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Gazeteciler Cemiyeti hakkında
Gazeteciler Cemiyeti, 10 Ocak
1946’da gazeteciler Mekki Sait Esen, Niyazi Acun, Aka Gündüz, Bilal Akba, Adil
Akba, Sebahattin Sönmez ve Muvaffak
Menemencioğlu tarafından kuruldu. Cemiyetin kuruluş amacı, basın organlarındaki
gazetecileri bir araya toplamak, mesleki ve
sosyal hakları geliştirmek, mesleğin gerekliliği olan hak ve özgürlükleri savunmak
olarak belirlendi.
Kurucu başkanlığı üstlenerek 19461956 yılları arasında Gazeteciler Cemiyeti
Başkanlığı’nı yürüten Mekki Sait Esen’in
ardından 1956-1957 döneminde eski kontenjan senatörlerinden Ecvet Güresin cemiyet başkanlığını üstlendi.
Kudret gazetesi kurucusu ve sahibi Gazanfer Kurt’un, 1959 yılına kadar Gazeteciler Cemiyeti’ne başkanlık yapmasının ardından bu görevi 1960 yılına kadar Atilla
Bartınlıoğlu üstlendi. CHP’nin eski Milletvekili Altan Öymen, 1960 ve 1961 yıllarında sürdürdüğü Gazeteciler Cemiyeti
Başkanlığı görevini 1961 yılında İbrahim
Cüceoğlu’na bıraktı. Akis dergisi yönetici
ve yazarı Metin Toker ise, 1957 yılında
yedi ay 53 gün hapis yatmasının ardından
1962 yılında Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı’na getirildi.
Ekspres gazetesi kurucu sahipliğini yapan Doğan Kasaroğlu, 1963 - 1968 döneminde Gazeteciler Cemiyeti Başkanı olarak görevi devralmasından sonra TRT Genel Müdürlüğüne atandı.
Yenigün, Ulus, Ankara Telgraf, Ankara Ekspres, Dünya gazetelerinde yazı işleri müdürlüğü, yazarlık, başyazarlık ve
Genel Yayın Yönetmenliği yapan Beyhan
Cenkçi, bu süre içerisinde beş yıl boyunca
Gazeteciler Sendikası başkanı olarak görev
aldı. 1960 yılı öncesi bir buçuk yıl hapis cezası alarak bazı meslektaşları ile birlikte
cezaevine giren Cenkçi, 1969 yılında Gazeteciler Cemiyeti başkanı seçildi. 1992

yılına kadar Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
olarak görevini sürdürdü. Cenkçi, 24 yıllık
Başkanlığı sırasında Cumhuriyet Senatosu
Kontenjan Senatörlüğü de yaptı.
1971 yılında Son Havadis gazetesinde
mesleğe başlayan Nazmi Bilgin, Güneş gazetesi sahipliği ve Yazı İşleri Müdürlüğü
görevini üstlendi, daha sonra Dünya gazetesinde Haber Müdürü olarak görev yaptı.
Bilgin, Tercüman gazetesinde Parlamento
ve Cumhurbaşkanlığı muhabirliği görevlerini de yürüttü. TRT-2’nin kuruluşunda yer
aldıktan sonra TRT’ye, beş yıl “Uzman Haberci” ve “Genel Müdür Danışmanı” olarak
hizmet verdi. Bilgin 1992 yılında ittifakla
cemiyet Genel Başkanı seçildi. 1996 yılında kuruculuğunu üstlendiği Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nda Genel Başkanlık görevi yapan Bilgin, bu görevi 2009 yılına kadar sürdürdü.
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görevinde de bulundu. Basın İlan Kurumu
Genel Kurul üyeliği, Türk Silahlı Kuvvetleri Elele Vakfı Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu üyeliği ve Reklam Kurulu üyeliği görevlerini de sürdürüyor.
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geçişiyle, daha açık bir deyimle, çoğulcu
demokrasi dönemiyle yaşıt ve koşut olan
Gazeteciler Cemiyeti, bir avuç gazeteci üye
ile çıktığı yolu, sevgi ve mesleki dayanışma
ile pekiştirmiş, 2000’i aşkın üye sayısı ve
bağımsız mali gücü ile bugün, Türkiye’nin
en eski, en büyük ve saygın meslek kuruluşlarından ve sivil toplum örgütlerinden
birisidir.
Cemiyetimiz, 1946 yılındaki kuruluşundan bu yana her zaman cumhuriyet, çoğulcu demokrasi ile ifade ve basın özgürlüğü başta olmak üzere özgürlüklerin yılmaz bekçisi oldu. Gazeteciler Cemiyeti
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hak ettiği yeri aldı.
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Giriş
Türkiye’de Şubat ayında iki önemli gelişmeye tanık olundu. Birincisi altı siyasi partinin “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” adıyla duyurdukları toplumsal mutabakat metniydi. Ülkenin Cumhuriyet
tarihinin en derin siyasi ve ekonomik krizlerinden birini yaşadığını, bunun da en önemli nedeninin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı altında uygulanan keyfi ve kural tanımaz yönetim olduğunu belirten
altı siyasi parti (CHP, DEVA, DP, GELECEK, İYİ, SAADET), “etkin ve katılımcı bir yasama, istikrarlı,
şeffaf ve hesap verebilir bir yürütme, bağımsız ve tarafsız bir yargı ile kuvvetler ayrılığının tesis edildiği
güçlü, özgürlükçü, demokratik, adil bir sistem inşa etme kararlılığı içinde” olduklarını açıkladılar. Kamuoyuna sunulan programda düşünce ve düşünceyi açıklama özgürlüğü ile basın özgürlüğünün sağlanması
konusunda demokratik geleneklere uygun önlemler alınacağı da belirtildi.
Şubat ayının ikinci önemli gelişmesi Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerginliğin silahlı çatışmaya dönüşmesiydi. Rusya Ukrayna’nın NATO üyesi olma girişimlerinden, Batı’nın buna verdiği destekten ve Neonazilerin Ukrayna yönetiminde artan ağırlığından rahatsız. Batı da Rusya’yı saldırganlıkla
suçluyor. Rusya Kırım’ın ilhakından sekiz yıl sonra bu kez de Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk ve
Luhansk yönetimin bağımsızlığının tanınmasını istiyor. Rusya Devlet Başkanı Putin’in 24 Şubat’ta canlı
yayında duyurduğu Ukrayna’ya müdahale kararı ardından Türkiye, NATO üyesi olmasına karşın
Rusya’ya karşı dengeli bir politika izledi. Siyasi gözlemciler AKP yönetiminin bu tutumunun Rusya ile
enerji başta olmak üzere yoğun ekonomik ilişkilerine bağlarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
“Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatı kabul edilemez bulduğumuzu ve reddettiğimizi belirtiyorum” açıklamasıyla yetindi. Türkiye, Avrupa Konseyi’nde Rusya’ya yaptırım oylamasında “çekimser”
kaldı. Erdoğan, Türkiye’nin Karadeniz komşuları olarak ne Ukrayna’dan ne de Rusya’dan vazgeçemeyeceğini açıkladı. Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesinin başladığı gün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Kazakistan’da oluşu ve Ukrayna’daki Türk vatandaşlarının “erken tahliyesi” için zamanında
önlem alınmaması da muhalefetin sert eleştirilerine yol açtı.
Şubat ayı boyunca elektrik ve doğalgaz hizmetlerindeki yüksek faturalara protestolar, İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden uygulamaya alınması çağrıları, ayrımcılığa yol açacağı gerekçesiyle TBMM’deki
Öğretmenlik Meslek Kanunu’na tepkiler, sağlık meslek örgütlerinin ifade özgürlüğünü kısıtlayan aile hekimleriyle ilgili yeni yönetmelik ve yetersiz maaşlara karşı eylemleri gündemdeydi. Tüm bu protesto ve
eylemler polisin sert müdahalesine uğradı ve ifade özgürlüğü açısından ihlalleri olarak not edildi.
Şubat ayında Basın İlan Kurumu’nun (BİK) 36 kişilik Genel Kurulu’ndaki 12 hükümet temsilcisini
ataması da gerçekleşti. Cumhurbaşkanı’nın bu atamayı uzun süre bekletmesi basının artan ekonomik sorunlarına karşı resmi ilan desteğinin sınırlı kalmasına yol açıyordu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da gündeme taşıdığı konu nihayet çözüme kavuşturuldu. Ancak yeni üyeler arasında Radyo ve
Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin’in yer alması eleştirilere yol açtı. Şahin basınla
ilgili bir başka düzenleyici ve denetleyici kurum olan Basın İlan Kurumu’nda da görev alacaktı. BİK üyesi
bir başka isim İsmail Çağlar ise, uluslararası medya kuruluşları için Türkiye’de görev alan gazetecileri
hedef gösteren ve basın meslek örgütlerince tepkiyle karşılan Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları
Vakfı (SETA) raporunu1 kaleme almasıyla tanınmıştı.
Şubat ayında gazeteciler aleyhine adli süreçler devam ederken, Kocaeli’de Ses Kocaeli internet
haber sitesi sahibi Güngör Arslan, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Arslan’ın ailesi yaptığı haberler nedeniyle öldürüldüğünü açıklarken, Arslan’ı öldüren Ramazan Özkan ve azmettiricisi Burhan Polat ise olayın kişisel olduğunu öne sürdü. Gazeteci Mustafa Hoş ise, sosyal medyada “trol” olarak adlandırılan kişilerce özel hayatıyla ilgili detaylı bilgi sahibi olunmasından endişe duyduğunu açıkladı. BirGün
muhabiri İsmail Arı, AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay tarafından tehdit edildiğini iddia etti.
Cumhuriyet eski sorumlu yazı işleri müdürü Olcay Büyüktaş Akça, eski internet sorumlu haber
müdürü Ozan Alper Yurtoğlu, eski yayın koordinatörü Serkan Ozan ve muhabir Hazal Ocak’ın, Bilal
Erdoğan’ın şikayeti üzerine usulsüzlük iddiasıyla ilgili bir haberdeki “arkadaş” kelimesi kullanılması savcılıkça “hakaret” olarak değerlendirildi.

1

https://www.setav.org/rapor-uluslararasi-medya-kuruluslarinin-turkiye-uzantilari/
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Yolsuzluk, usulsüzlük iddiaları ve toplumsal muhalefet kesimlerince yapılan iktidar eleştirilerini
hedef alan erişim engelleri kararları ise, 2021 yılı boyunca Gazeteciler Cemiyeti’nin Özgürlük için Basın
(ÖiB) aylık raporlarında kayda geçtiği üzere bu yıl da sürecek görünüyor. Şubat ayında ETHA ve Gazete
Yolculuk haber sitelerine erişim engellendi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın görevdeki bakan yardımcılarından Şuay Alpay, Alpaslan Kavaklıoğlu ve Muhsin Dere’nin FETÖ ile bağlantıları oldukları,
İzmir’de görevli ağır ceza mahkemesi üyesi Hacım Çiftçi’nin eşine karşı şiddet uyguladığı, hakkında
verilen uzaklaştırma ve silahını teslim etme kararına uymadığı, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci’nin çift maaş aldığı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin eski basın danışmanı Metin Özkan’ın
bir kadının çantasından para çaldığı iddialarıyla Karaburun ilçe Kaymakamı Serap Özmen Çetin’in görevini kötüye kullandığını öne süren haberlere erişim “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engellendi.
Gazeteciler Cemiyeti bünyesinde yürütülen Özgürlük için Basın projesi ekibince açık kaynaklardan
derlenen bilgilere göre, Şubat ayı sonu itibarıyla 21’i hükümlü ve 22’si tutuklu olarak hapishanelerde
toplam 43 gazeteci bulunmaktaydı. Ocak ayı sonunda hapishanelerde 24'ü hükümlü toplam 46 gazeteci
olduğu dikkate alındığında bir yıldan fazla bir süredir devam eden hapishanelerdeki gazeteci sayısındaki
azalmanın devam ettiği görüldü.
RTÜK, Türkiye’de yayın yapan uluslararası haber siteleri DW Türkçe, Euronews Türkçe ve Voice
of America (VOA- Amerika’nın Sesi) Türkçe hakkında görüntülü/video haber yayınladıkları gerekçesiyle
lisans başvurusu yapmaları için 72 saat süre tanıdığını açıkladı. RTÜK, aksi takdirde yayın kuruluşları
internet siteleri için erişim engellemesi uygulanması yönünde AKP ve MHP kontenjanında seçilmiş üyelerince oy çokluğuyla karar aldı. DW ve VOA ise, RTÜK’ün kararını “Son yıllarda Türkiye’de özgür haberciliğe dönük baskıların son hamlesi ve olası seçimlere hazırlık” gibi yorumlarla değerlendirerek, lisans
başvurusunda bulunmayacaklarını açıkladı.
İfade özgürlüğü bağlamında gazetecilere yönelik yargılamalarda olduğu gibi “Cumhurbaşkanı’na
hakaret” suçlamalı adli süreçler gündemdeki yerini korudu. Şubat ayında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), tutuklu Osman Kavala ile ilgili Türkiye’ye yönelik ihlal sürecini görüşmek üzere, taraflara
görüşlerini sunması için 19 Nisan’a kadar süre verdiğini açıkladı. AİHM, ayrıca TBMM Genel Kurulu’nda Anayasa’ya geçici madde eklenmesiyle 20 Mayıs 2016’da dokunulmazlığı kaldırılan HDP’li 40
ismin itiraz başvurusunu, hak ve ifade özgürlüğü ihlali olarak kabul etti.

İletişim Araçlarına ve İletişimcilere Baskı
1 Şubat 2022
• İstanbul Küçükçekmece 10. Asliye Hukuk Mahkemesi, Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfının, Sözcü’de yayımlanan “İBB’den Vakıflara Hizmet Raporu” başlıklı yazısında “belgeye ve somut delile dayalı olmaksızın vakfın onur ve haysiyetini kırıcı ifadeler kullanıldığı” iddiasıyla manevi tazminatla
yargılanan gazeteci Çiğdem Toker davasında, tanık beyanlarına karşı beyanda bulunmak üzere taraflara
iki haftalık süre verilmesine karar verdi.2 Dava 31 Mart’a ertelendi.3
• Eğitim Sen’in TBMM Genel Kurulu’nda görüşmelerine başlanacak Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinin kabul edilmemesi yönünde çağrıda bulunmak için Meclis önünde yaptığı eylemi takip
eden KRT muhabiri ve kameramanına canlı yayında polis tarafından müdahale edildi. Alandaki başka
kameramanın kaydettiği görüntülerde polisin gazetecilere, “Sen muhabirsin konuştuğun lafa bak. Devam
et. Sen eylemci misin? Sen kanunu bilmiyorsun konuşuyorsun artistlik yapıyorsun” dediği kayda
geçti. Polisin ayrıca eylemcilere “Yapılan eylem kanuna aykırıdır. Lütfen eyleminize son veriniz” anonslarıyla uyarılarda bulunduğu kaydedildi.4 Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) konuya ilişkin açıklamasında, “Polis sahada işini yapan gazeteciye mâni olamaz. Gazetecilik engellenemez. Halkın haber alma
hakkını çiğnemeyin” dedi.5
• İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, BirGün Spor Editörü Eren Tutel’in, Türkiye Wushu Federasyonu’nda (TWF) yaşanan usulsüzlükleri haberleştirerek, “kamu görevlisine hakaret” iddiasıyla

https://diclefiratgazeteciler.org/haberler/t3-vakfinin-cigdem-tokere-actigi-tazminat-davasi-goruldu
https://www.mlsaturkey.com/tr/t3-vakfinin-cigdem-tokere-actigi-tazminat-davasinda-tarik-balyali-tanik-olarak-dinlendi/
4 https://t24.com.tr/video/tbmm-onundeki-ogretmenlik-meslek-kanunu-protestosunu-goruntulemek-isteyen-gazetecilere-polis-mudahalesi,45284
5 https://www.birgun.net/haber/krt-ekibine-polisten-canli-yayinda-sert-mudahale-375514
2
3
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yargılandığı davada, savcının eksik hususların giderilmesi talebini kabul etti. Mahkeme, Tutel’in avukatına yazılı beyanda bulunması için süre vererek, davayı 24 Mayıs’a erteledi.7
2 Şubat 2022
• Gazeteci Sedef Kabaş için avukatı Uğur Poyraz, “tedbiren tahliye edilmesi” talebiyle Anayasa
Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuruda bulundu.8 Başvurunun öncelikli olarak pilot dava usulüne göre
incelenmesi de talep edilerek, tutuklanma kararı ile anayasanın 19’uncu maddesinin ikinci fıkrası ile
AİHS’in “kişi hürriyeti ve güvenliği” hakkının ihlal edildiğinin tespit edilmesi istendi. Poyraz, “Haksızlığı, hukuksuzluğu bir an önce sonlandırması için Sedef Kabaş adına bugün AYM Başkanlığı'na müracaat
ettik. Bakalım AYM haksızlığın karşısında mı, yoksa hukuksuzluğun ortağı mı?” dedi. 9 Poyraz 24
Ocak’ta İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği’nin Kabaş hakkındaki tutuklama kararına İstanbul 58. Asliye
Ceza Mahkemesi’ne itirazda bulunmuş, mahkeme sulh ceza hakimliğinin kararında usul ve yasaya aykırılık olmadığı kanaatine vararak, itirazı reddetmişti.10
• İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, Libya’da yaşamını yitiren MİT mensubunun
cenaze törenini haberleştirdikleri gerekçesiyle “istihbarat faaliyetleri ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek” iddiasıyla süren davada gazeteciler Barış Pehlivan, Murat Ağırel, Hülya Kılıç, Aydın Keser, Mehmet Ferhat Çelik’in hapis cezalarını onadı.11 İstinaf Mahkemesi, gazetecilerce yapılan itiraz başvurularına
ilişkin ilk derece mahkeme kararına işaret ederek, “kararda usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka
aykırılık bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine
uyduğu, cezaların kanuni bağlamda uygulandığını” belirtti ve başvuruları oy birliğiyle reddetti.12“ Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklama” iddiasına ilişkin ise Ağırel, Keser, Çelik, Kılınç, Terkoğlu, Peylivan ve Eren Ekinci hakkında beraat kararı verilmişti. Daire, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bu suçlamadan berat kararlarına yaptığı itirazı da reddetti.13
• Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri Ahmet Kanbal’ın “terörle
mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” ve “kamu görevlisine hakaret” iddialarıyla yargılanmasında, reddi hakim talebini “yasal dayanağı olmadığı” gerekçesiyle reddetti. Dava 2 Mart’a ertelendi.14
3 Şubat 2022
• Gazeteci Mustafa Hoş, KRT TV’deki “Olağan İşler” programında15 troller tarafından takip edildiğini iddia ederek, “Oturduğum ev adresini söylüyorlar. Şu saatte şuradan çıktın diyorlar. Evet, ben o
saatlerde oradan çıkmışım. Çocuğumla parka gittiğim anları bile söylüyorlar. Bu organizasyon öyle hafife
alınacak bir şey değil” dedi. Hoş, “Kişiler hedef gösteriliyor ve kişi üzerine sosyal medyada çalışma başlatılıyor. Çalışma başlatılan kişilerin başına mutlaka bir iş geliyor. Ya gözaltına alınıyor ya tehdit ediliyor”
diye ekledi.16
• Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal, gazeteciler Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu’ndan Metastaz 2 Cendere kitabında kendisine yönelik rüşvet iddialarına yer verilmesi, dönemin TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın bu iddiaları paylaşması, bu gelişmeleri İleri Haber genel
yayın yönetmeni Doğan Ergün ile dönemin sorumlu müdürü İzel Sezer ve Yön Haber’den Ulaş Can’dan
bu iddiaları haberleştirdikleri için tazminat kazandığını duyurdu. İnal, “Bugün de Pehlivan’dan şahsıma
dönük iftiralarından dolayı 20.000 TL, Can’dan da 15.000 TL tazminat kazandım. İdlib’deki mazlumlar,
yetimler, Kuran kursu talebeleri, ihtiyaç sahiplerine sürekli yeni paralar geliyor. Arkadaşlar, Terkoğlu’ndan da 20 bin 500 TL kazandım. Onu nereye versek ki? Şık şeysinin şahsıma dönük iftiralarından

