşısında ilgili üyelerin şiddetli eleştirilere muhatap olması beklenebilir bir durum” dedi. “İfade özgürlüğünün nihai koruyucusu olan yargı mercilerinin kendi
işleyişlerine yönelik eleştirilere karşı en büyük toleransı göstermesi özellikle önemli” diyen
Gökcan, “Başvurucunun YSK üyelerini sebepsiz yere hedef aldığını ve salt aşağılama amacı
güttüğünü söylemek son derece güçtür” ifadelerini kullandı.160
• TRT Radyo Dairesi Başkanlığı’na atanan Hamit Yaz’ın, sosyal medya hesabı aracılığıyla IŞİD
militanlarını öven yazılar yazdığı ve yıkık Atatürk heykeli fotoğrafları paylaştığı ortaya çıktı.161
24 Temmuz 2022
• Gazeteci Cengiz Erdinç, Sezgin Baran Korkmaz’ın rüşvet verdiği veya çıkar ilişkisi kurduğu kişiler ile ilgili “sekiz sayfalık bir liste” olduğunu söyledi.162 Erdinç, listede, “basın, yargı, askeriye, avukat, istihbarat, emniyet, iş ilişkileri, personeller, Paramount otelde kalan kişiler, ziyaret
edenler, para ödenenler ve hediye gönderilenler” diye başlıklar olduğunu öne sürdü. Erdinç,
“Kimi küçük notlar Korkmaz’ın ardındaki asıl ilişkileri, iş dünyası ya da mafyadaki uzantıları
da ima ediyor” ifadelerini kullandı. Erdinç’in paylaşımında, “Ortada dolaşan bir ‘bilgi notu’ niteliğinde sekiz sayfalık bir liste var. Bilgi notu dememin nedeni şu, başlık yok, kurum yok, aslına bakılırsa belge de değil. Fakat içerdiği bilgilere baktığınızda bir ‘devlet bilgisi’ ya da SBK
tarafının bilgisiyle hazırlandığı anlaşılıyor. Tam olarak sekiz sayfadan oluşan bu bilgi notu basın, yargı, askeriye, avukatlar, istihbarat, emniyet, iş ilişkileri, personeller, Paramount’ta kalan
kişiler, yalıya gelenler, para ödenenler ve hediye gönderilenler diye başlıklara ayrılmış. Örneğin
para ödenenler başlığı altında 21 kişi var, bunların bir kısmı gazeteci, yazar, bir kısmı adliye
mensubu ya da polis müdürü. Basın başlığı altında yer alan 22 isim var, bunların kiminin karşılığı boş çoğunda ise ‘çok yakınlar kuzenim diyor’ ya da ‘aylık yedi bin nakit ödeniyor’ gibi
açıklamalar var” ifadelerini kullandı. Listedeki bilgilerin başka bilgilerle örtüştüğü belirten Erdinç, “Örneğin yalıya gelen, düzenli para alan listelerinde yer alan bir avukatın Korkmaz’ın
kanlı bıçaklı olduğu bir ismin avukatı olduğunu, bu ilişki yüzünden avukatlığının davalı biçimde bitirildiğini biliyorum. Ayrıca bu listede örneğin Veyis Ateş yok. Korkmaz’a güzelleme yaptığını bildiğim başka isimler de yok. Bu yanıyla eksik ve şüphe uyandırıyor. Listenin bütünü
özellikle personeller başlığı altına düşülen notlar bir soruşturmayı gösteriyor, bu doğru da olabilir, bu hava verilmek istenmiş de olabilir. Zayıf ihtimal ama bu ABD’deki dava için burada yürütülen bir gayriresmi ya da özel soruşturma da olabilir” dedi.163
25 Temmuz 2022
• ABD’de “kara para aklama” ve “vergi kaçırma” gibi suçlardan tutuklu Sezgin Baran Korkmaz’ın kendi adıyla Türkiye’de kurduğu holdingi aracılığıyla medya sektöründeki bazı kişilerle