https://diclefiratgazeteciler.org/haberler/gazeteci-eren-tutelin-yargilandigi-dava-mayisa-ertelendi
https://www.mlsaturkey.com/tr/usulsuzlukleri-yazan-gazeteci-eren-tutelin-yargilandigi-dava-mayisa-ertelendi/
https://tr.sputniknews.com/20220202/sedef-kabastan-aymye-bireysel-basvuru-1053396353.html
9 https://haber.sol.org.tr/haber/sedef-kabastan-aymye-hak-ihlali-basvurusu-325051
10 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/sedef-kabasin-avukatlari-aymye-basvurdu-6927424/
11 https://www.sabah.com.tr/gundem/2022/02/15/cezalari-onanmisti-murat-agirel-ile-baris-pehlivan-cezaevine-giriyor?paging=2
12 https://artigercek.com/haberler/mit-davasinda-yargilanan-gazetecilerin-istinaf-basvurusu-reddedildi
13 https://odatv4.com/medya/gazeteciler-hakkinda-karar-cezalari-onandi-avukatlar-odatv-ye-degerlendirdi-228454
14https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-ahmet-kanbalin-yargilandigi-dava-reddi-hakim-talebi-nedeniyle-ertelendi/#:~:text=Reddi%20hakim%20talebinin%20reddine%20kar%C5%9F%C4%B1,2%20Mart%202022%20tarihine%20erteledi.
15 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/mustafa-hos-troller-tarafindan-takip-ve-tehdit-edildim-1904854
16 https://haber.sol.org.tr/haber/gazeteci-mustafa-hos-ev-adresimi-bana-soyleyip-tehdit-ettiler-325147
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dolayı iki ayrı davadan toplam 67.795 TL tazminat kazandım ve tahsil ettim. Bunu sizin önerilerinizi
dikkate alarak bir yere bağışlamak istiyorum” mesajını paylaştı.17
4 Şubat 2022
• Gazeteci Nurcan Yalçın, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Kayapınar ilçesindeki evine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Yalçın’ın avukatı,
24 saat süreyle avukat kısıtlılık kararı alındığı için müvekkili ile görüştürülmedi.18
8 Şubat 2022
• Batman 1. Asliye Ceza Mahkemesi, Jiyan Haber’in imtiyaz sahibi İdris Yayla’nın da aralarında
bulunduğu 28 kişinin “2911 sayılı Gösteri ve Yürüyüş Kanununa muhalefet” suçlamasıyla yargılanmasında, kamera kayıtlarının incelenerek sanıkların alanda olup olmadığının ve polis ikazlarının yapılıp yapılmadığının tespit edilebilmesi için görüntülerin bilirkişiye gönderilmesine karar verdi.19 Dava 2 Haziran’a ertelendi.20
• İstanbul 8. Asliye Hukuk Mahkemesi, dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın
Cumhuriyet eski muhabiri Hazal Ocak hakkında 20 Ocak 2020’de yayımlanan “Damat işi biliyor” haberi
gerekçesiyle açtığı 200.000 TL’lik manevi tazminat davasında, aynı haber nedeniyle açılan ceza davasında İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin Ocak hakkındaki beraat kararının kesinleşmesinin beklenmesine karar verdi.21 Dava 21 Haziran’a ertelendi.22
• Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Demokrat Haber editörü Selda Manduz hakkında yeniden yargılamasında “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla bir yıl altı ay hapis cezasına karar verdi.
Ancak hükmün açıklanması geriye bırakıldı.23 Manduz'a ait el konulan dijital materyallerin de iade edilmesine karar verildi.24 Mahkeme, daha önce Manduz hakkında beraat kararına hükmetmişti.25
• İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde, TELE1 Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Sakar hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla 250.000 liralık manevi tazminat davası açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel’in verdiği dava dilekçesinde, Kabaş’ın 14 Ocak’taki canlı yayında
Cumhurbaşkanı’na yönelik hakaret ve iftira içeren ifadeleri gerekçesiyle “Sakar’ın da Basın Kanunu’nun
13’üncü maddesi gereğince hukuki olarak sorumlu” olduğu öne sürüldü.26
9 Şubat 2022
• Hatay 1. Sulh Ceza Hakimliği, Gazete Yolculuk haber sitesini erişime engelledi. Gazete Yolculuk, “İnternet sitemiz mahkeme kararıyla erişime engellendi. Teknik ekibimiz sitemizin yeniden erişime
açılması için çalışmalarını başlattı ancak gün boyu sizlere haberlerimizi ulaştıramayacağız” mesajını paylaştı.27
10 Şubat 2022
• İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi, ETHA muhabiri Ali Sönmez Kayar’ın da aralarında bulunduğu dokuz kişinin “örgüt üyeliği” suçlamasıyla yargılandığı davada, adli kontrol tedbirlerinin devamına
karar verdi.28 Mahkeme davayı 17 Mayıs’a erteledi.29
• Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci-yazar Mehmet Şahin hakkında KHK ile kapatılan
Kürt Dili Araştırma ve Geliştirme Derneği (KURDİ-DER) yöneticisi olduğu 2010-2013 yılları arasında
Demokratik Toplum Kongresi (DTK) tarafından düzenlenen kimi programlara katıldığı için “örgüt üyeliği” suçlamasıyla yedi yıl altı ay hapse mahkum edilmesinde“ iyi hal” indirimi uygulayarak,30 altı yıl üç
ay hapis cezası verdi.31

17https://t24.com.tr/haber/erdogan-in-eski-avukati-inal-tip-milletvekili-ahmet-sik-gazeteciler-baris-terkoglu-ve-ulas-can-dan-tazminat-kazandigini-du-

yurdu,1012543
18 https://www.gazeteduvar.com.tr/gazeteci-nurcan-yalcin-gozaltina-alindi-haber-1551881
19 https://diclefiratgazeteciler.org/haberler/gazeteci-idris-yaylanin-yargilandigi-davada-bilirkisi-raporu-beklenecek
20 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-idris-yaylanin-yargilandigi-davada-bilirkisi-raporu-beklenecek/
21 https://diclefiratgazeteciler.org/haberler/hazal-ocakin-damat-isi-biliyor-haberine-acilan-dava-hazirana-ertelendi
22 https://www.mlsaturkey.com/tr/hazal-ocakin-damat-isi-biliyor-haberine-acilan-dava-hazirana-ertelendi/
23 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-selda-manduz-ilk-durusmada-1-yil-6-ay-hapis-cezasina-carptirildi/
24 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/257424-beraat-etti-istinaf-bozdu-selda-manduz-a-1-yil-6-ay-hapis-cezasi
25 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/257424-beraat-etti-istinaf-bozdu-selda-manduz-a-1-yil-6-ay-hapis-cezasi
26 https://www.dw.com/tr/cumhurba%C5%9Fkan%C4%B1-erdo%C4%9Fandan-sedef-kaba%C5%9Fa-250-bin-tllik-tazminat-davas%C4%B1/a-60704147
27 https://t24.com.tr/haber/gazete-yolculuk-sitesi-erisime-engellendi,1013782
28 https://diclefiratgazeteciler.org/haberler/gazeteci-ali-sonmez-kayarin-yargilandigi-dava-17-mayisa-ertelendi
29 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-ali-sonmez-kayarin-yargilandigi-dava-17-mayisa-ertelendi/
30 https://www.evrensel.net/haber/454790/gazeteci-mehmet-sahin-hakkinda-6-yil-3-ay-hapis-cezasi-verildi
31 https://diclefiratgazeteciler.org/haberler/gazeteci-mehmet-sahine-6-yil-3-ay-hapis-cezasi
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• BirGün muhabiri İsmail Arı, AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay tarafından tehdit edildiğini iddia etti. Arı, “Akay’ın avukatının satışı yasak uzun namlulu silahla videosuna ulaştım. Akay’a bir
açıklamanız var mı? sorusunu sordum. ‘Sana ulaşırsam seni perişan ederim ’diyerek, açıkça tehdit etti.
‘Beni tehdit ediyorsunuz ’dememe rağmen sözlerini küfür ve hakaretlerle sürdürdü” mesajını paylaştı.32
11 Şubat 2022
• İzmir 5. Sulh Ceza Hakimliği, İzmir’de görevli ağır ceza mahkemesi üyesi Hacım Çiftçi’nin
eşine karşı şiddet uygulaması, hakkında verilen uzaklaştırma ve silahını teslim etme kararına uymamasıyla ilgili haberlere ve tweetlere erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.33
12 Şubat 2022
• DW Türkçe muhabiri Alican Uludağ, “Yargıda Bahçeli krizi” başlıklı haberi dolayısıyla bir hakim tarafından ikinci kez şikayet edildiğini ve ifade vermek için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne çağrıldığını duyurdu. Uludağ, polis memurunca ifadesinde dile getirdiği “Aynı habere iki ayrı soruşturma
açılmasının, basın özgürlüğüne hukuka aykırı bir müdahale ve yargısal taciz olduğunu” söylediği bölümün kayıtlara geçirilmediğini ve bunun savunmasına müdahale edilemeyeceğini belirtmesi üzerine “aniden ifadeye ara verildiğini” açıkladı. Uludağ, konuya ilişkin tutulan tutanağa da ifadesinin yarıda kesildiğini eklemek istediğini ancak bu sefer de buna engel olunmak istendiğini belirtti. Uludağ, “Kasıt var mı
yok mu bilmiyorum. Ama aynı habere açılan ikinci soruşturma kapsamında ikinci kez ifadeye çağrılmam
nedeniyle yarım günümü emniyette geçirmek zorunda kaldım. Hem savunma hakkım ihlal edildi hem de
bir anlamda yargısal bir tacizle karşı karşıya kaldım” dedi.34
14 Şubat 2022
• Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Cizre’de gerçekleştirilen operasyonda Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri Zeynep Durgut gözaltına alındı. Ters kelepçeyle gözaltına alınan Durgut, Şırnak Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Durgut hakkında 24 saat avukat
görüş kısıtlılığı uygulanırken, dosyaya gizlilik kararı getirildi.35 Durgut’a, sosyal medya paylaşımlarının
sorulduğu öğrenildi.36
15 Şubat 2022
• İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, 21 kişiyle birlikte Etkin Haber Ajansı (ETHA) editörü İsminaz Temel ve muhabiri Havva Cuştan hakkında “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” iddialarıyla
yargılanmasında, yurt dışına çıkış yasaklarının devamına karar verdi.37 Dava 26 Kasım’a ertelendi.38
• Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhuriyet yazarları Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan’ın,
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın şu an görevde olan bakan yardımcılarından Şuay Alpay, Alpaslan
Kavaklıoğlu ve Muhsin Dere’nin FETÖ ile bağlantıları oldukları iddialarını gündeme getirdikleri köşe
yazıları ve haberlere erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi. Pehlivan’ın 1 Şubat’ta yayımlanan “Onlar oldu şerefli, biz olduk şerefsiz”, 3 Şubat’ta yayımlanan “Telefondaki örgüt lideri”, 10 Şubat’taki “Sen misin Erdoğan’ın sözünü dinleyen” köşe yazıları engellenirken, Terkoğlu’nun ise 10 Şubat’ta yayımlanan “Alışmak, görmekten daha kolay geliyor” yazısına erişim engellendi.39
• İstanbul Bakırköy İnfaz Hakimliği, Libya’da hayatını kaybeden MİT40 mensuplarının kimliğini
açıklayarak,“ devletin güvenliği ile iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri
açıklama” iddiasıyla Barış Pehlivan ve Yeniçağ yazarı Murat Ağırel’in denetimli serbestlikten yararlanmalarına karar verdi.41 MİT görevlisinin cenazesini haber yaptıkları için yargılanan Pehlivan ve Ağırel,
cezalarının onanmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı’na teslim olmaya gitmiş, sonrasında Silivri Cezaevi’ne sevk edilmişti.42
• Oda TV muhabiri Hülya Kılınç, Libya’da hayatını kaybeden MİT mensuplarının kimliğini açıklayarak, “devletin güvenliği ile iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri
açıklama” iddiasıyla hapis cezası onandığı için Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince evinden
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/akpli-vekil-ahmet-akaydan-gazeteci-ismail-ariya-tehdit-1906821
https://ifade.org.tr/engelliweb/aile-ici-siddetle-suclanan-hakimin-mahkeme-kararina-uymamasi-ile-ilgili-haberler/
https://www.evrensel.net/haber/454888/gazeteci-alican-uludag-savunma-hakkim-ihlal-edildi
35 https://www.evrensel.net/haber/454977/gazeteci-zeynep-durgut-gozaltina-alindi
36 https://www.medyaport.net/medya/gazeteci-zeynep-durgut-4-gundur-gozaltinda-h34102.html
37 https://www.evrensel.net/haber/336186/2si-gazeteci-12-kisi-tutuklandi
38 https://t24.com.tr/haber/gazeteci-isminaz-temel-ve-havva-custan-in-yargilandigi-dava-26-kasim-a-ertelendi,837816
39 https://ifade.org.tr/engelliweb/milli-savunma-bakaninin-yardimcilari-ile-ilgili-kose-yazilari-ve-haberler/
40 https://www.trthaber.com/haber/turkiye/baris-pehlivan-ve-murat-agirel-serbest-birakildi-655234.html
41 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-60386977
42 https://www.gazeteduvar.com.tr/gazeteciler-baris-pehlivan-ve-murat-agirel-serbest-birakildi-haber-1553331
32
33
34
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alınarak cezaevine kondu. Kılınç’a ilgili işlemler sırasında ise, Ahlak Masası’ndan bir kadın polisin eşlik
etmesi basın ve medya kuruluşlarının tepkisine neden oldu.43
• CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı İzzet Kırılmaz ile Mersin İl Gençlik Kolları
Başkanı Alkım Sümer’in aralarında bulunduğu bir grup, Mersin’de yaklaşık 35 yıldır yayın yapan Haberci
Gazetesi binasına Mersin Büyükşehir Belediyesi hakkında yolsuzluk haberi yaptığı gerekçesiyle yağlı
boya, yumurta ve kalem atarak “satılık kalemler”, “yeminiz bitmiş” sloganlarıyla saldırdı.44 Haberci Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yüksel Ekici, “Demokrasiye yakışmayan ve özellikle partilerine yakıştırmadığım gençlerin bu eylemi yapması üzücü. Onları yönlendirenleri şiddetle kınıyorum. Bugün bizim
başımıza gelen olay basına saldırı olarak gerçekleşti. Yetkililer gerekeni yapıyor. Bu saldırıların iyi bir
tarafı da var yayın politikamızın doğruluğunu ispatlayan davranış, sosyal demokrat geçinen insanların
hak ve adalet arayışını gözler önüne seren bir davranıştır” dedi. Ekici, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan
Yardımcısı İzzet Kırılmaz’ın“ Sizin yeminiz bitmiş. Ne yapsak, yalan haber yapıyorsunuz, insanları yanıltıyorsunuz. Kaos ortamı yaratıp düşman yaratmaya çalışıyorsunuz. Alın yeminiz” dediğini ve eylem
sırasında atılan boyaların çalışanlara, ofis mobilyalarına ve fotoğraf makinalarına isabet ettiğini aktardı.45
• İstanbul Anadolu 1. Çocuk Mahkemesi, MA muhabiri Rojin Altay ve üç çocuk hakkında “Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet etmek” iddiasıyla Altay hakkında savunmasının alınması
için yakalama kararı verdi. Dava, Birleşik Mücadele Güçleri’nin (BMG) 4 Şubat 2021’de kuruluşunu ilan
etmek üzere Kadıköy’de bir araya geldiği sırada yapılan eylemi takip eden Altay, Özgür Gelecek muhabiri
Taylan Öztaş yanı sıra 49 kişi ile birlikte gözaltına alınması kapsamında açıldı.46
16 Şubat 2022
• İzmir 4. Sulh Ceza Hakimliği, İzmir 5. Sulh Ceza Hakimliği’nin İzmir’de görevli ağır ceza mahkemesi üyesi Hacım Çiftçi’nin eşine karşı şiddet uyguladığı, uzaklaştırma ve silahını teslim etme kararına
uymadığıyla ilgili haberlere ve tweetlere “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle erişim engellenmesi kararı
ardından haberler ve tweetlerin silinmelerine karar verdi.47
• AYM, katıldığı televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ve “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçlarından 22 Ocak’ta tutuklanan gazeteci Sedef
Kabaş’ın “tedbiren tahliye” talebini reddetti. AYM, Kabaş’ın tutuklanmasıyla kişi hürriyeti ve güvenliği,
ifade ve basın özgürlüğü haklarının ihlal edildiğinin tespit edilmesi talebini ise esas yönünden inceleme
yapılmak üzere daha sonra görüşecek.48
19 Şubat 2022
• Kocaeli’nde, Ses Kocaeli isimli internet haber sitesi sahibi Güngör Arslan, Cedit Mahallesi’ndeki ofisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.49 Soruşturmada, Arslan’ı öldüren Ramazan Özkan, olayın azmettiricisi Burhan Polat’ın da aralarında olduğu 10 şüpheli tutuklandı, iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Arslan’ın kız
arkadaşına çiçek ve şarap gönderdiği ve bunun üzerine arkadaşına Arslan’ı korkutması talimatı verdiğini
iddia eden Polat, “Olayların bu kadar büyüyeceğini hiç düşünmedim. Hasan’a ‘Gözü korksun da ne şekilde korkarsa korksun ’dedim ancak ‘Tabancayla vurun ’demedim” savunması yaptı. Ancak Arslan’ın
ailesi, Ses Kocaeli’ndeki haberleri nedeniyle Arslan’ın öldürüldüğünü belirti.50
21 Şubat 2022
• İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında Osman Kavala, Can Dündar ve Mehmet Ali Alabora’nın da olduğu 17 kişiyle ilgili “Gezi Davası” ile 35 kişi hakkındaki “Çarşı Davası”nın dosyaların
ayrılmasına ve Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.51 Kavala, 1574 gündür Silivri Cezaevi’nde tutuklu.52
• Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Jinnews muhabiri Durket Süren hakkında televizyon
programı için haber kaynakları ile yaptığı telefon görüşmeleri, sosyal medya paylaşımları ve KHK ile
43https://t24.com.tr/haber/cezaevine-goturulen-gazeteciye-gorulmemis-muamele-ahlak-masasi-yelekli-polis-goturdu-bu-sekilde-basina-goruntu-verildi,1015123