rüşvet ve maddi çıkar ilişkisi kurduğuna ilişkin iddialar gündeme taşındı. Twitter’da “SBK Gerçekleri” adlı bir hesapta Korkmaz’ın medya, iş dünyası, yargı ve emniyetteki bağlantılarıyla ilhttps://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220720-10.pdf
https://m.bianet.org/bianet/insan-haklari/264733-aym-bildiri-dagitmak-ve-eylem-yapmak-anayasal-hak
https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2019/11406
160 https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/kilicdaroglunun-ysk-elestirilerine-yonelik-aym-karar-verdi-hak-ihlali-yok-1960328
161 https://www.birgun.net/haber/trt-de-skandal-atama-cihatci-guzellemesinden-radyo-daire-baskanligi-na-396123
162 https://twitter.com/cengizerdinc/status/1551154899328671744
163 https://www.gazeteduvar.com.tr/gazeteci-cengiz-erdinc-8-sayfalik-sbk-listesi-var-haber-1574590
157
158
159
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gili iddialar yayımlanmaya başlandı.164 Listede Ahmet Hakan, Ersoy Dede, Cem Küçük, Ahmet
Şık, Tahir Sarıkaya, Kenan Tekdağ, Rasim Ozan Kütahyalı, Emrah Doğru, Rıdvan Bıyık, Hayati Arıkan, Mahmut Övür, Dinçer Gökçe, İsmail Çanak, Cüneyt Başaran, Candaş Tolga Işık,
Cenk Karaçam, Nedim Türkmen, Güntay Şimşek’in ismi yer alıyor. 165 Bu gazeteciler ile maddi-manevi özel ilişkiler iddiası söz konusuyken; listede Barış Pehlivan’a ise Metastaz kitabında
kullanması için Recep Ercan Keskin ile ilgili dosya gönderildiği iddiası var.166
26 Temmuz 2022
• Bursa’da Osmangazi Belediyesi Başkanı AKP’li Mustafa Dündar, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde televizyonda yer almak gerekçesiyle Habertürk TV’deki iki canlı yayın için 47.200 TL ve
51.920 TL, AS TV’deki yayın için 47.200 TL, Olay TV’deki yayın için de 70.800 TL’yi belediye
bütçesinden ödedi. Bursa Osmangazi Belediye Meclisi CHP Meclis Grubu, Dündar hakkında
şikayette bulundu ancak İçişleri Bakanlığı ise “şikayetin işleme konulmamasına” karar verdi.167
27 Temmuz 2022
• Türkiye’nin seçilmiş ilk kadın belediye başkanı olan Müfide İlhan’ın Mersin’deki heykelinin
başı ve iki eli çalındı. Aynı durumun daha önceden de yaşandığını belirten Mersin Büyükşehir
Belediyesi en kısa zamanda restorasyon yapılacağını duyurdu.168
• T24 yazarı Tuğçe Tatari, yazıları169 ve tweetleriyle özellikle Ahmet Şık’tan hangi gerekçeyle
Sezgin Baran Korkmaz’la nasıl bir ilişki yürüttüğü konusunda sorularına yanıt istedi.170
• TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, hakkında Sezgin Baran Korkmaz ile maddi ilişkisi bulunduğu iddialarına ilişkin geçmişte yüz yüze görüşmesine açıklık getirdiği bir yazı171 kaleme aldığını belirterek, “Korkmaz ile temaslarımın hiçbiri gazetecilik faaliyetini aşmadı. Aksi de
olamaz. Şimdi, birilerinin aklanmasını sağlarken kirli ilişkilere bulaşmamışlar için itibar suikastına dönüşecek bu listede adımın geçmesinden yola çıkarak “haklı çıkmanın zafer hissini”
yaşama telaşına düşenlere ve kendi ahlaksızlıklarını bir başkasının haysiyeti üzerinden aklamaya çalışıp pusuda bekleyen çakallara diyeceğim o ki buradan bana çamur bulaşmaz size de ekmek çıkmaz” dedi.172
• Habertürk yazarı Sevilay Yılman, “SBK Gerçekleri adlı” Twitter hesabı aracılığıyla hakkında
Sezgin Baran Korkmaz ile yakın ilişki bulunduğu ve medyadaki kişilerle tanışmasına aracılık
ettiği iddiasına karşı “arşivler ortada” ve “savcılığa konuyu taşı” gibi ifadelerle173 tepki gösterdi.174
• Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, Türkiye’de nitelikli dolandırıcılık suçundan hüküm giydikten sonra kaçtığı Avusturya’nın 15 Temmuz’da kara para aklama
suçlamasından yargılanmak üzere ABD’ye iade ettiği Sezgin Baran Korkmaz ile çıkar ilişkisi
içinde bulundukları iddiasını175 yalanladı.176 Tekdağ, Bu dava sürecinde yanında olan kişilere
Habertürk’ün resmi hesabından İyi Parti Kocaeli milletvekili Lütfü Türkkan ve gazeteci Uğur
Dündar’a teşekkür etti.177
28 Temmuz 2022
• Sezgin Baran Korkmaz iddiaları gündemdeyken Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), “Gazeteci bir bilginin, haberin yayınlanması ya da yayınlanmaması karşılığı hiçbir maddi veya manevi
menfaat sağlayamaz, çıkar çakışması yaratmaktan kaçınır. Gazeteci konumu ne olursa olsun ha-

https://twitter.com/SbkGercekleri/status/1551660267242668036?
https://twitter.com/SbkGercekleri/status/1552299027298934784
https://twitter.com/SbkGercekleri/status/1551808232955453440
167 https://www.diken.com.tr/danistay-icislerinin-akpli-baskana-sorusturma-izni-vermeme-kararini-iptal-etti/
168
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/turkiyenin-secilmis-ilk-kadin-belediye-baskani-mufide-ilhanin-heykeline-cirkin-saldiri-basi-ve-2-eli-calindi164
165
166

1962533

https://t24.com.tr/yazarlar/tugce-tatari/sizan-listeler-gizli-hesaplardan-yapilan-ifsalar-ve-camura-bulanan-muhalif-lerimiz,36098
https://twitter.com/ttatari/status/1552259160686870530
https://t24.com.tr/yazarlar/ahmet-sik/a-dan-z-ye-sezgin-baran-korkmaz-olayi,29414
172
https://t24.com.tr/haber/ahmet-sik-tan-iddialara-yanit-sezgin-baran-korkmaz-ile-temaslarimin-hicbiri-gazetecilik-faaliyetini-asmadi-aksi-deolamaz,1048921
173 https://twitter.com/sevilayyaziyor/status/1552322310685835264
174 https://twitter.com/sevilayyaziyor/status/1552317357942521860
175 https://www.haberturk.com/kenan-tekdag-dan-aciklama-3480070
176 https://serbestiyet.com/featured/sbk-listelerinde-avukatlar-ve-gazeteciler-iddiasi-listelerdeki-isimlerden-art-arda-aciklamalar-98759/
177 https://kisadalga.net/haber/detay/haberturkun-kurumsal-hesabindan-sahsi-sbk-tesekkuru_37178
169
170
171
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ber kaynağı olarak kişi ve kurumlarla iletişimini ve ilişkisini meslek ilkelerini gözeterek, yürütür” paylaşımında bulundu.178
• AYM, zorunlu din dersi uygulamasıyla ilgili başvuruda bulunan ebeveyn Hüseyin El ve Nazlı
El’in “Anayasa’nın 24. maddesinde güvence altına alınan eğitim ve öğretimde dinî ve felsefi
inançlarına saygı gösterilmesini isteme hakkının ihlal edildiğine”179 oy çokluğu ile karar verdi.180 Kararda, “Din ve ahlak eğitim ve öğretimine ilişkin genel ilkeler açıklanırken Anayasa'nın
24. maddesinin dördüncü fıkrasının Anayasa’nın “Başlangıç’ı ile 2., 13., 14., 68., 81., 103., 136.