https://www.evrensel.net/haber/455184/mersinde-haberci-gazetesini-tehdit-edip-boya-ve-yumurta-attilar
https://www.sabah.com.tr/yasam/mersinde-yerel-gazeteye-chp-genclik-kollarindan-saldiri-5871847
https://artigercek.com/haberler/gazeteci-altay-hakkinda-yakalama-karari-cikarildi
47 https://ifade.org.tr/engelliweb/aile-ici-siddetle-suclanan-hakimin-mahkeme-kararina-uymamasi-ile-ilgili-haberler-2/
48 https://www.birgun.net/haber/aym-den-sedef-kabas-karari-377437
49 https://www.gazeteduvar.com.tr/kocaelide-gazeteci-silahla-olduruldu-haber-1553792
50 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/gazeteci-gungor-arslan-cinayetinde-10-kisi-tutuklandi-ifadeler-ortaya-cikti-1911448
51 https://www.mlsaturkey.com/tr/birlestirilen-gezi-ve-carsi-davalari-besinci-durusmada-ayrildi/
52 https://www.amerikaninsesi.com/a/kavala-yine-tahliye-edilmedi/6452119.html
44
45
46
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kapatılan Özgür Gazeteciler Cemiyeti’ne üye olduğu için “silahlı terör örgütü propagandası yapmak” iddiasıyla bir yıl altı ay 22 gün hapis cezasına hükmetti. Ancak hükmün açıklanması geriye bırakıldı. Mahkeme, Süren hakkında “silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan ise “şüpheden
uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilmediği gerekçesiyle beraat kararı verdi.53 Süren, 2018 yılında Diyarbakır Lice’de hakkındaki arama kararı nedeniyle 12 kişiyle birlikte gözaltına alınmış, yurtdışına çıkış
yasağıyla serbest bırakılmıştı.54
22 Şubat 2022
• Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci’nin çift maaşlı bürokratlar arasında yer aldığına dair haberlere erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.55 Karar
metninde, ”İçeriklerde talep edenin itibarı ve saygınlığının zedelenmesine neden olacak paylaşımların olduğu anlaşılmakla 5651 sayılı Kanunun 9/3-4 maddesinde belirtilen şartlar oluştuğundan talebin kabulüne
karar vermek gerekmiştir” denildi. 56 CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Birinci’nin
TÜRKSAT’ta Yönetim Kurulu üyesi olduğunu ve iki maaş toplamının 44.075 lira yaptığını söylemişti.57
• İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi, Bloomberg’te 10 Ağustos 2018’de yayınlanan ekonomik
kriz nedeniyle dolar kuru için “10 lira olacak” yönünde haberler hazırlayan muhabirler Kerim Karakaya
ile Fercan Yalınkılıç ve bunu yorumlayan gazeteciler Sedef Kabaş, Merdan Yanardağ ile oyuncu Orhan
Aydın’ın da aralarında bulunduğu 38 kişi hakkında “Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet etmek” suçlamasıyla yargılamasında, hakkında yakalama kararı bulunan beş kişinin dosyasını ayırdı. Dava 27 Nisan’a ertelendi.58
23 Şubat 2022
• Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin eski basın danışmanı
Metin Özkan’ın, Aralık 2021’de bir restoranda aynı masayı paylaştığı Ufuk Enginler isimli kadının çantasından para çaldığının iddia edildiği haberlere erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.59
• Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği, emekli askeri hakim Zeki Üçok’un, Milli Savunma Bakanı
Hulusi Akar’ın yardımcılarından Muhsin Dere’nin ByLock kullanıcısı, Yunus Emre Karaosmanoğlu’nun
ise ABD’yle ilişkili olduğunu iddia ettiği açıklamalarıyla ilgili haberlere erişimi “kişilik hakları ihlali”
gerekçesiyle engelledi.60
• Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, takip ettiği haberler nedeniyle “Devletin birliğini ve
ülke bütünlüğünü bozmak, kasten öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla müebbet ve örgüt propagandası
yapma” iddiasıyla12 yıl bir ay hapis cezası hükmettiği Gelî Kurdistan TV’nin eski kameramanı Rojhat
Doğru’yla ilgili gerekçeli kararında61, Doğru’nun 6-8 Ekim 2014 Kobani protestolarını izlemesini suç
olarak saydı.62 Mahkeme, Doğru’nun Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın verdiği Turkuaz basın
kartı sahibi olmamasını, “devletin birliğini ve bütünlüğü bozmak” suçundan verilen cezanın gerekçelerinden birisi olarak gösterdi. Mahkeme, Doğru’nun “bir elinde kamera bir elinde tabanca” olduğunu ileri
sürdü.63
24 Şubat 2022
• Trans gazeteci yazar Deniz Elin, beş ay çalıştığı Fehmi Koru’nun sahibi olduğu 64 Ocak
Medya’daki köşe yazılarının silindiğini duyurdu. Arşivinin silinmesine yönelik tarafına herhangi bir açıklama yapılmadığını ifade eden Elin, Twitter paylaşımında65,“ Yazılarımı sildikleri gün aylarca erteledikleri sigorta girişimi yapmışlar. İki gün sonra da iptal ediyorlar. Sanırım yazıları da bu yüzden sildiler. Aklı
sıra aldık, anlaşamadık çalışmadan gönderdik yapacaklar, böylece tazminattan kurtulacaklar. İyi de yazıların, haberlerin sosyal medya görüntüleri var, o kadar okuyucu var, şahit var. Gerçekten akıl alır gibi

https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-durket-suren-1-yil-6-ay-hapis-cezasina-carptirildi/
https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/258049-gazeteci-durket-suren-e-hapis-cezasi
55 https://ifade.org.tr/engelliweb/saglik-bakan-yardimcisi-ile-ilgili-haberler/
56 https://www.birgun.net/haber/fahrettin-koca-nin-yardimcisinin-cift-maas-haberlerine-erisim-engeli-itibari-zedeleniyor-378221
57 https://t24.com.tr/haber/saglik-bakani-koca-nin-yardimcisinin-cift-maas-haberlerine-erisim-engeli-itibari-zedeleniyor,1016806
58 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/aralarinda-gazetecilerin-de-oldugu-bloomberg-davasinda-yeni-gelisme-1910087
59 https://ifade.org.tr/engelliweb/gazeteci-metin-ozkan-ile-ilgili-haberler/
60 https://ifade.org.tr/engelliweb/milli-savunma-bakaninin-yardimcilari-ile-ilgili-haberler/
61 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-rojhat-dogruya-verilen-muebbet-hapis-cezasinin-gerekcesi-turkuaz-basin-karti-yok/
62 https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/258169-gazeteciye-verilen-muebbet-hapsin-gerekcesi-basin-karti-yok
63 https://www.gazeteduvar.com.tr/gazeteci-rojhat-dogrunun-avukati-temur-basin-karti-olmamasi-muebbet-gerekcesi-sayildi-haber-1554263
64 https://www.ocakmedya.com/
65https://twitter.com/banaisimvermedi/status/1496227938995482628?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1496227938995482628%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsusma24.com%2Focak-medya-gazeteci-deniz-elindenizin-yazilarini-sildi%2F
53
54
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değil. Hak savunucularına ve özellikle de düşünce basın özgürlüğünü savunan herkese bir kez daha sesleniyorum: Bir gazeteci sırf trans kadın olduğu için mi, uğradığı bu hak ihlaline kimse ses çıkarmıyor?
‘Trans kadın gazeteci ’kimliğini de mecbur bırakıldığım için hayatımda ilk defa bu olay yüzünden kullanmak zorunda bırakıldım. Bu da ayrıca üzüyor. Çünkü ben sadece ‘gazeteci’ kimliğimle var olmak
istiyorum”66 dedi.67
25 Şubat 2022
• İzmir 6. Sulh Ceza Hakimliği, Karaburun ilçe Kaymakamı Serap Özmen Çetin hakkındaki“ görevi kötüye kullanmak suretiyle haksız menfaat sağladığı” iddialarıyla ilgili haberlere erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.68
• Diyarbakır’da Silvan Kaymakamı ve Kayyım Belediye Başkanı Murat Öztürk’ün şikayeti üzerine Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı’nca “Silvan’da bir çocuk ölümden döndü” haberini yayınlayan Silvan Mücadele Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Parlak hakkında “hakaret” ve “hedef gösterme”
iddialarıyla soruşturma başlatıldı. Parlak, “Bu şekilde gazetecileri sindirmek ve korkutmak istiyorlar. Bu
soruşturmanın tek bir mesajı var, ‘Bir daha aleyhimizde haber yaparsan, bizi eleştirirsen seni rahat bırakmayız. ’Mesleki sorumluluğu, halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını korumak olan bir gazeteci
olarak gerçeği yazmaktan korkmuyorum” dedi. Olayda yaralanan çocuğun babası Mehmet Bayıkcan da,
“Haber yapılmasaydı olayın üzeri kapatılacaktı. Parlak, gazetecilik görevini yaptı” dedi. Haberde, Silvan
ilçesinde okuldan evine dönerken rögar kapağı açık olan çukura düşerek yaralanan ve çenesine 14 dikiş
atılan yedi yaşındaki Ş. B.’den söz ediliyordu.69
28 Şubat 2022
• Diyarbakır 3. Sulh Ceza Hakimliği, ETHA haber sitesini erişime engelledi. Böylece 2022’nin
ilk iki ayında beşinci kez erişim engeli getirilen ajansın internet adresleri daha önce de 7-12-24 Ocak ve
4 Şubat tarihlerinde erişime engellenmişti. Ajans yayınına etha33.com adresinden devam ediyor.70

İfade ve Basın Özgürlüğünü Kullanmak İsteyenlere Müdahale
1 Şubat 2022
• Eğitim-İş Sendikası üyelerince TBMM önünde Öğretmen Meslek Kanunu Teklifi’nin geri çekilmesi talebiyle yapılacak basın açıklamasına polis müdahale etti. Eğitim İş Sendikası’ndan yapılan açıklamada,71“ Meclis önünde yapmak istediğimiz basın açıklaması, kolluk kuvvetlerince engellendi. En temel sendikal hak ve özgürlüklerden biri olan protesto hakkımız gasp edildi. ‘Öğretmene değil, çetelere
barikat’, ’Öğretmene değil, tarikata barikat’, ‘Mustafa Kemal’in öğretmenleriyiz ’sloganlarımız sık sık
polis tarafından‘ Yapılan eylem kanuna aykırıdır. Lütfen eyleminize son veriniz ’anonslarıyla bölündü.
Arbedeye rağmen geri adım atmayarak, basın açıklamamızı yaparak eylemi sonlandırdık” dedi.72
2 Şubat 2022
• İstanbul Beyoğlu’nda sokakta Kürtçe müzik yapan sokak sanatçılarının engellenmesi olayını
Van’da protesto etmek isteyen grubun etkinliği73 polis ekiplerince engellendi.74
• Hakkari Valiliği, il genelinde 15 gün süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasaklandığını
duyurdu.75
3 Şubat 2022
• İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Ferhat Berkpınar, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen bir soruşturma gerekçesiyle dernek binasına düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak, Adıyaman’a götürüldü. İHD Şube Başkanı Abdullah
Zeytun soruşturma hakkında kısıtlama kararı olduğu gerekçesiyle operasyon hakkında bilgi edinemediklerini ifade etti.76

https://kaosgl.org/haber/ocak-medya-da-sansur-gazeteci-deniz-elin-deniz-in-tum-yazilari-silindi
https://susma24.com/ocak-medya-gazeteci-deniz-elin-denizin-yazilarini-sildi/
https://ifade.org.tr/engelliweb/karaburun-kaymakami-hakkindaki-haberler/
69 https://www.mlsaturkey.com/tr/ihmali-haberlestiren-gazeteci-ferhat-parlak-hakkinda-kayyumun-sikayeti-ile-sorusturma-acildi/
70 https://www.dusun-think.net/haberler/ethaya-2022de-5-erisim-engeli/
71 https://t24.com.tr/video/tbmm-kapisi-onunde-egitim-is-sendikasi-ile-polis-arasinda-gerginlik,45277
72https://sendikabulteni.com/haber/tbmm-onunde-aciklama-yapmak-isteyen-egitim-ise-polis-engeli-97833
73 http://mezopotamyaajansi35.com/KULTUR-SANAT/content/view/160609
74 https://susma24.com/vanda-polis-kurtce-sarkiya-izin-vermedi/
75 https://www.birgun.net/haber/hakkari-de-gosteri-ve-yuruyuslere-yasak-375731
76 https://www.gazeteduvar.com.tr/ihd-diyarbakir-subesine-polis-baskini-sube-yoneticisi-gozaltina-alindi-haber-1551734
66
67
68
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• İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, CHP İstanbul İl Başkanı
Canan Kaftancıoğlu hakkında “kişilik haklarını zedelediği” gerekçesiyle açtığı 500.000 liralık tazminat
davasını reddetti. Erdoğan, 8 Ocak 2021'de yaptığı açıklamada, Kaftancıoğlu için “DHKP-C militanı”
demiş, Kaftancıoğlu da “Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat” ifadesiyle yanıt vermişti. Erdoğan,
bunun üzerine Kaftancıoğlu hakkında 500.000 liralık tazminat davası açmıştı.77
4 Şubat 2022
• Zonguldak’ta AKP İlçe Başkanlığı’nın binasının çatısına çıkarak yedi aydır çocuğunun kendisine gösterilmediğini iddia ederek yaşamına son vereceğini söyleyen A.Ç. isimli vatandaş, “İstanbul yasası, evimi yıktı, yavrumu elimden aldı” dediği için “Cumhurbaşkanı hakaret” iddiasıyla gözaltına
alındı.78 A.Ç. isimli vatandaş, ertesi gün sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Karadeniz Ereğli
Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.79
• İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, ortağı olduğu balık restoranında öldürülen avukat
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili öldürülme anı ve suça konu eylemin gerçekleşme görüntülerine
yayın yasağı getirdi.80
• Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hakkında soruşturma başlatılan CHP üyesi çiftçi Memik Budak Facebook hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkındaki paylaşımları nedeniyle “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla tutuklandı. Avukat Bektaş Şarklı,
“Bugün Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlamasıyla Gaziantep’te çiftçilik yapan CHP üyesi Memik Budak
tutuklanmıştır. AKP‘li Cumhurbaşkanı siyaset yapmasına, tüm muhalefete hakaret etmesine rağmen koruma zırhına sığınmakta ama kendisine dokunan cezaevine gönderilmektedir” dedi.81
6 Şubat 2022
• Mardin Kızıltepe’de elektrik zamlarını protesto etmek isteyen bir gruba polis, biber gazı ve tazyikli suyla82 müdahale etti.83
• Türkiye Yüzme Federasyonu, Covid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi
Emine Erdoğan’a sosyal medya hesabından yorum yapan eski milli yüzücü Derya Büyükuncu’ya “daimi
hak mahrumiyeti cezası” verdi. Federasyondan yapılan açıklamada, “Büyükuncu’nun sosyal medya üzerinden sarf ettiği söylem ve yazılarının Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na ve eşine aleniyet oluşturacak şekilde yapmış olduğu paylaşımlarının Türkiye Yüzme Federasyonu Disiplin Kurulu Talimatı’nın
34. maddesine aykırı olduğu, ulusal medya kanallarından öğrenildiği üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ilgili hakkında adli soruşturma başlatıldığı, eylemlerinin yoğunluğu ve içeriğinin şiddet göz
önünde bulundurularak Türkiye Yüzme Federasyonu Disiplin Talimatı’nın 34. maddesinin ikinci fıkrası
uyarınca 'daimi hak mahrumiyetiyle cezalandırılmasına' karar verilmiştir” denildi.84
• İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın rahatsızlığı ile ilgili suç teşkil
eden paylaşımlara yönelik re’sen başlatılan soruşturma kapsamında, Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkarıldığını duyurdu.85
8 Şubat 2022
• Ülke genelindeki iş bırakma eylemiyle ilgili Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılacak basın açıklaması engellendi. Van Hakkari-Tabip Odası Başkanı Hüseyin Yaviç, TTB Merkez
Konseyi Üyesi Dr. Ayfer Bostan, SES Şube Eşbaşkanı Figen Çolakoğlu, Şube Eşbaşkanı Zeki Seven,
Şube Kadın Sekreteri Seda Güler, Şube Denetleme Kurulu Başkanı Mehmet Emin Yılmaz’ın da aralarında 10 kişi gözaltına alındı. Van Hakkari-Tabip Odası Başkanı Hüseyin Yaviç, “Türkiye’nin her ilinde
yapılan bir açıklama var. Her ilde yasak değil de burada mı yasak” dedi.86 Gözaltına alınanlar Van İl
Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alındıktan serbest bırakıldı.87