ve 174. maddelerinde yer alan laiklik kavramı ile değerlendirilmesi gerekir. Laiklik; devletin
din ve inançlar karşısında tarafsızlığını sağlayan, devletin din ve inançlar karşısındaki hukuki
konumunu, görev ve yetkileri ile sınırlarını belirleyen anayasal bir ilkedir. Öte yandan din ve
vicdan hürriyeti devletin belirli bir dini veya inancı kişilere dayatmamasını gerektirir. Laik bir
devlette belli bir dinin eğitim ve öğretimi zorunlu hâle getirilemez. Nitekim bu ilkenin bir gereği olarak Anayasa’nın 24. maddesinin dördüncü fıkrasında din eğitimi ve öğretiminin ancak kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcisinin iznine bağlı olduğu açıkça ifade edilmiştir” denildi.181
• Anayasa Mahkemesi’nin milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili “hak ihlali” kararı verdiği eski
HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın avukatları, maddi ve manevi haklarının iade edilmesi için TBMM ve AİHM’den söz konusu kararın incelenmesini talep edecek.182
29 Temmuz 2022
• Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 26 internet sitesine erişim engeli getirilmesi için
hukuki işlem yapılmasına karar verdi.183
• CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, FETÖ ile ilgili yaptığı paylaşımdan sonra
FETÖ üyeliğinden hapis cezası alan F.G. tarafından tehdit edilmeye başlandığını açıkladı. Gökçen’in hakkında şikayetçi olduğu F.G., “Yıllardır söylerim ben birini öldüreceğim” söylemine
rağmen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.184
30 Temmuz 2022
• ABD’de tutuklu Sezgin Baran Korkmaz’ın sahibi olduğu SBK Holding, sosyal medyada Korkmaz’ın rüşvet ve çıkar ilişkileri içinde olduğu ve aralarında medya sektöründen isimlerin de yer
aldığı liste için “gerçek dışı” açıklaması yaptı. SBK Holding’ten yapılan yazılı açıklamada, söz
konusu liste iddialarına ilişkin hukuki yollara başvurulacağı belirtilerek, özetle, “Sayın Sezgin
Baran Korkmaz'ın, medya mensupları ve çeşitli kamu görevlileri ile uygun olmayan ilişkilerine
dair bazı "listeler" dolaştırılmakta ve bu listeler üzerinden spekülasyonlar yapılmaktadır. Değerli basın mensupları ve kamuoyu ile paylaşmak isteriz ki bu iddiaların tamamı manipülasyon
amaçlı, gerçek ile bağı olmayan ve çeşitli kesimlerin birbiri ile olan husumetlerinin Sayın Sezgin Baran Korkmaz üzerinden manipülatif bir şekilde sürdürülmesinden ibarettir. Gerçeklikten
tamamen kopuk, hayal ürünü, film senaryosunu aratmayacak bu iddialar sadece gerçek dışı olmayıp aynı zamanda düşündürücüdür. Zira bu iddiaları ortaya atan ve Twitter’da yazan 'medya
mensubu' Gerçek Gündem isimli platformda yine Sayın Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili yazdığı
bir yazının gerçek dışı olduğunun ortaya çıkması nedeniyle bu kurumdan ayrılmak zorunda
kalmış ve bu durumu yazdığı son yazısı ile kabul etmiştir. Bütün manipülatif sürecin bu iddialara karşılık veremeyecek durumda olmasından dolayı hem Sayın Korkmaz hem de bir kısım
medya mensubuna karşı itibar suiskastı oluşturmak amaçlı çabalar olduğu ortadadır. Diğer yandan Sayın Sezgin Baran Korkmaz'ın çeşitli köşe yazarlarının veya sosyal medya aktörlerinin iddia ettiği gibi kamuoyunu veya ülkemizin gündemini meşgul edebilecek bir bilgisi yoktur. Var
olduğu iddia edilen bu bilgilerin yine hayal ürünü bir şekilde Sayın Korkmaz tarafından tasnif
https://twitter.com/TGCTr/status/1552633301566988288
179
https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/bireysel-basvuru-basin-duyurulari/ebeveynlerin-egitim-ve-ogretimde-dinî-ve-felsefi-inanclarina-saygigosterilmesini-isteme-hakkinin-ihlal-edilmesi/
180 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220728-18.pdf
181 https://www.birgun.net/haber/aym-den-zorunlu-din-dersi-karari-396941
182 https://tr.euronews.com/2022/07/28/figen-yuksekdag-davasi-avukatlari-hak-ihlali-karari-sonrasi-meclis-ve-aihme-basvuracak
183 https://tele1.com.tr/spkdan-26-siteye-erisim-engeli-668985/
184 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/chp-genel-baskan-yardimcisi-gokce-gokcene-mermili-tehdit-7276744/
178
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edildiği ve başkaca kişilere teslim edildiğine ilişkin haberler, yazılar, görüşler ve açıklamalar
spekülasyon ve hayal ürününden ibarettir. Gerçekle ve olguyla hiçbir ilişkisi yoktur” denildi.185
• Sezgin Baran Korkmaz’ın (SBK) medya listesinde olduğu iddia edilen isimlerden birisi olan
TRT 1 Ana Haber sunucusu Ersoy Dede’ye TRT yönetimince ekran yasağı getirildiği öne sürüldü.186 Konuya ilişkin haberlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kuzeni Cengiz Er'in
sahibi olduğu Superhaber.tv isimli sitedeki haber kaynak gösterildi.187
• Sezgin Baran Korkmaz’ın medya listesinde olduğu öne sürülen isimlerden Dinçer Gökçe’nin
halktv.com.tr sitesindeki görevine son verildi.188 Gökçe’nin daha önce Hürriyet’ten haber karşılığı rüşvet aldığı iddiasıyla işten çıkartıldığı iddia edildi.189
31 Temmuz 2022
• Fransa’da senatör Laurence Cohen’in girişimiyle farklı siyasi gruplardan 102 parlamenter, “Erdoğan’ın savaş çılgınlığına karşı çıkılmalı” başlığıyla yayımladıkları ortak bildiride Türkiye’nin
olası Suriye operasyonuna karşı çıkılması çağrısında bulundu.190

Olumlu Gelişmeler
1 Temmuz 2022
• Anayasa Mahkemesi (AYM), gazeteci Hacı Boğatekin hakkında “2012 yılında imam rüyasında
gördüğü bölgede yapılan kazı çalışmalarını” haberleştirdiği gerekçesiyle tazminat ödemeye
mahkum edilmesi kararı ile ilgili AYM, Boğatekin hakkında yerel mahkemece verilen tazminat
kararının bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına oy birliği ile karar verdi.191
• İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesi, gazeteci Barış Terkoğlu’nun BirGün’e verdiği “Pelikancıların İstanbul Savaşı” başlıklı söyleşi nedeniyle Berat Albayrak’ın kardeşi Serhat Albayrak tarafından açılan tazminat davasını reddetti. Mahkeme, haber için “güncel ve toplumsal ilgiyle
alakalı olduğu, kişilik haklarına saldırı niteliği taşımadığı” değerlendirmesini yaptı. Mahkeme,
gerekçeli kararında, ifade ve basın özgürlüğü ile ilgili AİHM kararlarından örnekler vererek,