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/erdoganin-chpli-kaftancioglu-hakkinda-actigi-500-bin-tllik-tazminat-davasina-ret-1905011
https://abcgazetesi.com/yasamina-son-vermek-icin-catiya-cikan-sahis-erdogana-hakaret-edince-gozaltina-alindi-417007
http://www.kdzereglihaber.com/haber/Catiya-cikip-Cumhurbaskani-na-hakaret-eden-zanli-tutuklandi/24314#h24314
80 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/avukat-safak-mahmutyazicioglu-cinayeti-goruntulerine-yayin-yasagi-6932525/
81 https://www.memohaber.com/siyaset/cumhurbaskani-erdogana-hakaretten-tutuklandi/50255/
82 http://mezopotamyaajansi35.com/GUNCEL/content/view/161084
83 https://ankahaber.net/haber/detay/elektrik_zamlari_mardin_kiziltepede_yuruyus_ve_istifa_sloganlariyla_protesto_edildi_73027
84 https://tr.euronews.com/2022/02/06/eski-milli-yuzucu-derya-buyukuncu-ya-daimi-hak-mahrumiyeti-cezas
85 https://www.trthaber.com/haber/gundem/derya-buyukuncu-hakkinda-yakalama-karari-652623.html
86 https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/vanda-saglik-emekcilerine-polis-mudahalesi-cok-sayida-gozalti-1906229
87 https://www.gazetevan.com/public/haber/van/174930/vanda-gozaltina-alinan-saglikcilar-serbest-birakildi
77
78
79
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• Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korona virüse yakalanmasının ardından sosyal medyadan yaptığı yorum nedeniyle “daimi hak mahrumiyeti cezası”
verilen eski milli yüzücü Derya Büyükuncu’nun, millilik lisansının iptal edileceğini açıkladı.88
• Migros’un İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki deposunda iş bırakan işçilerden 150’den fazlası gözaltına alındı. Karakolda ifadeleri alındıktan sonra işçiler serbest bırakıldılar. Maaşlarına yüzde sekiz zam
yapılması sonrası iş bırakma grevi yapan 120’den fazla işçi “iş hukukunu bozmak” iddiasıyla işten atılmıştı. Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası, “Sendikamız Genel Başkanı, iki sendika yöneticimiz ve 150’yi aşkın işçi kardeşimiz Esenyurt Migros Depo’da gözaltına alındılar. Kıraç Karakolu’na
götürülüyorlar. Sabah vardiyasında tekrar depo önünde olacağız. Hesap soracağız!” mesajını paylaştı.89
9 Şubat 2022
• İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi, Boğaziçi Üniversitesi’nden yedi öğrencinin “halkı kin ve
düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçlamasıyla yargılandığı davada, Siber Suçlar Şube Müdürlüğü’ne müzekkere yazılarak sanıklara atılı suça konu olan Şahmeran figürlü Kabe resminin asılması ile ilgili açık
kaynak araştırması yapılmasına, eylem sebebiyle oluşan olumlu ve olumsuz tepkileri içeren raporun hazırlanmasına karar verdi.90 Mahkeme, davayı 30 Mart’a erteledi.91
10 Şubat 2022
• İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi Parkı davasındaki tek tutuklu Osman Kavala’nın son
değerlendirmeden bu yana hukuki durumunda değişiklik olmadığını belirterek, oy çokluğuyla tutukluluk
halinin devamına karar verdi.92 Üye hakimlerden biri ise muhalefet şerhi koydu. Tutukluluk hali gerekçesinde, “Son tarihli değerlendirmeden bu yana hukuki durumda değişiklik olmaması gözetilerek Kavala’ya isnat edilen suçun vasıf ve niteliği, yargılamanın geldiği aşama, dosyada bulunan HTS kayıtları,
ve BAZ bilgileri üzerinde yapılan inceleme, dijital materyaller üzerinde yapılan inceleme sonucu düzenlenen raporlar, atılı suçun yasada öngörülen cezanın üst sınırı, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı
anlaşıldığı” görüşü belirtildi.93
11 Şubat 2022
• AYM, üyesi olduğu Eğitim Sen’in afişlerini dağıttığı için yazılı uyarı alan Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi araştırma görevlisi Umut Kaya’nın başvurusunda el ilanı dağıtmasının “ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini” belirterek, reddetti. 94 Kaya Hacettepe Üniversitesi’nin Beytepe Kampüsü’nde 2/11/2010 tarihinde bir grup akademik ve idari personelle birlikte
kütüphane önünde önceden izin almaksızın Eğitim-Sen adına tanıtım masası açmış ve “Öğrencime Dokunma ve Asistan Kıyımına Hayır” başlıklı el ilanları dağıttığı için idare tarafından uyarı cezası almıştı.95
12 Şubat 2022
• Eskişehir’de elektrik ve doğalgaz zammını protesto etmek için yürüyüş yapmak isteyen yaklaşık
600 kişilik gruba polis müdahale etti. Vatandaşlar, elektrik faturalarını yaktı, “Hükümet istifa” sloganları
attı.96
• Batman'daki kayıp yakınlarıyla İnsan Hakları Derneği Batman Şubesi’nin Gülistan Caddesi’ndeki İnsan Hakları Anıtı önünde gerçekleştirmek istediği eyleme Batman Valiliği’nin 10 günlük
eylem ve etkinlik yasağı nedeniyle polis müdahale etti.97

https://www.birgun.net/haber/bakan-kasapoglu-ndan-derya-buyukuncu-aciklamasi-iptal-sureci-basladi-376403
https://www.gazeteduvar.com.tr/migros-iscileri-gozaltina-alindi-haber-1552441
90 https://kaosgl.org/haber/bogazici-sergi-davasi-30-mart-a-ertelendi
91 https://www.mlsaturkey.com/tr/bogazici-sergi-davasi-30-marta-ertelendi/
92 https://tr.euronews.com/2022/02/10/osman-kavala-n-n-tutukluluk-halinin-devam-na-karar-verildi
93 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/son-dakika-mahkemeden-osman-kavala-karari-6944128/
94 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2015/2947?KelimeAra%5B0%5D=ya&page=309?Dil=
95 https://www.memurlar.net/haber/1014837/el-ilani-dagitan-arastirma-gorevlisine-verilen-uyari-cezasina-aym-den-onay.html
96 https://ankahaber.net/haber/detay/eskisehirde_zam_protestosuna_polis_engeli_73766
97 https://www.gazeteduvar.com.tr/kayip-yakinlari-yeniden-valilik-yasagina-takildi-haber-1552927
88
89
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13 Şubat 2022
• Kadın Meclisleri’nin, İstanbul Kadıköy’de zamları protesto etmek için alana tencere ve tavalarla
girmek istemesine polis barikat kurarak müdahale etti. Tencere-tavalarını bırakmak istemeyen göstericiler, barikatlar arasında dans ederek zamları protesto etti.98
17 Şubat 2022
• İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, 8 Mart 2018’de karara bağlandıktan sonra 6 Mart 2020’de
Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından aralarında Atilla Taş ile gazeteci Ahmet Memiş’in de bulunduğu
sekiz kişi yönünden bozulan, 17 kişi için ise onanan 25 sanıklı “FETÖ’nün medya yapılanması” davasında
Taş’ın dosyasının, “mevcut bu dosyasıyla görülmesini gerektirecek bir yönü bulunmadığı’” gerekçesiyle
ayırılmasına karar verdi. Mahkeme, “cumhurbaşkanına hakaret” suçu kapsamında Adalet Bakanlığı’ndan
yazı gelmesinin beklenmesine ve Taş hakkındaki yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin
devamına karar verdi.99
• İstanbul Kadıköy’de GBT sorgulaması yapmak isteyen bekçiler tarafından darp edilerek, ters
kelepçeyle gözaltına alınan avukat Mürsel Ünder, Anadolu Adalet Sarayı'na ifadeye çağrıldı. Ünder, ifadesinde “Görevli bekçiler ısrarla GBT yapma yetkilerinin olduğunu beyan ettiler. GBT yapabileceklerini
herkese yaptıklarını söylediler. Bu tartışmanın akabinde avukat olduğumu söyledim. 7245 sayılı yasanın
kendilerine bu yetkiyi vermediğini hatırlattım. Kendileri de bu yasaya göre işlem yapacaklarını söylediler” dedi. Mürsel’in savcılıktaki ifadesi sırasında aralarında TBB Başkanı Erinç Sağkan ile İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu’nun bulunduğu hukukçular tarafından yapılan açıklamada, “Yasal gerekçesi yurttaşların güvenliğini sağlamak üzere oluşturulmuş ve kurulmuş olan bekçilik kurumunun çok
büyük bir güvenlik sorunu haline gelmiş durumda. Maalesef ki canımızı, malımızı başta olmak üzere,
temel hak ve özgürlüklerimizi korumak üzerine oluşturulduğu söylenen bu kurum, artık ciddi anlamda en
temel Anayasal hak ve özgürlüklerimizi, başta bu somut olayda seyahat özgürlüğü olmak üzere engelleyen, yok eden ve şiddet göstermek suretiyle hakları ihlal eden bir kuruma dönüşmüş” denildi.100
18 Şubat 2022
• Özgür Hukukçular Derneği’ne mensup bir grup kadın avukat tarafından Mersin Adliyesi önünde
yapılan ve“ cezaevinde kalamaz” raporu olan hasta tutuklu HDP’li Aysel Tuğluk’un tahliye edilmesine
yönelik basın açıklamasına müdahale edildi.101
19 Şubat 2022
• Ankara Kadın Platformu’nun, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programını duyurmak için Çankaya
Belediye binası önünde yapmak istediği basın açıklamasına müdahale edildi ve bazı eylemciler gözaltına
alındı.102
• KHK ile polis mesleğinden ihraç edilen Aytaç Saçmalı’ya, servis şoförlüğü için başvurduğu
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından KHK’lı olduğu gerekçesiyle uygunluk sertifikasının verilmediği öne sürüldü.103
21 Şubat 2022
• Yeni Akit, Twitter’daki paylaşımında “Çok Güzel Hareketler 2” afişinde yer alan kadın oyuncunun omuzlarını, elbisesindeki omuz dekoltesi nedeniyle buzladı. Yeni Akit, “Millî ve manevi değerlerle
alay ediyorlar” ara başlığıyla“ Skandal bitmek bilmiyor. Çok Güzel Hareketler 2 rezilliğinin yeni adresi
belli oldu”104 ifadeleriyle programı hedef gösterdi.105
• İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi 52 kişi hakkındaki yargılamada, Koç Üniversitesi öğrencisi Zehra Aydemir ile Ege Üniversitesi öğrencisi Erhan Acıdere’nin adli
kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar vererek, davayı 4 Temmuz’a erteledi.106

https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-60369438
https://www.gazeteduvar.com.tr/fetonun-medya-yapilanmasi-davasinda-atilla-tasin-dosyasi-ayrildi-haber-1553552
https://www.milliyet.com.tr/gundem/dayak-yedigini-one-suren-avukattan-bekciler-sikayetci-oldu-6702844
101 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/mersinde-avukatlara-polis-mudahalesi-6961371/
102https://www.karar.com/guncel-haberler/ankarada-8-mart-icin-basin-aciklamasi-yapmak-isteyen-kadinlara-polis-1652401?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle
103 https://t24.com.tr/haber/khk-liya-soforluge-uygun-belgesi-verilmedi,1016066
104 https://www.yeniakit.com.tr/haber/skandal-bitmek-bilmiyor-cok-guzel-hareketler-2-rezilliginin-yeni-adresi-belli-oldu-1628606.html
105 https://susma24.com/yeni-akitten-cok-guzel-hareketler-bunlar-2-afisine-sansur/
106 https://www.mlsaturkey.com/tr/52-bogazicili-ogrencinin-yargilandigi-dava-temmuza-ertelendi/
98
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• Bursa Osmangazi Cumhuriyet Caddesi üzerinde müzik eşliğinde gösteri yapan Uludağ Üniversitesi Beden Eğitimi Fakültesi öğrencilerine zabıta müdahale etti.107 Gösteriyi izleyen vatandaşların ise
duruma tepki gösterdiği belirtildi.108
22 Şubat 2022
• Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesi, sosyal medya hesabında “Kürt” ve “Kürdistan” kelimelerinin
geçtiği paylaşımlar yaptığı için“ silahlı terör örgütü propagandası yapmak” iddiasıyla yargılanan Fırat
Üniversitesi araştırma görevlisi Hifzullah Kutum hakkında yurt dışına çıkış yasağının devamına karar
verdi. Dava 3 Mart’a ertelendi.109
• Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi, İHD Eş Başkanı Avukat Öztürk Türkdoğan hakkında“ terör
örgütü üyeliği” iddiasıyla yargılanmasında, yurt dışına çıkış yasağının devamına karar vererek, davayı 19
Nisan’a erteledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey Irak’ın Gara bölgesinde düzenlediği operasyon sırasında PKK tarafından 13 sivilin öldürülmesine ilişkin 16 Şubat 2021’de
TBMM’de yaptığı açıklamada, İHD için “canı çıkasıca” demişti. Türkdoğan, Soylu’nun bu açıklamasından üç gün sonra evi basılarak gözaltına alınmış, daha sonra adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 16 Aralık 2021’de Türkdoğan hakkında “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla dava açmıştı.110
23 Şubat 2022
• Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan
Doku’nun annesi Bedriye Doku, babası Halit Doku ve ablası Aygül Doku, Adalet Bakanlığı önünde darp
edilerek gözaltına alındı.111
24 Şubat 2022
• Kamuoyunda “Emekli Amiraller Bildirisi” olarak tanımlanan ve Montrö Sözleşmesi’nin önemine ilişkin açıklama nedeniyle haklarında “anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma” iddiasıyla
dava açılan isimlerden E. Tümgeneral Alper Çetin Tezeren, E. Tuğamiral Türker Ertürk ile E. Tümamiral
Cem Gürdeniz, İstanbul’da ifade verdi. Gürdeniz İstanbul 24.Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ifadesinde,
“Bu dava hukuk sisteminin siyasallaştığını gösteriyor. Türk amirallerinin Montrö duyarlılığı ve sarıklı
amirale ilişkin duyarlılığını gösterdik. Pişman değilim. Montrö Sözleşmesi Türkiye’nin can simididir.
Ukrayna Türkiye’den boğazları kapatmasını istedi, Montrö olmasaydı Türkiye tarafsızlığını gösteremezdi” dedi.112 Tezeren de, “Talihsiz bir şekilde en yüksek yargı organları mensuplarının da dahil olduğu
bir karalama, devlete, hükümete karşı bir girişimmiş algısı oluşturularak kötü niyetli bir kampanya başlatıldı. Hem sosyal medya platformları ile internet sitelerinde, hem de yerel basında, örgütlü ve organize bir
şekilde yürütülen anılan karalama kampanyaları ve suç duyuruları ile şahsım ve meslektaşlarım nezdinde
masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkı açıkça ihlal edilmiştir. Yapılan haksız ve mesnetsiz suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.113 İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ifadesi alınan Ertürk de, “yargılamanın Türk milletini üzdüğünü ve devletin imkanlarını boş yere meşgul ettiğini düşünüyorum ve sayın
mahkemeden beraatımı istiyorum. Yurtdışı yasağım da var. Onun da kaldırılmasını talep ediyorum”
dedi.114
27 Şubat 2022
• Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Kur Korumalı TL Mevduat (KKM)
verilerine sansür uyguladı. BDDK, 9 Şubat’ta günlük olarak KKM verilerini yayınlayacağını açıklamıştı
ancak dört gün yayınlandıktan sonra 14 Şubat’tan sonra yayınlanmadı. Kur Korumalı TL Mevduat ’ta
biriken tutarı haftalık bültende yayınlamaya başlayan kurum, 18 Şubat itibarıyla sistemde 469 milyar 230
milyon TL biriktiğini duyurdu. Ancak bu kez de açıklanan verilerde dövizden ve TL’den açılan hesaplara
ilişkin detayın yer almadığı görüldü.115
28 Şubat 2022
107

https://www.bursahakimiyet.com.tr/bursa/bursa-da-sokak-akrobatlarina-mudahale-eden-zabitaya-vatandastan-tepki-653585

108https://www.bursamuhalif.com/bursada-sokak-danscilarina-mudahale-eden-zabitaya-yurttaslar-tepki-gosterdi/?utm_campaign=Bundle&utm_medium=refer-

ral&utm_source=Bundle
109 https://www.mlsaturkey.com/tr/savci-kurdistan-kelimesini-kullandigi-icin-tutuklanan-akademisyen-kutum-icin-ceza-istedi/
110 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/ihd-es-genel-baskani-ozturk-turkdogan-insan-haklari-savunuculugu-kriminalize-edilmeye-calisiliyor-1910078
111 https://medyascope.tv/2022/02/23/gulistan-dokunun-ailesi-gozaltina-alindi-dokunun-annesi-polis-aracinda-medyascopea-konustu/
112 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/montroyu-savunan-amiraller-hakim-karsisina-cikti-turk-yargi-sisteminin-buyuk-ayibidir-1910645
113 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/emekli-amiraller-bildirisi-emekli-tumamiral-tezeren-ifade-verdi-6973930/
114 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/emekli-amiraller-bildirisi-davasi-emekli-tumamiral-cem-gurdeniz-ifade-verdi-42010456
115https://www.cumhuriyet.com.tr/ekonomi/aciklamakta-gecikti-bddkden-kur-korumali-mevduata-sansur-1911411#:~:text=T%C3%BCrk%20Liras%C4%B1'ndaki%20de%C4%9Fer%20kayb%C4%B1,14%20%C5%9Eubat'ta%20tak%C4%B1l%C4%B1%20kald%C4%B1.
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• İstanbul’da kendilerini “Geçinemiyoruz” ve “Yurtsuzlar” isimleriyle tanıtan öğrenci gruplarınca yapılan elektrik ve doğalgaz faturaları ile hayat pahalılığını Taksim’de protestosunda 26 kişi gözaltına alındı. 26 kişi, kimlik tespitlerinin yapılmasının ardından serbest bırakıldı. İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Uyarılara rağmen eylem yapmakta ısrar eden gruptan (26) şahıs yakalanmıştır. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir” denildi.116
• A Haber, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sırasında ülkede mahsur kalan Türk vatandaşlarından
birisi olarak Harkov’dan canlı yayına bağlandığında, “tahliye bekleyen 800 öğrenci var” diyerek yardım
isteyen Duygu Birgül’ü yayından aldı. ”Buradan sadece 50 öğrenci tahliye edildi, 800 kişi daha var. Durumumuz çok acil. Yarım saat sonra belki bu konuşmayı bile yapamayacağım” diyen Birgül, konuşmasını
sürdürdüğü sırada sunucu Gökhan Kurt araya girdi. Kurt,“ Devletimiz bu noktada sizlerin yardımınıza
ulaşacak. Bugün de tahliyeler tüm hızıyla devam etti” dedi ve Birgül, yayından alındı.117
• Twitter, Rusya devletine bağlı yarı resmi haber ajansı Sputnik’te çalışan bazı gazetecilerin hesaplarını “Rusya devletine bağlı medya” diyerek etiketledi. Sputnik, kararı “cadı avı” olarak nitelendirdi.118

RTÜK ile İlgili Gelişmeler
4 Şubat 2022
• RTÜK, ATV’deki programında sinir krizi geçiren ve yüzünün görünmesini istemeyen 18 yaşında
bir kadına canlı yayında bağıran Esra Erol’un programı nedeniyle kanala para cezası verdi. RTÜK üyesi
İlhan Taşcı, “Eleştirel sesleri susturabilmek için en ağır para cezası, program hatta yayın durdurma kararlarına gözünü kırpmadan imza atan RTÜK, söz konusu şikayet rekoru kıran ATV’deki ‘Esra Erol’da ’
programı olunca en alt limitten göstermelik para cezasıyla olayı geçiştirdi” dedi.119 RTÜK üyesi Okan
Konuralp de, “RTÜK, bugünkü toplantısında ‘Esra Erol’da ’programı için ATV’ye, ‘Serap Peköz’le G.
Peşinde ’programı için Star TV’ye yüzde bir idari para cezası verdi. Programların içerikleri dikkate alındığında, daha yüksek bir ceza verilmesi yönündeki düşüncem nedeniyle, karara karşı oy verdim. Öte yandan Kurul, Halk TV ve Tele1’i cezasız bırakmama yaklaşımını sürdürdü. Her iki yayıncı kuruluşla ilgili
tavrım da basın özgürlüğü temelinde ve karara karşı oy şeklindedir.”120 mesajını paylaştı.121
• RTÜK, FOX TV’de yayınlanan, “Fulya İle Umudun Olsun”, Show TV’deki “Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme”, Beyaz TV’deki “Hayatta Her Şey Var”, Star TV’deki “Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde” ile ATV’deki “Esra Erol”da programlarına idari para cezası verdi. Üst Kurul, ayrıca Halk TV’deki
“İki Yorum” programında Levent Gültekin’in sözleri ile TELE 1’deki “18 dakika” programında Merdan
Yanardağ’ın sözleri nedeniyle idari para cezasına karar verdi. Virgin Radyo’da “Mesut Süre ile Rabarba”
programında alkol kullanımını ve kumar oynamayı özendirici nitelikte yayın yapıldığı gerekçesiyle idari
para cezası yaptırımı uygulanırken, evlilik dışı çarpık ilişkilerin olağanmış gibi gösterilmesi ve karakterler
arası seviyesiz diyalogların aile kurumuna zarar verdiği gerekçesiyle FOX TV’deki “Yasak Elma” ve silahlı şiddet görüntülerinin bireylerde duyarsızlaşmaya ve şiddetin kanıksanmasına yol açabileceği gerekçesiyle Kanal D’deki “Yargı” dizileri nedeniyle yayıncı kuruluşa idari para cezası uyguladı. “Survivor
Allstar” yarışmasında yer alan gergin tartışma ortamlarında kişiler arasında geçen hakarete varan incitici
ve yaralayıcı ithamların, saldırgan tutumların, çocuk ve gençler üzerinde olumsuz etki edebilecek türden
davranışlar olduğu gerekçesiyle de TV 8’e idari para cezası verildi.122
9 Şubat 2022
• RTÜK, Türkiye’de yayın yapan uluslararası haber siteleri DW Türkçe, Euronews Türkçe ve Voice of America (VOA - Amerika’nın Sesi) haber sitelerine lisans başvurusu yapmaları için 72 saat süre
tanıdığını açıkladı. RTÜK üyesi İlhan Taşçı, ‘Sitede video var, lisans almalı’ gerekçesiyle alındığı yorumunu yaptı ve 123Twitter’dan “RTÜK, VOA, DW Türkçe ve Euronews’e lisans başvurusu için 72 saat süre
tanıdı. Oy çokluğuyla alınan karar SETA’nın 2019’daki fişleme niteliğindeki uluslararası medya
116

https://www.egepostasi.com/guncel/ogrencilerin-fatura-zinciri-ne-polis-mudahalesi-26-gozalti-h278456.html

117https://t24.com.tr/video/a-haber-ukrayna-da-mahsur-kalan-ogrenciyi-turk-kizi-aglamaz-diyerek-yayindan-aldi,45864?fbclid=IwAR2fQujd3bWI43TcC-

rhB94IBH3jQwjJC-KAQj8iX2Vi-tc1eCBKsFCCSLBo
118 https://www.birgun.net/haber/twitter-gazetecileri-rusya-devletine-bagli-medya-diyerek-etiketledi-378909
119 https://twitter.com/ilhantasci/status/1489581901488828423?ref_src=twsrc%5Etfw
120 https://twitter.com/okonuralp/status/1489582602918977546?ref_src=twsrc%5Etfw
121 https://www.gazeteduvar.com.tr/rtukten-esra-erolun-sozlerine-ceza-gostermelik-haber-1551926
122 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/rtuk-ceza-yagdirdi-2-6932276/
123 https://www.diken.com.tr/rtukten-dw-turkce-euronews-turkce-ve-amerikanin-sesine-72-saat-sure/
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raporunun bir uygulaması. Lakin, uluslararası medyanın baskılanmasına yönelik bu hamle de başarısızlığa
mahkumdur”124 mesajını paylaştı.125
10 Şubat 2022
• RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Halk TV’de Ayşenur Arslan’ın sunduğu ”Medya Mahallesi” programı hakkında Türk Mukavemet Teşkilatı’na yönelik sözler nedeniyle inceleme başlatıldığını
duyurdu.126-127
13 Şubat 2022
• RTÜK, Türkçe yayın yapan uluslararası haber sitelerinin lisans başvurusu için 72 saatlik süre
tanınması kararı ardından gelen tepkilere karşın “Sektöre rehber olan RTÜK, iddiaların aksine haberlerin
belli teminat altında legal olarak yayılmasından yanadır” açıklamasında bulundu. Üst Kurul’un açıklamasında, “İfade ve basın hürriyetine ilişkin hiç kimsenin tereddüt etmesine, gereksiz endişeye kapılmasına
ve yasal dayanaklarla işini yapan Üst Kurulumuzu töhmet altında bırakacak açıklamalar yapmasına lüzum
yoktur” denildi.128
14 Şubat 2022
• RTÜK tarafından “paganizm propagandası yapıldığı” iddiasıyla hakkında inceleme başlatılan
FOX TV’deki ”Maske Kimsin Sen” programı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Türk toplumunun temel değerlerine aykırı unsurlar taşıdığı gözlenen ve son günlerde özellikle yabancı içeriklerin uyarlaması
şeklinde ekranlara gelen televizyon programlarına karşı adım atılacağı kararını içeren genelgenin yayımlanmasının ardından yayından kaldırıldı. Programda,“ paganizm ve satanizm propagandası yapıldığı”na129 dair sosyal medyada yer alan iddialar ve “Fox Haddini Bil” etiketiyle başlatılan hedef gösterme
kampanyası üzerine RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, “çocukların korunması” adı altında programının incelemeye alınacağını açıklamıştı.130
• RTÜK üyesi İlhan Taşçı, RTÜK’ün Türkçe yayın yapan uluslararası haber sitelerine lisans için
süre vermesine ilişkin “Bu bir siyasi karardır. Haber siteleri için lisans kararının üç kurumla kalmayacağı
anlaşılıyor, bu bir başlangıç” dedi. Taşçı, “Bir kararın yasaya dayanması onun hukuki olduğunu göstermez. Herkes yönetmelik çıktıktan neredeyse üç yıl sonra neden bu üç kurum seçildi diye haklı olarak
merak ediyor. Ancak bunun üç kurumla kalmayacağı anlaşılıyor. Çok fazla toz kaldırmadan çok fazla
gürültü koparmadan üç uluslararası kurum için karar alındı ama diğer kurumlar için de benzer taleplerin
önümüzdeki haftalar ve aylarda gündeme geleceği sürpriz olmayacak. Bu bir başlangıç” dedi.131
16 Şubat 2022
• RTÜK, yayıncılık ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle KRT, Flash TV ve TGRT’ye idari para cezası
verdi. KRT’deki “Olağan İşler” programında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yasa dışı kişi ve ilişkilerle birlikte anılması ve dayanağı olmayan bazı iddiaların gündeme getirilmesi sebebiyle üst sınırdan
idari para cezası müeyyidesi uygulandı. Flash TV’deki “Al Sana Haber” programında Erkan Özerman’ın,
programda konu edilen kişiler hakkında ağır hakaret ve küfürleri seslendirmesi nedeniyle üst sınırdan
idari para cezasına karar verdi. TGRT Haber’deki “Ekrem Açıkel ile Ana Haber” programı hakkındaki
raporda, sunucunun Türkiye’de yapılan reyting ölçümleri ile verdiği yanlış bilgilerin tarafsızlık, gerçeklik
ve doğruluk ilkelerini ihlal ettiği ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olduğu değerlendirmesinde bulunarak, üst sınırdan idari para cezası verdi.132
21 Şubat 2022
• RTÜK, VOA Türkçe, DW Türkçe ve Euronews haber sitelerine ilişkin 72 saatlik lisans alma
kararını siteye yükledi. RTÜK üyesi İlhan Taşcı, “RTÜK’ün Amerika’nın Sesi, DW ve Euronews

124https://twitter.com/okonuralp/status/1491348596213821441?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctw-

term%5E1491348596213821441%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.indyturk.com%2Fnode%2F469956%2Fmedya%2FrtC3BCkten-dw-tC3BCrkC3A7e-euronews-tC3BCrkC3A7e-ve-amerikaE28099nC4B1n-sesi-hakkC4B1nda-karar72-saat-sC3BCre
125https://www.indyturk.com/node/469956/medya/rt%C3%BCkten-dw-t%C3%BCrk%C3%A7e-euronews-t%C3%BCrk%C3%A7e-veamerika%E2%80%99n%C4%B1n-sesi-hakk%C4%B1nda-karar-72-saat-s%C3%BCre?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle
126https://twitter.com/ebekirsahin/status/1491491139731570694?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1491491139731570694%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsusma24.com%2Fhalk-tvdeki-medya-mahallesi-programina-rtukten-sorusturma%2F
127 https://susma24.com/halk-tvdeki-medya-mahallesi-programina-rtukten-sorusturma/
128 https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-60366913
129 https://www.cumhuriyet.com.tr/yasam/maske-kimsin-sen-final-yapti-eda-ecenin-sozleri-programa-damga-vurdu-suudi-arabistanda-bile-1907531
130 https://susma24.com/18425-2/
131 https://t24.com.tr/haber/rtuk-uyesi-tasci-haber-siteleri-icin-lisans-kararinin-uc-kurumla-kalmayacagi-anlasiliyor-bu-bir-baslangic,1014804
132 https://www.aydinlik.com.tr/haber/rtuk-krt-tgrt-halk-tv-ve-flash-tvye-yaptirim-karari-aldi-301324
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sitelerinin lisans almalarına ilişkin kararları siteye yüklendi. Kuruluşlar için tanınan 72 saatlik süre işlemeye başladı. RTÜK, başvurmayan sitelerin erişimlerinin engellenmesini mahkemeden isteyecek”
dedi.133
24 Şubat 2022
• Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, RTÜK’ün bazı yabancı haber kuruluşlarına
yönelik lisans kararına ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price’ın Twitter’daki paylaşımı alıntılayarak, “ABD, kendi topraklarında yabancı medya kuruluşlarının faaliyetlerini düzenlerken, Türkiye’nin düzenlemelerini eleştiremez. İkili ilişkilerde eşitsizlik dönemi bitmiştir”134 dedi.135
28 Şubat 2022
• RTÜK, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle ilgili yapılan yayınlar hakkında web sitesinden yazılı
bir açıklama yayımlayarak, haberlerde “mümkün olduğunca insani hassasiyetlere uygun görüntüleri” seçmesi istendi. Açıklamada, ayrıca ”devletimizin tüm kurumlarının yapmış olduğu özverili çalışmaları gölgeleyebilecek gerçek dışı bilgilere ve asılsız suçlamalara yer verilmesi” ve ”konu hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olmayan kişilerin programlara katılarak kamuoyuna hatalı bilgiler verdikleri” belirtildi.136