“Basın özgürlüğü bir yönüyle halkı ilgilendiren haber ve görüşleri iletme özgürlüğü, diğer yönüyle de halkın bu bilgi ve görüşleri alma hakkıdır. Mahkeme’ye göre basın ancak bu şekilde,
kamuoyunun bilgi edinme hakkı bakımından yaşamsal önemi bulunan ‘halkın gözcülüğü’ ya da
‘bekçisi’ görevi yapabilir” tespitini paylaştı.192
• İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi, Vedat Örüç hakkında haber takibi yaptığı sırada gözaltına
alınıp hakkında “2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek” ve
“kamu görevlisine hakaret” suçlamalarıyla yargılanmasında, “Sanığın suça konu olayın fotoğraf
ve videosunu çekmesi şeklindeki eyleminin salt bu eyleme iştirak ettiğine yeterli delil kabul
edilemeyeceği” gerekçesiyle beraatine karar verdi.193
4 Temmuz 2022
• İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi, DİSK Basın-İş Sendikası üyesi, gazeteci Ali Ergin Demirhan hakkında Suriye-İdlib’te Rusya’nın hava saldırısı sonucu ölen 33 askere ilişkin yaptığı
paylaşım nedeniyle “Cumhurbaşkanı’na hakaret etmek” iddiasıyla yargılanmasında194 beraatine
karar verdi.195
5 Temmuz 2022
• İstinaf Mahkemesi, Hürriyet’in işten çıkardığı gazetecilerin işe iadesi ve gazetecilere tazminat
ödenmesi yönündeki kararı onadı. TGS’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Hürriyet’ten atılan üyelerimizle ilgili sendikal tazminat ve işe iade kararı istinafta bugün kesinleşti.
https://www.haberturk.com/sbk-holding-den-liste-iddialarina-iliskin-aciklama-3481571
https://www.superhaber.tv/ersoy-dede-kovuldu-mu-haber-408355
https://www.medyaradar.com/ersoy-dede-iddiasi-sbkye-yakinligi-nedeniyle-artik-yoksun-denildi-haberi-2095332
188 https://www.medyaradar.com/sbk-listesi-medyada-bir-kelle-daha-aldi-o-ismin-bileti-kesildi-haberi-2095642
189 https://www.medyaradar.com/hurriyet-muhabirinden-is-insanina-olay-santaj-8-yil-hapis-istemiyle-dava-acildi-haberi-2083937
190 https://tr.euronews.com/2022/07/31/fransada-102-parlamenterden-ortak-erdogan-bildirisi
191 https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/265132-imamin-kazi-yaptiran-ruyasini-haberlestirdi-ceza-aldi-aym-dur-dedi
192 https://www.birgun.net/haber/serhat-albayrak-in-birgun-ve-terkoglu-na-actigi-pelikan-davasi-reddedildi-393992
193 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-vedat-oruce-beraat-cekim-yapmak-delil-kabul-edilemez/
194 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-ali-ergin-demirhan-cumhurbaskanina-hakaret-davasinda-beraat-etti/
195 https://www.evrensel.net/haber/465154/gazeteci-ali-ergin-demirhan-cumhurbaskanina-hakaret-davasinda-beraat-etti
185
186
187
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Mahkeme, Demirören Medya’ya ‘sendikalı gazeteciyi işten atamazsın’ dedi. Sıra diğer davalarımızda. #SendikaHürriyettir #GazetecilerinGücü” 196 ifadelerine kullandı. 197 Demirören Holding, Hürriyet’te çalışan 45 gazeteciyi işine 2019 yılında “Yönetim Kurulu’nun işletimsel kararı” gerekçesiyle işten çıkarmıştı. Demirören Holding, gazetecilere tazminatlarını da ödememişti.