İfade ve Basın Özgürlüğüne Yönelik Yurtiçi ve Yurtdışından Gelen Tepkiler
1 Şubat 2022
• Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi
Gazete’de yayımlanan “Basın ve Yayım Faaliyetleri” konulu genelgenin iptali için Danıştay’a başvurdu.
MLSA Eş Direktörü Avukat Veysel Ok, “Anayasa ve uluslararası sözleşmeler ile garanti altına alınmış
hak ve özgürlükler bir genelge kısıtlanamaz. Genelge ile bağımsız ve eleştirel medyayı hedef alan baskı,
denetimler ve kapatmaya kadar varan cezalar artacaktır. Danıştay’ın bu sefer de ivedilikle doğru kararı
vermesini bekliyoruz” dedi.137
• Diyarbakır Barosu, 29 Ocak’ta Resmi Gazete’de yayımlanan “Basın ve Yayım Faaliyetleri” genelgenin “temel hak ve özgürlüklerin özüne dokunma riski taşıması, kanunilik ve belirlilik ilkesine aykırılık taşıması” gerekçesiyle iptali için Danıştay’da dava açtı. Dilekçede, “genelge ile medya ve basın özgürlüğü üzerinde sansür ve otosansürün amaçlandığı temel hak ve hürriyetleri engelleyici mahiyetin bulunduğu” öne sürüldü.138 Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren,“ Diyarbakır Barosu olarak, kamu yararı
amacı gütmeyen ve özgürlükler alanına müdahale niteliği taşıyan idari tasarruflara karşı hukuki mücadeleyi yürütmeye kararlıyız. Genelge icrai işlem değildir. Genelgelerle hak ve özgürlükleri etkileyen düzenlemeler yapılamaz” dedi.139
• Aralarında Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Freedom House ve Gazetecileri Koruma Komitesi’nin bulunduğu 26 insan hakları ve gazetecilik örgütü, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş’ın serbest bırakılması için Türkiye’ye çağrıda bulundu. Açıklamada, “Kabaş’ın ve tüm tutuklu gazetecilerin serbest bırakılmasını, DW Türkçe muhabiri Alican Uludağ’ın aldığı
ölüm tehditleri hakkında tam kapsamlı bir soruşturma yürütülmesini ve gazetecinin güvenliğinin ve korunmasının yetkililerce sağlanmasını, RTÜK’ün TELE1’e verdiği yayın yasağı ve para cezalarının geri
çekilmesini ve kurumun bağımsız yayın kuruluşlarına yönelik taraflı ve ayrımcı tutumuna bir son vermesini talep ediyoruz” denildi.140
2 Şubat 2022
• Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in
Sözcüsü Peter Stano, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Osman Kavala halen tutuklu olması nedeniyle Türkiye’nin AİHM’e havale edilmesi kararını oy çokluğuyla kabul etmesiyle Ankara’nın AB normlarına aykırı davrandığını söyledi. Stano, “AİHM tarafından ihlal davasının başlatılması nadir görülen bir
durumdur. Bu, Türkiye’de yıllardır tutuklu Kavala’nın davasıyla ilgili endişeleri açıkça göstermektedir.
Bu tutum endişe verici bir örnek oluşturmakta ve AB’nin Türk yargısının uluslararası standartlar ile
https://t24.com.tr/haber/rtuk-kararlari-sitesine-yukledi-voa-dw-turkce-ve-euronews-e-taninan-72-saatlik-sure-islemeye-basladi,1016405
https://twitter.com/fahrettinaltun/status/1496823980400918530?
https://t24.com.tr/haber/iletisim-baskani-altun-dan-abd-ye-rtuk-yaniti-abd-turkiye-nin-duzenlemelerini-elestiremez,1017095
136 https://susma24.com/rtuk-ukrayna-yayinlarina-iliskin-uyarida-bulundu/
137 https://bianet.org/bianet/hukuk/257087-sansur-genelgesine-bir-dava-da-mlsa-dan
138 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/160397
139 https://www.basnews.com/tr/babat/737794
140 https://www.gazeteduvar.com.tr/27-uluslararasi-orgutten-sedef-kabas-icin-ortak-aciklama-haber-1551473
133
134
135
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Avrupa standartlarına bağlılığı konusundaki endişelerini artırmaktadır. Bu tutum aynı zamanda Türkiye’nin Avrupa Konseyi üyesi ve AB üye adayı olarak üstlendiği yükümlülüklere de aykırıdır” dedi.141
• Dicle Fırat Gazeteciler Derneği’nin (DFG) “2022 Ocak ayı gazetecilere yönelik hak ihlalleri
raporu”na göre, Ocak ayında bir gazeteci saldırıya uğradı, iki gazeteci tutuklandı. RTÜK, üç yayıncıya
ceza ve beş televizyon programına ceza verdi. 13 internet sitesi kapatıldı, 50 habere erişim engeli getirildi.142
4 Şubat 2022
• Haber-Sen, Resmi Gazete’de yayımlanan “Basım ve Yayım Faaliyetleri Genelgesi” ile yasama
organı olan TBMM’nin görevlerinin gasp edildiğini ve idari özerkliği olan RTÜK gibi kurumlara, “kanuna ve hukuka aykırı biçimde emir ve talimat verildiğini” öne sürdü. Sendika açıklamasında, “İçeriğine
bakıldığında muğlak, belirsiz kavram ve ilkelere yer verildiği, kamusal sorumluluk ve ciddiyetle de hiç
bağdaşmayan özensiz bir dil kullanıldığı görülmektedir. Demokratik bir toplumda ifade özgürlüğü çerçevesinde haber alma hakkının güvencesi olan medya doğrudan tehdit olarak tanımlanmaktadır. Daha vahimi, amaçlandığı iddia edilen çocuk ve gençlerin korunması gibi ilkeler hiç dikkate alınmadan yerliyabancı içerik konusunda ayrımcılık içeren ve taraflı bir yaklaşım izlenmektedir. Buradan iktidarın, kendi
çıkarına göre keyfi biçimde belirlediği milli ve manevi değerler, çocuk ve gençlerin korunması bahanesiyle basın özgürlüğüne bir darbe daha vurmaya hazırladığı gözden kaçmamaktadır” denildi.143
• TİP Milletvekili Ahmet Şık, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal’ın
kendisine yönelik kazandığı tazminat davasına ilişkin açıklamasına “Aynı dosya içeriğiyle açılan üç ayrı
davanın UYAP’tan belirlenen bir dijital sistem olmasına rağmen aynı mahkemeye düşmesi, hukuk varmış
gibi göstermek için davalardan birinin reddedilmesi, diğer iki davada yüklüce tazminata hükmedilmesi,
mahkemeye bakan hakimlerin evli ve adliyedeki odalarının dahi ortak olmasını tesadüfle mi açıklayacağız?” tepkisini gösterdi. Şık,“ Söz konusu davalara konu olan ses kayıtlarıyla ilgili olarak Mustafa Doğan
İnal, dönemin Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Zeybekçi’nin talimatlarıyla konuya dahil olduğunu ve yargı
sürecini hızlandırmak için girişimlerde bulunduğunu açıkladı. Her şeyden önce Türkiye yargısı şu soruların yanıtını aramak zorunda. Fransa elçisi bir Fransız şirketi olan TEFAL’in süren davası için neden bir
bakana gider? Nasıl bir yardım ister? Bir bakan neden ve ne karşılığında buna uyar? Cumhurbaşkanının
avukatını ne ile görevlendirir? Velev ki açıklamalar doğru olsun, Cumhurbaşkanının avukatı sıfatını taşıyan bir kişi davalara yön verecek üst düzey yargı mensuplarıyla neden konuşur? Bunlar yargı bağımsızlığını zedelemez mi? Türkiye’de bağımsız, tarafsız, siyasal iktidarın ve suç ortaklarının talimatlarının
dışına çıkarak hukuk saikiyle kararlar veren bir yargı olsaydı bu soruların yanıtını öğrenirdik. Hakkımda
açılan davada ortaya çıkan sonucu da sürpriz olarak değerlendirebilirdik. Ezcümle hukuk saikiyle bir
açıklama yapmak manasız” İfadelerini kullandı.144
6 Şubat 2022
• Aralarında sanatçı ve yazarların yer aldığı bir grup tutuklu Osman Kavala ile dayanışmak için
Silivri Cezaevi’nde bir araya geldi. “Kavala’ya Özgürlük” hesabından yapılan paylaşımda, “Sanatçı, yazar ve kültür sanat çalışanları, 1559 gündür tutuklu olan #OsmanKavala’yla dayanışmak için Silivri Cezaevi önünde buluştu” denildi.145
7 Şubat 2022
• Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, Basın İlan Kurumu’nda (BİK), 2021 yılı
Şubat ayından itibaren görev yapacak yeni dönem hükümet kanadı temsilcilerinin halen atanmamasına
tepki göstererek, Cumhurbaşkanlığı’na çağrıda bulundu.146
8 Şubat 2022
• Türk Tabipleri Birliği (TTB), Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılacak açıklama
sırasında 10 sağlıkçının gözaltına alınmasına “Van’daki yasakçı anlayış emeğimize, sağlığımıza sahip
çıkmamıza, anayasal haklara yine tahammül edememiştir. Gözaltına alınanlar serbest bırakılmalıdır” tepkisini gösterdi. Açıklamada, “Hukuka aykırı olan bu müdahale sağlık emekçilerinin haklı taleplerini
https://www.sozcu.com.tr/2022/dunya/abden-cok-sert-kavala-aciklamasi-endiseliyiz-6929745/
https://www.evrensel.net/haber/454156/dgf-ocak-ayinda-1-gazeteci-saldiriya-ugradi-13-site-kapatildi-5-televizyona-ceza-verildi
https://www.evrensel.net/haber/454256/basim-ve-yayim-faaliyetleri-genelgesi-iktidarin-sopasi-olarak-kullanilacagi-acik
144https://t24.com.tr/haber/tip-milletvekili-ahmet-sik-tazminatla-sonuclanan-davalarla-ilgili-konustu-uc-ayri-davanin-ayni-mahkemeye-dusmesini-hakimlerin-evliolmasini-tesadufle-mi-aciklayacagiz,1012759
145 https://t24.com.tr/haber/1559-gundur-tutuklu-olan-osman-kavala-yla-dayanisma-sanatci-ve-yazarlar-silivri-cezaevi-nde-bulustu,1013085
146 https://www.birgun.net/haber/bik-genel-kurulu-1-yildir-toplanmiyor-tgc-den-cumhurbaskanligi-na-cagri-376281
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bastırmaya yöneliktir. Müdahale gerekçesi olarak gösterilen Van Valiliği’nin yasaklamaları beş yılı aşkın
süredir kesintisiz olarak devam etmektedir. Van Valiliği aldığı yasaklama kararlarıyla anayasal bir hak
olan toplanma ve gösteri hakkını kullanılmaz hale getirmek istemektedir. Toplanma ve gösteri yapma
özgürlüğü hem ifade özgürlüğüyle hem de sendika ve örgütlenme özgürlüğüyle doğrudan ilişkilidir. Sağlık emekçilerinin taleplerini demokratik biçimde ifade etmesi nitelikli sağlık hizmeti sunulmasının, sağlık
emekçilerinin insanca çalışma koşullarına sahip olmasının koşuludur” denildi.147
9 Şubat 2022
• Diyarbakır Sulh Ceza Hakimliği’nce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan gazeteci Nurcan Yalçın, “yaşadığımız ülkede ifade özgürlüğü yok, basın özgürlüğü yok. Çalışma alanlarımız çok kısıtlı. Bu
işe başladığımdan beri bu zorlukların farkındaydım. Haber alma hakkı için elimizden geleni yapmaya
devam edeceğiz” dedi. Yalçın, JİNHA muhabiri olduğu dönemde yaptığı röportajın suçlama konusu edildiğini belirterek, “Sur ilçesinde hendeklerin arkasında kadınlarla röportaj yapmıştık. Yüzüm açık, elimde
mikrofon var, kadınların yüzü kapalı. Bu röportajım önüme çıkarıldı. İllegal bir şey yapmışım gibi sunuldu” dedi.148
• Aralarında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Düşünce Suçuna Karşı Girişim, Nazım Hikmet
Kültür ve Sanat Vakfı, PEN Türkiye Yazarlar Derneği’nin bulunduğu 27 kuruluş change.org’da başlattıkları imza kampanya ile “Hukuk ve adalet neyi emrediyorsa onu yerine getirin” diyerek, çağrıda bulundular. Çağrıda, “Bu ülkenin yurttaşları ve kurumları olarak kendimizi hukuksal güvenlikten yoksun hissediyoruz. İfade özgürlüğünü kullanan gazeteciler, sanatçılar, bireyler saldırı altındadır. Bu saldırılar özgürlük ve güvenlik, söz söyleme, yasalar önünde eşitlik, adalete erişim, bilgilenme gibi Anayasada öngörülen neredeyse tüm hak ve özgürlüklerimize yöneliktir. Bu ihlalin son mağduru gazeteci Sedef Kabaş’tır.
Kabaş, henüz hakkında bir yargı kararı olmadan, bizzat Cumhurbaşkanı, ardından sabık Adalet Bakanı ve
AKP sözcüsü tarafından suçlu ilan edilmiş, hedef gösterilmiş ve tutuklanmıştır. Ve sürekli hedef gösterilmeye devam edilmektedir. Daha fazla utanca ve yok sayılmaya muhatap olmadan, Kabaş için, haksız
yere hapsedilen tüm yazar ve gazeteciler için hak, hukuk ve adalet neyi emrediyorsa onu yerine getirin”
denildi.149
• Gazeteciler Cemiyeti, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), Avrupa Basın ve Medya
Özgürlüğü Merkezi, Avrupa Gazeteciler Federasyonu, Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), DİSK Basınİş’in de aralarında bulunduğu 37 ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşu “Cumhurbaşkanı’na hakaret”
suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş’ın serbest bırakılması konusunda ortak basın açıklaması
yayınladılar. Açıklamada “TELE1’de katıldığı televizyon programında kullandığı Çerkez atasözünün hakaret sayılarak apar topar evinden gözaltına alınan ve ‘Cumhurbaşkanına hakaret ’suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Kabaş’ın serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Türkiye’de gazeteciler sistematik olarak hedef
gösteriliyor ve sindirilmeye çalışılıyor. Ülkenin basın özgürlüğünde geldiği noktayı değerlendirdiğimizde
uygulanan bu politikaları son derece endişe verici buluyoruz. Kabaş’ın tutuklanması ifade özgürlüğüne
yapılmış ağır bir saldırıdır. Ülkede farklı seslere tahammül kalmadığının, özgür basının susturulmak istendiğinin kanıtı niteliğindedir” denildi.150
10 Şubat 2022
• VOA, RTÜK’ün lisans başvurucu için verdiği 72 saatlik süre kararına ilişkin “Türk hükümeti
internet sitelerini bloke ederse, VOA’nın ücretsiz ve açık internete erişimin sürdürülmesi için her türlü
çabayı gösterecektir” açıklamasında bulundu. VOA Sözcüsü Bridget Serchak, VOA’nın hükümetin haber
kuruluşlarını susturma çabalarının, tüm demokratik toplumların temel değeri olan basın özgürlüğünü ihlal
ettiğine inandığını belirtti. 151 Serchak, kendilerine henüz resmi bir bildirim yapılmadığını belirtti.
“RTÜK’ün olası kararının DW’yi de etkileyebileceğini medyadan öğrendik” diyen Sözcü, “Ancak
RTÜK’ten resmi bir bildirim geldiğinde bağlayıcı bir değerlendirme yapabilir ve nasıl hareket edeceğimizi öngörebiliriz” ifadelerini kullandı.152
11 Şubat 2022
• AB Büyükelçisi Meyer-Landrut, DW Türkçe’ye verdiği demeçte Osman Kavala’nın tutuklu yargılanmasına ilişkin, “Kavala ile ilgili süreci yakından izliyoruz. Avrupa Konseyi üyelerinin hepsinden
https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=285e1538-88ec-11ec-bfc3-c3e948a9785f
https://www.gazeteduvar.com.tr/gazeteci-nurcan-yalcin-surda-yaptigim-haber-illegal-bir-sey-gibi-sunuldu-haber-1552524
https://m.bianet.org/bianet/insan-haklari/257470-27-kurumdan-hukukculara-cagri-hukuk-ve-adalet-neyi-emrediyorsa-onu-yerine-getirin
150 https://www.mlsaturkey.com/tr/38-stk-ve-17-gazeteciden-ortak-cagri-sedef-kabas-derhal-serbest-birakilsin/
151 https://gazetekarinca.com/voadan-rtuke-lisans-yaniti-basin-ozgurlugu-ihlal-ediliyor/
152 https://www.amerikaninsesi.com/a/voa-dan-rtuk-e-lisans-yaniti/6434781.html
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Konsey’in organlarının kararlarına uymasını bekleriz ve tabii ki AİHM kararları da buna dahil” dedi. İhlal
sürecinin başlatılmasının Avrupa Konseyi için “nadir durumlardan” biri olduğuna ve endişeleri artırdığına
dikkat çeken Meyer-Landrut, ayrıca RTÜK’ün Türkçe yayın yapan DW Türkçe, VOA Türkçe ve Euronews
sitelerine lisans alma şartı getirmiş ve lisans başvurusu yapmamaları halinde bu sitelere erişim sağlanamayacağı kararını da “Konuyu ve başlatılan bu süreci daha iyi anlamaya çalışıyoruz. Bizim amacımız tabi
ki medyanın işini gerektirdiği şekilde özgürce yapabilmesine yardımcı olmak. Basın özgürlüğü ile ilgili
endişeler bir gerçek ve bu konuyu da gerektiği şekilde ele alıyoruz” dedi.153
• DİSK Basın İş Sendikası Genel Başkanı Faruk Eren ile RSF Türkiye Temsilcisi ve Bianet
Medya Özgürlüğü Raportörü Erol Önderoğlu, RTÜK’ün VOA Türkçe, Deutsche Welle Türkçe (DW) ile
Euronews’e lisans başvurusu yapma şartı getirmesine tepki gösterdi. Eren, “RTÜK, sadece bu kuruluşları
değil, Türkiye’deki diğer internet sitelerini de denetimi altına almak isteyecektir. Geçtiğimiz haftalarda
yayınlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesinde yer alan ‘milli ve manevi değerlere uygun yayıncılık ’talimatının hemen ardından bu kararın gelmesi gazeteciler arasında endişe de yarattı. Genelgeyle ne olduğu
tartışmalı, muğlak ‘milli ve manevi değerlere uygun yayıncılık ’için kurumlar göreve çağırılmıştı. Gazeteciliği ‘denetleyecek ’kurumların isimlerinin de yer almadığı genelgeyi gerekçe göstererek herhangi bir
mülki amir bile istemediği yayınlara müdahale edebilir. Tüm bu gelişmeler zaten büyük kıskaç altındaki
basın ve ifade özgürlüğünün alanını daha da daraltacak. Özellikle seçimlerin konuşulduğu bu süreçte,
iktidara biat etmeyen yayın organlarına baskının artması endişesi içindeyiz” dedi. Önderoğlu da, uluslararası medya kuruluşlarının isteğe bağlı dijital hizmet sağlayıcıları gibi değerlendirilmesinin “vahim sakatlık” olarak değerlendirdi. “RTÜK’ün siyasete hizmet eden taraflı kararları olmasaydı lisans başvurusu
talep etmesi sıradan bir işlem olarak karşılanabilirdi. 2023 seçimleri öncesine de denk gelen bu girişim
bizim için endişe konusu. RTÜK’ün son beş yıldır, daha bir göze batan eleştirel kanallara dönük politik
müdahalelerinin bu kez, bağımsız gazetecilik açısından son yıllarda etkisini artırmış uluslararası haber
mecralarını hedef alma ihtimali temel kaygımızdır. Bu arada Exxen, Blutv, Gain, Puhu TV gibi abone
bazlı veya paralı dijital platformlar olarak ele alınamayacak bu medya kuruluşlarının ‘isteğe bağlı dijital
hizmet sağlayıcıları’ olarak işleme davet edilmesini vahim bir sakatlık olarak değerlendiriyoruz. Bu bakış
açısı sorunlu olduğu kadar sürecin ne denli telaşla ve özensiz idare edildiğinin de göstergesidir” dedi.154
12 Şubat 2022
• KESK Mersin Şubeler Platformu, KHK ile ihraç edilen 4.239 KESK’linin ihraç kararı iptali için
OHAL Komisyonu’na başvurduğunu ancak beş yıl geçmesine rağmen dosyaların karara bağlanmadığını
belirterek, “KHK’lar gidecek biz kazanacağız” sloganıyla basın açıklaması yaptı. Açıklamada, “Ne acıdır
ki, aralarında şube yöneticilerimizin de bulunduğu en az 17 arkadaşımız hayatlarını kaybettikten sonra
‘gidemeyecekleri ’görevlerine komisyon kararıyla iade edilmişlerdir. 100’den fazla insanımız ise ihraç
sonrası yaşadıkları ağır sorunlar nedeniyle içine girdikleri çıkmazdan kurtulamayarak intihar etmişlerdir.
Reddedilen başvurulardan 344’ü Barış Akademisyenlerine ait olup, 50 dosya ise karara bağlanmayı beklemektedir” denildi.155
14 Şubat 2022
• MLSA’nın “Ocak 2022 Dava Gözlem Raporu”na156 göre 36 davada 332 kişi yargılandı. Yargılanan 332 kişiden 111’i öğrenci, 91’i aktivist, 44’ü gazeteci, 25’i siyasetçi, yedisi yazar, dördü sanatçı,
üçü avukat ve ikisi akademisyen. Bu kişilere 36 farklı kategoride toplam 62 suçlama yöneltildi. Ocak
ayında sanıklara yöneltilen suçlamaların yüzde 44’ü terörizm suçlamaları oldu. Terörizm suçlamalarının
yüzde 93’ü, gazeteci, aktivist ve siyasetçilere yöneltilen “terör örgütü üyeliği” ve “örgüt propagandası”
suçlamalarıydı. Terörizm suçlamalarına gösterilen delillerin yüzde 24’ünü gazeteci ve yazarların haberleri, yazıları ve çektikleri fotoğraflar oluştururken sosyal medya paylaşımları gösterilen delillerin yüzde
21’ini oluşturdu. Ocak ayında yargılanan kişilere yöneltilen suçlamaların yüzde dokuzunu “cumhurbaşkanına hakaret” suçlaması oluşturdu. Bu suçlamaya gösterilen delillerin yüzde 60’ı ise sosyal medya paylaşımlarıydı. Karar duruşması görülen davalarda iki gazeteci, dört siyasetçi, üç aktivist hapis cezalarına

https://www.dw.com/tr/ab-b%C3%BCy%C3%BCkel%C3%A7isi-bas%C4%B1n-%C3%B6zg%C3%BCrl%C3%BC%C4%9F%C3%BC-demokrasilerinayr%C4%B1lmaz-par%C3%A7as%C4%B1/a-60748934
154 https://www.amerikaninsesi.com/a/rsf-ve-disk-basin-is-ten-rt%C3%BCk-e-lisans-mecburiyeti-tepkisi/6437717.html
155 https://www.habereguven.com/mersin-kesk-khklar-gidecek-biz-kazanacagiz/
156 https://www.mlsaturkey.com/wp-content/uploads/2022/02/MLSA-Ocak-2022-Dava-Gozlem-Raporu.pdf
153
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çarptırıldı. Gazeteci Rojhat Doğru, ise “devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmaktan” müebbet hapis cezasına çarptırıldı.157
• AYM Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan, AYM gündeminde 66 bine yakın bireysel başvuru bulunduğuna vurgu yaparak, “Bu rakamın ne kadar korkutucu olduğunu ifade edebilmek için bizim gibi
bireysel başvuru sistemini benimseyen ülkelerdeki başvuru sayısına bakmak lazım” dedi. Alman ve İspanya’nın Anayasa mahkemelerinde çok daha önce bireysel başvuru sistemine geçmiş olmalarına rağmen
önlerinde daha az başvuru olduğunu belirten Arslan, “Ocak 2022’de bize gelen başvuru sayısı 12 bine
yakın. Yani yılın ilk ayı bize 12 bin bireysel başvuru geldi. Bu sayı Almanya ve İspanya AYM'lerine yılda
gelen başvuru sayısından daha fazla. O yüzden biz söylüyoruz bireysel başvuruda AYM’nin tek rakibi
AİHM” diye konuştu. AİHM’in önünde şu anda 70 bine yakın derdest başvuru bulunduğunu söyleyen
Arslan, “Bu başvurular 47 ülkeden alınan başvurular. AYM neredeyse tek başına AİHM’in 47 ülkeden
aldığı kadar başvuru alıyor. Dolayısıyla bu mesele çözülmesi gereken acil meselelerden biri. AYM’nin
işini yapmasını engelleyen bir diğer tehdit de objektif etkisinin hayata geçirilememesi. Bununla şunu kastediyoruz. Bireysel başvurunun amacı tek tek sivrisinekleri yok etmek değildir, sivrisinekleri üreten bataklığı kurutmaktır” dedi.158
• Migros tarafından iş akdi feshedilen 257 işçi, Tuncay Özilhan’ın Yüksek İstişare Konseyi Başkanı olduğu Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) genel merkezi önünde yaptıkları basın
açıklamasında, taleplerini sıraladılar. İşçiler, “4 TL saat ücreti zam yapılacak. İşimize geri döneceğiz.
Primler güvence altına alınacak. İş güvenliğimiz ve sağlığımız istismar edilmeyecek. Ya kabul edersiniz
ya da sonuna kadar direnmeye hazırız. Basın bilsin, medya bilsin, Migros bilsin, Tuncay Özilhan bilsin,
Saray bilsin. Halkımız biliyor. Biz buradayız, her yerdeyiz. Hakkımızı alacağız” açıklamasında bulundular.159
• TGC ve DİSK Basın-İş Sendikası, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma
kapsamında MA muhabiri Zeynep Durgut’un gözaltına alınmasına tepki göstererek, gazetecilere yönelik
baskılara karşı mücadele çağrısında bulundu. DİSK Basın-İş Genel Başkanı Faruk Eren, “İfade özgürlüğü
kapsamında ele alınacak en ufak bir konuşma tutuklanmaya sebep oluyor. Yine televizyonlara RTÜK,
gazetelere Basın İlan Kurumu aracılığıyla baskılar devam ediyor. İktidarın basın ifade özgürlüğü alanlarını daraltıcı adımlar attığını görüyoruz. Özellikle son yayınlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesi, bu genelgenin ne sonuçlar doğuracağını henüz göremedik ama çok tehlikeli sonuçlar doğuracağını biliyoruz. Şu
an cezaevlerinde çok sayıda gazeteci var. Belli ki iktidar seçim öncesi gazetecilere baskı kurarak, ifade
özgürlüğünü daraltmak istiyor. Biz basın örgütleri olarak, bundan endişe duyuyoruz” dedi. TGC Genel
Sekreteri Sibel Güneş de Gazetecilerin gazetecilik faaliyeti nedeniyle gözaltına alınması, tutuklanması,
demokrasiyle, anayasa ile bağdaşmıyor. Gazetecilerin dosyalarına gizlilik kararı getirilmesi, davaların
kamuoyunun bilgisinden kaçırılması kabul edilemez. Gazeteciliğin suç olmadığını, haberin serbest dolaşımının sağlanması gerektiğini savunmaya devam edeceğiz” dedi.160
15 Şubat 2022
• CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Basın İlan Kurumu’nda Genel Kurul yapısına devlet/hükümet tarafından atanması gerekli 12 sandalyeye halen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın atama yapmamasını eleştirerek, “Medya bizim sesimizdir ama medya sesini çıkarmasın, yalnızca iktidara yaranıyorsa
her türlü kaynak sağlansın durumunda. Enflasyon ve kurla beraber kağıt, mürekkep fahiş zamlandı. 119
gazete kapandı son dönemde, yani 119 gazetenin çalışanları işsiz kaldı. Basın İlan Kurumu var. Devletin
resmi ilanları var. ‘Bu resmi ilanlarda tarife çok düşük ’diyorlar. ‘Bu tarifenin artması lazım. En azından
50 bin altında tirajı olan gazetelere santim-sütun olarak 30 liralık bir fiyatın belirlenmesi gerekir. Bu ancak
bizi kurtarabilir, ancak ayakta durabiliriz ’diyorlar. Basın İlan Kurumu bir yıldır toplanmıyor. Genel Kurulu toplanmıyor oysa kendi kanununda üç ayda bir toplanması gerekir. 2018’den beri Cumhurbaşkanı’nca atanması gereken 12 üye atanmadığı için Genel Kurul toplanamıyor. Toplanamadığı için fiyatlar
belirlenemiyor” diye konuştu.161 Kılıçdaroğlu, “İktidar gazeteler üzerinde baskı kuruyor. Yeni Asya gazetesine 750 gündür ilan vermiyorlar. Evrensel gazetesine 2019’dan bu yana BİK tek bir ilan vermedi. O
157https://www.diken.com.tr/rapor-ocak-ayindaki-ifade-ozgurlugu-davalarinda-en-cok-ogrenciler-yargi-

landi/#:~:text=Buna%20g%C3%B6re%20derne%C4%9Fin%20ocak%20ay%C4%B1nda,kategoride%20toplam%2062%20su%C3%A7lama%20y%C3%B6neltildi.
158 https://www.gazeteduvar.com.tr/aym-baskani-arslan-aym-tek-basina-aihmin-47-ulkeden-aldigi-kadar-basvuru-aliyor-haber-1553133
159 https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/isten-atilan-migros-iscileri-tusiadin-kapisina-dayandi-bu-sefalete-artik-tahammulumuz-yoktur-1907883
160 https://politikahaber.org/durgutun-gozaltina-alinmasina-tepki-dayanismaya-ihtiyac-var/
161 https://www.dunya.com/gundem/kilicdaroglu-ekonomiyi-ayaga-kaldiracagiz-haberi-648975
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da cezalandırılıyor. Onlara bizim minnet borcumuz vardır. Kamu bankalarının ilanları başta olmak üzere
kamu ilanlarının ise havuz medyasına akıtıldığını hepimiz biliyoruz” diye ekledi. Kılıçdaroğlu, “Doğru
haberlere erişim engeli geliyor. Doğru haberler görülmesin isteniyor” sözleriyle BTK tarafından internet
haberlerine getirilen erişim engeli kararlarına da tepki göstedi. Kılıçdaroğlu, “Gerçek gazeteciler basın
kartı almakta zorlanıyorlar. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı kalemini satmayan gazetecilere basın
kartı vermiyor” dedi.162
• TBB, avukat Tarık Güneş’in tutuklanmasına tepki göstermek için Muş adliyesi önünde basın
açıklaması yapmak isteyen Muş Barosu Başkanı Kadir Karaçelik’in polis müdahalesiyle engellenmesine
“Savunma haktır, barolar insan haklarını korumakla görevlidir” açıklamasıyla tepki gösterdi. TBB, Muş
Valiliği’nin yasaklama kararı gerekçe gösterilerek, açıklamanın hukuka ve usule aykırı olarak engellenmesinin kabul edilemez olduğuna dikkati çekerek, aynı zamanda temel hak ve özgürlüklerin ihlali niteliğinde olduğunu bildirdi. TBB’nin ardından 71 baro tarafından yapılan “Barışçıl toplantı hakkı engellenemez” isimli ortak açıklamayla da Muş Barosu’na destek verildi.163
18 Şubat 2022
• MA muhabiri Zeynep Durgut, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı süreç için “Özgürlüğüm
kısıtlandı. Bunun yanı sıra bölgede halkın haber hakkını bizler sağladığımız için bu da engellenmiş oldu.
Bunun yanı sıra gözaltı sürecinde bana bir gazeteci olarak yaklaşılmadı. Bir örgüt mensubu gibi yaklaşıldı. Ters kelepçe ile evden götürüldüm. 20 dakika boyunca zırhlı araçta ters kelepçeli bir şekilde bekletildim. Nasıl haberler yapmam gerektiğini söylüyorlar, hür irademle yaptığım haberler ‘örgütten talimat
alarak ’yapılan haberler şeklinde değerlendiriliyor” dedi.164
• İzmir’de yayımlanan yerel gazete İlkses Sorumlu Yazı işleri Müdürü Erdal Erek, döviz kuruna
endeksli kağıt girdilerindeki artış nedeniyle ekonomik zorluklar yaşadıklarını belirterek, BİK gelirlerinin
bu anlamda gelirlerini en az yüzde 50 artırması gerektiğini söyledi. Erek, “Gazete kağıdında neredeyse
yüzde 300 oranında bir artış var. Baskı maliyetleri de çok pahalı. Maaşlardaki, giderlerdeki artış, hepsini
bir araya getirdiğinizde gazete sahiplerine bir yük olarak geliyor. Bununla beraber resmi ilanlara zam
yapılmıyor. Zam yapılmadığı için de gazete sahipleri çok zorlanıyor. Geçen yıl 16 sayfa olan ve 22’den
fazla kadro çalıştıran bir gazetenin gideri 180-200 bin TL civarıydı. Bu yıl zamlarla beraber 300-320 bin
civarında bir gideri var. İlanların sütun/santim fiyatı şu anda yerel medya için 20 TL, ulusal yayınlar için
55 TL. Eğer biz bu işi kamu yararına yapıyorsak, devletin de bu kurumların zarar etmeyeceği bir biçimde
desteklemesi gerekiyor” dedi.165
• TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzaladığı kararnameyle bugün
BİK’e 12 üye ataması yapılması üzerine, zaten gecikme olduğunu ve BİK’in acil toplantı düzenleyerek
basının ekonomik sorunlarına çözüm üretmesi gerektiğini söyledi. Güneş, “Basında çok ağır bir işsizlik
ve mali kriz yaşanıyor. Basın sektöründe zaten yüzde 30’a ulaşan bir işsizlik söz konusu. 12 bine yakın
gazeteci son 10 yılda işsiz kaldı. TÜİK verilerine göre 2018-2021 yılları arasında 119 gazete kapandı, bin
174 gazeteci işsiz kaldı. Kağıt fiyatları beş kat, kalıp maliyetleri üç kat arttı. BİK son genel kurulunu 17
Şubat 2021’de yaptı. Cumhurbaşkanı’nca hükümet kanadı temsilcileri atanamadığı için başta resmi ilan
fiyatları olmak üzere birçok konuda sorunlar yaşanıyor. Resmi ilan tarifesi güncellenmediği, mevzuatla
ilgili yenilikler yapılmadığı için gazeteler ekonomik olarak etkilendi. Gazetelerde yayınlanan resmi ilanlara da en son bir yıl önce zam verilmişti. Doların, Euro’nun artmasının ardından kağıt, kalıp, boya gibi
tüm girdilere gelen zamlar yüzde 100’ü çoktan aştı” dedi.166
20 Şubat 2022
• Gazeteciler Cemiyeti, Ses Kocaeli haber sitesi sahibi Güngör Arslan’ın Kocaeli’nde silahlı saldırı sonucu yaşamını kaybetmesine ilişkin “Arslan bugün toprağa verildi. Meslektaşlarımızın başı sağ
olsun. Gazetecilere artan şiddete karşı hiçbir önlem alınmıyor. Her yıl yüzlerce gazeteci şiddete uğruyor
ve failler cezasız kalıyor. Failler bulunup cezalandırılmalı, takipçisi olacağız” açıklaması yaptı.167 Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Ankara Şubesi de, “Aslan, silahlı saldırı sonucunda katledildi. Saldırıyı
şiddetle kınıyoruz. Failler ve emri verenler en ağır şekilde cezalandırılmalı” mesajını paylaştı.168
https://www.evrensel.net/haber/455093/kilicdaroglu-evrensel-ve-yeni-asyaya-resmi-ilan-verilmiyor-cezalandiriyorlar
https://t24.com.tr/haber/turkiye-barolar-birligi-mus-barosu-na-saldiri-kabul-edilemez,1015089
https://www.mlsaturkey.com/tr/polisten-gozaltina-aldigi-gazeteci-zeynep-durguta-neden-trafik-kazalari-haberi-yapmiyorsun/
165 https://www.amerikaninsesi.com/a/6447778.html
166 https://www.amerikaninsesi.com/a/6447778.html
167 https://twitter.com/cemiyet1946/status/1495418645090033678?s=24
168 https://twitter.com/TGSAnkaraSubesi/status/1495038237026496516?t=pLRYmUg0ueqY_62sj671IQ&s=08
162
163
164
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• Diyarbakır Barosu, tutuklu siyasetçi Aysel Tuğluk hakkındaki Adli Tıp Kurumu raporuna tepki
için açıklama yapan Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) üyelerine yönelik polis müdahalesini kınadı.169
22 Şubat 2022
• Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF), “Türkiye: Cumhurbaşkanına hakaret kanunu yüzünden parmaklıklar arkasında bir ay” raporunda “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş özelinde Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 299. maddesindeki Cumhurbaşkanı’na hakaret suçunun kaldırılması gerektiğini bildirdi. Raporda, Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçildiği Ağustos
2014’ten bu yana medya profesyonellerinin en az 200 davasına katılan RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu’nun bildirimlerine göre, geçen sekiz yılda 70 medya çalışanı 299. madde uyarınca bazıları ertelenmek üzere hapis cezasına veya para cezasına çarptırıldı. Öte yandan Adalet Bakanlığı’ndan elde edilen
son verilere göre 2014-2020 yılları arasında 299. madde kapsamında 160 bin 169 soruşturma açıldığı ve
bunlardan 35 bin 507’sinin davaya dönüştüğü kaydedildi.170
• Basın Konseyi, Gazeteciler Cemiyeti, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Ekonomi Muhabirleri Derneği, Haber-Sen, İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Parlamento Muhabirleri Derneği, Türkiye Haber Kameramanları Derneği, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği ve TGS, Kocaeli Ses’in sahibi ve yazı işleri müdürü
Güngör Arslan’ın öldürülmesiyle ilgili ortak açıklamada, gazetecilere yönelik saldırıların cezasızlıkla sonuçlanmasının yeni saldırıları ve cinayetleri beraberinde getirdiğini belirtti.171 Açıklamada, “Gazetecilik,
olayları, gerçekleri objektif bir şekilde okuyucuya ulaştırırken, kamusal çıkarları ön planda tutar. Halkın
haber alma hakkını ve kamu çıkarını kendi hayatının dahi önüne koyan gazetecilik mesleği korunmalı,
buna karşı yapılan saldırılar en ağır biçimde cezalandırılmalıdır. Biz basın meslek örgütleri olarak başta
Ses Kocaeli internet haber sitesinin sahibi ve yazı işleri müdürü olan Güngör Arslan’ın öldürenlerin ve
azmettirenlerin açığa çıkarılmasını, gazetecilere yönelik saldırılar karşısında cezasızlığa son verilmesini
ve gazetecilerin can güvenliğinin sağlanmasını istiyoruz. Toplumun nefes borularının kesilmesine biz
basın meslek örgütleri olarak izin vermeyeceğiz. Gazeteci susarsa toplum susar” denildi.172
23 Şubat 2022
• ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Twitter hesabında RTÜK’ün yabancı haber kuruluşlarına ilişkin lisans kararına “ABD, RTÜK’ün, VOATurkish ve diğer çevrimiçi kanallara yayın gereklilikleri uygulayarak özgür basın kuruluşları üzerindeki hükümet kontrolünü genişletme kararından endişe
duymaktadır. Güçlü bir demokrasi için özgür bir medya şarttır” sözleriyle tepki gösterdi.173
• Alman haber kuruluşu Deutsche Welle (DW) ve ABD merkezli Voice of America (VOA)
RTÜK’ün 72 saat içinde lisans başvurusu yapmalarına ilişkin kararının ardından başvuru yapmayacaklarını açıkladı. DW Genel Müdürü Peter Limbourg söz konusu uygulamanın uluslararası basını kısıtlamak
için yapıldığını ve konuyu Türk mahkemelerine taşıyacaklarını dile getirdi. Limbourg, “(Bu adım) Türk
yetkililere silinmesini talep ettikleri haberin silinmemesi durumunda tek bir haber nedeniyle tüm hizmetleri durdurma yetkisini tanıyor. Bu da sansür ihtimalini doğuruyor. Türkiye’de yerel medya halihazırda
kapsamlı bir düzenlemeye tabi tutuluyorken, şimdi uluslararası medyanın da haberleri kısıtlanmaya çalışılıyor. Bu önlem, programların yayın şekilleriyle değil, doğrudan gazetecilik içerikleriyle ilgilidir. Bu,
münferit, eleştirel haberlerde, bu haberlerin silinmemesi halinde Türk yetkililere tüm içerikleri engelleme
fırsatı verir. Bu da sansür olasılığını açık hale getirir. Buna karşı çıkacağız ve Türk mahkemeleri nezdinde
dava açacağız” dedi. VOA’dan yapılan açıklamada “VOA, düzenleyici kurumların sansür ve haber kaldırma taleplerine göre hareket edemez ve böyle bir sansüre tabi tutulmayı kabul edemez. İnternet, sınırlı
bir kaynak değildir ve internet dağıtımı için bir lisans gereksiniminin olası tek amacı sansür uygulamaktır.
VOA, bir denetçinin içerik sansürleme veya kaldırma yönündeki talimatlarına uyamaz” denildi.174
• TBMM Başkanlık Divanı üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili avukat Abdurrahman Tutdere,
yayın kuruluşlarına lisans iptali öngören ceza maddesinde değişiklik yapılması için Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi
verdi. Basın özgürlüğüne yapılan açık müdahaleler ve kısıtlamaların yurttaşların haber alma hakkı ile
doğrudan bağlantılı olduğunun altını çizen Tutdere, “Bu hakka yapılan müdahaleler Anayasa’nın ihlali
169https://www.gazeteduvar.com.tr/diyarbakir-barosu-avukatlara-yonelik-polis-mudahalesini-kinadi-haber-1553908