Bunun üzerine gazeteciler işe iade davası, TGS de yetki davası açmıştı. İstanbul Bakırköy 6. İş
Mahkemesi, 23 Aralık 2021 tarihinde Demirören Holding’in gazetecileri “sendikal sebeplerle”
işten çıkardığına karar vermişti. Mahkeme, gazetecilerin işe iade edilmesine, işveren Demirören
Holding’in çalışanların bir yıllık brüt ücretleri kadar sendikal tazminat ve dört maaş şeklinde
boşta geçen süre tazminatı ödemesine hükmetmişti.198
20 Temmuz 2022
• AYM, İpek Moral ve Nuriye Gülmen’in başvurusunu değerlendirerek toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine, Gülmen’e 4.500 lira vekalet ücreti ödenmesine karar
verdiği basına yansıdı.199 AYM, Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliği ve Ankara 6. Sulh Ceza
Hâkimliği’nin yeniden yargılama yapmasına hükmetti. Kararda, başvurucuların katıldıkları etkinlik nedeniyle idari para cezası ile cezalandırılmalarının, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına yönelik bir müdahale olduğu belirtildi.200 Kararda, Ankara Valiliği’nin eylem yasağı kararıyla ilgili “Valiliğin 21 Ocak 2018 tarihli kararı 2935 sayılı Kanun’a dayanarak alınmıştır ancak 29 Mayıs 2019 tarihli eylem esnasında OHAL mevcut değildir ve söz konusu etkinliğe yapılan müdahale bir OHAL tedbiri olarak değerlendirilemez” denildi.201
22 Temmuz 2022
• Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Basın Özgürlüğü Ödülü, Diyarbakır’da tutuklu 16 gazeteciye verildi. Ödülü meslektaşları adına TGC Diyarbakır Temsilcisi Faruk Balıkçı aldı. Balıkçı
ödülü 16 Haziran’da Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan 16 gazeteciye adına avukatları Resul Temur’a teslim edecek.202 TGC Başkanı Turgay
Olcayto, ‘‘Türkiye coğrafyasında ne kadar bir takım insanları ötekileştirmek isterlerse istesinler
bizim meslek buna izin vermeyecek. Ben yerel gazetecilik seminerlerinde de söylerdim arkadaşlara, ‘bizim için Türkiye’nin hangi yöresinde bir arkadaş gazetecilik yapıyorsa –ama gerçekten
gazetecilik yapıyorsa- onun arkasındayız’. Bu Doğu’daki arkadaşlarımızın Kürt arkadaşlarımızın gazeteciliğini yasaklayamazsınız. Zaten ortaya koydukları belgeler de gazeteci olduklarını
gösteriyor. Bir fotoğraf makinesi koyuyorlar. Daha önce İstanbul’da da yaparlardı, emniyet müdürlüğü yakaladığı arkadaşların fotoğraf makineleri koyardı masanın üzerine. Ve suç unsuru
bunlar. Bir de kitap. Gazetecilik en büyük suç. Bizde hep diyoruz ki gazetecilik suç değildir.
Ama biz ne kadar bağırırsak bağıralım duyan yok. Bu arkadaşların arkasındayız’’ dedi. Ödüle
layık görülen tutuklu gazeteciler, Abdurrahman Öncü, Aziz Oruç, Elif Üngür, İbrahim Koyuncu, Lezgin Akdeniz, Mazlum Doğan Güler, Mehmet Ali Ertaş, Mehmet Şahin, Neşe Toprak,
Ömer Çelik, Ramazan Geciken, Remziye Temel, Safiye Alagaş, Serdar Altan, Suat Doğuhan ve
Zeynel Abidin Bulut oldu.203

https://twitter.com/TGS_org_tr/status/1544300888294039552
https://www.gazeteduvar.com.tr/hurriyet-davasinda-ise-iade-ve-tazminat-karari-onandi-haber-1572244
https://bianet.org/bianet/medya/255277-hurriyet-te-isten-atilan-gazeteciler-ise-iade-davasini-kazandi
199 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2019/30422
200 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2019/30422
201 https://m.bianet.org/bianet/insan-haklari/264733-aym-bildiri-dagitmak-ve-eylem-yapmak-anayasal-hak
202 https://www.tgc.org.tr/aciklamalar/3469-2022-tgc-basın-özgürlüğü-ödülleri-açıklandı.html
203
https://www.gercekgundem.com/medya/350646/tutuklu-kurt-16-gazeteciye-verilen-basin-ozgurlugu-odulunu-alan-balikci-12-eylulden-berigazeteciyim-boyle-baski-gormedim
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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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