https://www.gercekgundem.com/guncel/327807/rsfsedef-kabas-lesemajeste-yasasi-nedeniyle-bir-aydir-parmakliklar-ardinda
https://cgd.org.tr/basin-aciklamalari/2022/02/22/medya-dayanisma-grubu-karanlik-gucler-aciga-cikartilsin/
http://www.agos.com.tr/tr/yazi/26776/basin-meslek-orgutlerinden-gungor-arslan-in-oldurulmesine-tepki
173 https://twitter.com/StateDeptSpox/status/1496308633692430339?
174 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/rtuk-72-saat-vermisti-dw-ve-voa-rtuke-meydan-okudu-1910483
170
171
172
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anlamına gelmektedir. Anayasamızda yer alan haber alma hakkının kısıtlamalar olmaksızın sağlanması
ve yine temel bir hak olan bilgi edinme hakkının şeffaf, demokratik ve eşitlik esaslarıyla yerine getirilmesi
gerekmektedir” dedi. Kanunda yer alan idari yaptırımların orantısız ve ölçüsüz olduğunu belirten Tutdere,
“Bu yaptırımlar hem haber alma hakkının gasp edilmesine neden olmakta hem de basın özgürlüğünü ihlal
etmektedir. Dolayısıyla da kanunda hüküm altına alınan yaptırımlar temel haklarımızın kullanımına doğrudan müdahale niteliğindedir” diye ekledi.175
24 Şubat 2022
• TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, Haberci Gazetesi’ne yapılan saldırıyı kınayarak, “Gazeteciler baskı ve saldırı altında çünkü hep cezasızlıkla saldırganlar kurtuluyorlar” tepkisini paylaştı. Durmuş, “Türkiye’de gazetecilere yönelik artan bir baskı var. Son aylarda ise bu baskının fiziki saldırılara
dönüştüğünü görüyoruz. Geçtiğimiz haftalarda iki gün art arda Mersin Haberci Gazetesi’ne yapılan saldırılar, arkasından Kocaeli’nde Güngör Aslan’ın öldürülmesi özellikle yerel medyada beğenilmeyen haberlerin bir tepkiye dönüştürülmesi, bunun örgütlendirilmesi gibi bir tablo görüyoruz.176 Bu ülkede gazetecilere saldırmanın bir cezası yok” dedi.177
25 Şubat 2021
• Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sánchez Amor, ay sonunda
AP Dışişleri Komisyonu’na sunacağı Türkiye’ye ilişkin rapordaki detaylar konusunda bilgi vererek, Türkiye’nin AİHM’in Osman Kavala ve HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş kararlarını uygulamadaki
isteksizliğinin imajını olumsuz etkilediğini ifade etti.178 Amor, AB’nin bu davalara ilişkin yaptığı yorumlar nedeniyle “Türkiye yargısına müdahale” yorumunun doğru olmadığını ifade ederek, “Ocak 2020 yılında bilgi toplamak amacıyla gerçekleştirdiğim son ziyaretten bu yana AB-Türkiye arasında bazı zorluklar aşıldı ve şu anda daha pozitif bir ortam mevcut. Öte yandan katılım sürecinin merkezinde yer alan
hukukun üstünlüğü ve insan hakları meselelerinde ne yazık ki herhangi bir iyileşme görülmedi. AP için
Türkiye ile bir pozitif gündem oluşturulması önündeki en büyük engel budur. Kavala davası devam etmekte olan bu sorunun güzel bir örneğidir. Türkiye’deki resmi makamların AİHM kararlarını uygulamayarak kendi hukuk sistemlerine saygı göstermemelerini bir kez daha eleştirdim”179 dedi.180
27 Şubat 2021
• G9 Gazetecilik Örgütleri Platformu, Kıbrıslı gazeteci Ali Kişmir’e açılan davaya ilişkin ortak
açıklamada “Kıbrıslı meslektaşlarımız ile basın ve ifade özgürlüğüne aykırı her türlü girişime karşı dayanışma içerisindeyiz” ifadelerini kullandı. Açıklamada, “Türkiye’ye giriş yasağı uygulanan Kişmir’in,
AKP’nin Kıbrıs adasındaki politikalarını eleştirdiği için hedef seçildiği ve cezalandırılmak istendiği görülmektedir. Her türlü toplumsal muhalefeti bastırmaya, yıldırmaya ve seslerini kısmaya dönük hamleler
zincirine, Kıbrıs’taki basın mensuplarına gözdağı vermeye dönük yeni bir hamle eklenmiştir. Savunmasını Kıbrıs Türk Barolar Birliğinin (KTBB) üstlendiği meslektaşımız Kişmir’e yönelik, Askeri Suç ve
Cezalar Yasası’nın 26. Maddesi kapsamındaki suçlamayla; Kıbrıs’taki tüm gazetecilere, Türkiye’deki iktidarı hiçbir şekilde eleştiremezsiniz mesajı verilmek istenmektedir” denildi.181
• Karaburun Kaymakamı Serap Özmen Çetin hakkındaki iddiaları içeren soru önergesine ilişkin
haberlere erişim engeli getirilmesi üzerine CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, “Bu erişim engeli kararına itiraz edeceğiz. Bu kararı veren hakimi de HSK’ya şikayet edeceğiz” dedi. Kararın basın özgürlüğünün, halkın haber alma hakkının ve ifade özgürlüğünün ihlaline yol açtığını belirten Bakan, “Aynı zamanda seçilmiş milletvekilinin kürsü dokunulmazlığına müdahaledir, yasama faaliyetlerinin ve denetim
yetkisinin yargı yoluyla engellenmesidir. Bu, milletvekiline sansürdür” dedi. Bakan, Çetin’in, göreve başladıktan sonra Mordoğan Çatalkaya mevkiinde satın aldığı, Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde (ÖÇK) kalan
bin 347 metrekarelik araziyi ‘zeytin salamura tesisi ’kuracağını beyan ederek yapılaşmaya açtırdığı, değerlendikten sonra da sattığı iddialarıyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle
TBMM’ye soru önergesi vermişti.182
28 Şubat 2022
https://www.habereguven.com/chpli-tutdere-rtukun-lisans-iptal-cezasinin-ortadan-kaldirilmasi-icin-kanun-teklifi-verdi/
https://www.mersinhaberci.com/haber/34753/gazeteciye-siddet-cezalandirilmali.html
https://www.evrensel.net/haber/455184/mersinde-haberci-gazetesini-tehdit-edip-boya-ve-yumurta-attilar
178 https://tr.euronews.com/2022/02/25/ap-raportoru-amor-turkiye-de-insan-haklar-ve-hukukun-ustunlugu-yerinde-say-yor
179 https://bianet.org/bianet/insan-haklari/258312-ap-raportoru-nden-demirtas-ve-kavala-vurgusu
180 https://t24.com.tr/haber/ap-turkiye-raportoru-turkiye-ab-iliskilerinde-olumlu-bir-hava-var-ancak-insan-haklari-ve-hukukun-ustunlugu-konusunda-ilerlemeyok,1017344
181 https://bizhaberiz.com/g9-ali-kismire-acilan-dava-basin-ozgurlugune-saldiri/
182 https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/chpli-murat-bakandan-erisim-engeli-tepkisi-bu-milletvekiline-sansurdur-1911442
175
176
177
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• ÇGD’nin, Twitter’ın Sputnik’te çalışan bazı gazetecilerin hesaplarını “Rusya devletine bağlı
medya” diyerek etiketlenmesine ilişkin açıklamasında,183“ Olağanüstü zor şartlarda gazeteciliğin yapıldığı savaş günlerinde, bu tür kararlar ‘barış’ taraftarlığı değil zaten kirli olan savaşın daha da kirli yollarla
sürdürülmesinden başka bir şey değildir. Twitter’ı kınıyor, uygulamaya derhal son verme çağrısı yapıyoruz” denildi. 184 DİSK Basın-İş de Twitter’dan “Twitter’ın Sputnik’te çalışan gazetecilerin profillerine
‘Rusya devletine bağlı medya ’etiketi eklemesi tam anlamıyla fişleme ve gazetecilerin ifade özgürlüğünün ihlalidir. Twitter’ı gazetecileri fişleme ve hedef göstermekten vazgeçmeye çağırıyoruz”185 paylaşımını yaptı.186 Vaarjagi Kaarti isimli gazeteci Twitter’dan yaptığı paylaşımda yapılan uygulamaya ilişkin
“Ben hayatımda Rusya’yla bağlantılı hiçbir medya kurumunda çalışmadım, ne iş bu” dedi.187

Diğer Gelişmeler
1 Şubat 2022
• Dergah dergisi, kağıt bulmada yaşanan zorluklar yüzünden Şubat ayı sayısından sonra yayın
hayatına ara vereceğini duyurdu. 1966 yılında Hareket adıyla kurulan, 1977’den beri Dergah adıyla yayın
hayatını sürdüren yayınevi, 1990 Mart ayında Dergah dergisini çıkartmaya başladı. Dergi, Mustafa Kutlu,
Ezel Erverdi ve İsmail Kara başta olmak üzere İsmet Özel gibi birçok ismi bir araya getirmiş, edebiyat
dünyasında tanınan bir yayındı.188
• TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun TBMM Başkanlığı’na sunduğu İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’na yapılan başvurular ve
içeriğine yönelik soru önergesine verdiği yanıtta, Komisyon’a 2011 yılından en çok başvurunun cezaevlerinden yapıldığını kaydetti. Komisyon’a 2011’de 35 bin 157 hak ihlali başvurusu yapıldı. 7 Haziran-1
Kasım 2015 tarihlerinde başvuru sayısı, 455 olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde cezaevlerinden 260 başvuru yapıldı. 87 kişi adil yargılama hakkının ihlal edildiğini, 14 kişi ise kötü muameleye uğradığını bildirerek komisyona başvurdu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden önceki son dönem olan 26’ncı
dönemde ihlal iddiaları yükseldi, komisyona 16 bin 230 başvuru yapıldı. Başvuranlardan üç bin 955’i
çalışma ve sözleşme özgürlüğünün, üç bin 861’i tutuklu ve hükümlü haklarının, üç bin 764’ü hak arama
hürriyetinin, iki bin 116’sı adil yargılama hakkının ihlal edildiğini ifade etti. Son yasama dönemi olan
27’nci dönemde başvuru sayısı 10 bin 403 oldu.189
• AİHM, 20 Mayıs 2016’da dokunulmazlığı kaldırılan HDP’li 40 milletvekilinin başvurusunda,
dokunulmazlıkların anayasaya aykırı bir şekilde kaldırıldığını vurgulayarak, “ifade hürriyetlerinin ihlal
edildiğine” karar verdi. AİHM, ayrıca milletvekili iken tutuklanan davalıların serbest bırakılması ve yeniden yargılanmasına da karar verdi. AİHM, aralarında Selahattin Demirtaş’ın da bulunduğu başvuranların her birine beşer bin Euro manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Yüksek Mahkeme, başvuranların
dava masraflarının karşılanması için de her birine ek olarak 500 Euro ödenmesine ve bu meblağ üzerinden
de vergi alınmamasına hükmetti. Mayıs 2016'da haklarında fezleke hazırlanmış tüm milletvekillerinin
dokunulmazlıklarının bir sefere mahsus kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliği TBMM’de kabul edilmişti. Anayasa değişikliği paketi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayının ardından Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş, haklarında fezleke bulunan milletvekillerinin dokunulmazlıkları kalkarken bu
vekiller yargı önüne çıkmıştı.190
• HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), AİHM’in 40 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik ihlal kararına ilişkin, karara uyulması ve tutuklu milletvekillerinin serbest bırakılmasını
istedi. Açıklamada, “Yasama dokunulmazlığı milletvekillerine verilen bir lütuf değil, seçmen iradesinin
ve demokratik sistemin bir güvencesidir. Bu iradenin hiçe sayılması açık bir siyasi darbedir. Bu darbeye
karşı beş yılı aşkın süredir kesintisiz bir şekilde direnen partimiz, halk iradesine karşı sorumluluğunun
gereği olarak, siyasal, toplumsal ve hukuksal direnişini ve mücadelesini sürdürecektir. Kaybeden darbeciler, kazanan biz olacağız” denildi.191
https://twitter.com/cgdgenelmerkez/status/1498610466465226755?t=PpxyOhxEB9FCG_sb0BBjbQ&s=08
https://twitter.com/cgdgenelmerkez/status/1498610468059033602
https://twitter.com/Disk_Basin_is/status/1498627196700839946?t=VnkJX63m6OUIzca7Ps8q9Q&s=08
186 https://www.birgun.net/haber/twitter-gazetecileri-rusya-devletine-bagli-medya-diyerek-etiketledi-378909
187 https://twitter.com/Varjagikaarti/status/1498663733077364736?t=A_icWS-PWql7a4rfCon66g&s=08
188 https://www.yenisafak.com/hayat/dergh-dergisinden-uzucu-haber-yayin-hayatina-ara-veriyor-3742721
189 https://www.birgun.net/haber/35-bin-hak-ihlali-basvurusu-375463
190 https://tr.euronews.com/2022/02/01/aihm-hdp-li-vekillerin-dokunulmazl-klar-n-n-kald-r-lmas-ve-yarg-lanmalar-n-hak-ihlali-sayd
191 https://www.rudaw.net/turkish/middleeast/turkey/010220229
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• AYM, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın, 2009’da katıldığı bir etkinlik sonrasında
hakkında dava açılması nedeniyle “ifade özgürlüğünün” ihlal edildiği gerekçesiyle yaptığı başvuruda, ret
kararı verdi. Yüksek Mahkeme, ret kararı gerekçesinde, “örgütün kuruluş yıl dönümü sebebiyle yapılması
amaçlanan kutlamalara yönelik önceki çağrı ve mesajlar ile başvuranın siyasi kişiliğinin dikkate alınarak
itibar edilmediği” ifadeleri kullanıldı. Kararda, “Başvurucunun ifade özgürlüğüne yapılan müdahalenin
zorunlu bir ihtiyacı karşıladığı ve toplumun terör eylemlerine karşı kendisini koruma hakkı karşısında
müdahalenin orantılı olduğu sonucuna ulaşılmıştır” denildi.192
• AİHM’in dokunulmazlıkları kaldırılan 40 milletvekilinin başvurusunda ihlal kararı vermesinin
ardından bu vekillerle birlikte dokunulmazlığı kaldırılan ancak kararda adı bulunmayan yaklaşık 10 vekilin başvurusunun yapılmadığı veya eksik evrak nedeniyle reddedildiği öne sürüldü. Aslan, HDP eski
milletvekilleri Abdullah Zeydan, Burcu Çelik, Ali Atalan, Mizgin Irgat, Bedia Özgökçe, Saadet Becerikli
ve Mehmet Ali Aslan’ın, avukatlar ve HDP hukuk bürosunca AİHM’e başvurusunun yapılmadığı veya
bir kısmının eksik belge ve evrak nedeniyle başvurularının usulden reddedildiğini belirtti. AİHM kararında adlarını göremeyenlerden biri olan eski HDP milletvekili ve hukukçu Burcu Çelik adına başvuru
yapılmadığı ortaya çıktı.193
• Korkusuz yazarı Can Ataklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trabzon’da mikrofon uzattığı bir çocuğun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na hakaret ettiği görüntülerin sosyal medya dışında televizyon kanallarında yayınlanmadığına dikkat çekerek194, İletişim Başkanlığı’nın bunu engellediğini iddia
etti.195
2 Şubat 2022
• Denizli İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışı
üzerinden yayın yapan toplamda 512 yasadışı bahis, müstehcen ve terör örgütü propagandası içerikli paylaşımların olduğu internet adresine erişim engeli getirdi.196
• MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, AİHM’nin Selahattin Demirtaş’ın da aralarında olduğu HDP’li 40 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasını ‘hak ihlali ’saymasına ilişkin, “Bu mahkeme, teröristleri savunmayı kendi yetki alanı içerisinde görüyorsa ya ismini ‘Avrupa Terörist Hakları
Mahkemesi ’olarak değiştirsin ya da Avrupa’da yaşanan ve yaşanabilecek terör olaylarında da teröristten
yana tavır alsın” dedi. Büyükataman, “AİHM’e yapılan itirazda ‘siyasi görüşleri nedeniyle milletvekili
dokunulmazlıklarının kaldırıldığını’ iddia eden HDP’lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılma nedenlerinin
siyasi görüş olmadığını en iyi bilen, yine PKK’nın hamiliğine soyunan Avrupa’dır. Avrupa, bebek katilinin mahkeme tutanaklarına geçen ifadelerinde açıkça görülebileceği üzere, PKK terör örgütüne kurulduğu
günden bugüne kol kanat germiş; Türkiye’de kardeş kavgası çıkarması, insanımızı katletmesi, ülkenin
kaynaklarının boşa harcanmasına sebep olması şartıyla bu cinayet şebekesine her türlü desteği vermiştir”
dedi.197
3 Şubat 2022
• Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sanal devriye faaliyetleri sonucu yasa dışı bahis
oynandığı, müstehcen içerikli paylaşım ve dolandırıcılık yapıldığı belirlenen 286 internet sitesine erişimin
engellenmesi sağlandı.198
• Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna ziyareti öncesi, Avrupa Konseyi’nin tutuklu Osman Kavala
kararına ilişkin ihlal prosedürüne “AİHM ne demiş, Avrupa Konseyi ne demiş, bu bizi ilgilendirmiyor.
Biz kendi mahkemelerimize saygı duyulmasını bekliyoruz” dedi.199
4 Şubat 2022
• Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkan Yardımcıları Gizay Dulkadir ve Sercan Aran,
Ankara Barosu Divan üyeleri Deniz Can Aydın ile Nadire Nurdoğan Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde
“FETÖ” suçlamasıyla gözaltına alınan şüphelilere işkence yapıldığı iddialarına ilişkin hazırladıkları raporun baro yönetimince yayınlanmaması üzerine istifa ettiklerini duyurdular. Nurdoğan konuyla ilgili
“25.12.2022’de Ankara TEM Şube Müdürlüğü’ndeki işkence iddialarına ilişkin Ankara Barosu'na bağlı
https://www.rudaw.net/turkish/middleeast/turkey/010220224
https://medyascope.tv/2022/02/01/medyascope-ozel-haber-hdpde-ikinci-roboski-skandali-10-vekilin-aihm-basvurusu-reddedildi/
https://www.indyturk.com/node/466541/haber/can-atakl%C4%B1-erdo%C4%9Fan%E2%80%99-%C3%A7ocuk-%C5%9Fovu-sans%C3%BCr%C3%BC
195 https://www.korkusuz.com.tr/erdogana-cocuk-sovu-sansuru.html
196 https://www.haberturk.com/denizli-haberleri/94206802-yurtdisi-uzerinden-yayin-yapan-internet-adreslerine-erisim-engeli
197 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/mhp-hizini-alamadi-buyukataman-aihmi-hedef-aldi-1904646
198 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/jandarmanin-sanal-devriye-calismalariyla-bir-ayda-286-internet-sitesine-erisim-engellendi/2492736
199 https://m.bianet.org/bianet/siyaset/257178-erdogan-aihm-ne-demis-bizi-ilgilendirmiyor
192
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İnsan Hakları Merkezimiz bünyesinde yapılan çalışmada, kamuoyunu bilgilendirmek ve işkencenin ivedi
olarak sonlanmasını sağlamak amacıyla yazdığımız açıklamada ‘mağdur beyanlarının ’sansürlenmesi ve
merkezimiz divanının hazırladığı raporun hukuka aykırı yönetim kurulu kararı ile yayınlanmaması üzerinden 10 gün geçmiştir. Yönetim kurulunun çoğunluğu tarafından İnsan Hakları Merkezi bir süredir fiilen çalıştırılmamaktadır. Baro, kamuoyu oluşturma görevini hayata geçirmeyecek ve insan hakları noktasında atıl kalmayı tercih edecekse, ivedi bir tutum alamayacak ve buna ilişkin de makul bir gerekçe sunamayacaksa bir insan hakları mücadelesi verdiğinden söz edemeyiz” dedi.200
6 Şubat 2022
• DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AİHM kararlarını tanımamasına ilişkin açıklamasının ardından Erdoğan’ın geçmişte üç kez AİHM’e başvuruda bulunduğunu
anımsatarak, “Eğer Türkiye AİHM’e en çok şikâyet edilen ülkeler listesinde başlardaysa, bunun sebebi
de sizsiniz. Madem öyle, siz, kendiniz, niçin zamanında tam üç defa AİHM’e başvurdunuz?” sorusunu
sordu. Babacan, 2002 tarihli “Erdoğan’ın umudu Avrupa” başlıklı bir haberin gazete kupürünü göstererek, “Bu ülkede yargının bağımsız ve tarafsız çalışmadığında nasıl vahim hatalar yaptığını, bir şiir okuduğunuz için hapse girdiğinizde siz de gördünüz. O vesayet günlerinde size haksızlık yapıldığında siz de
insan hakları mahkemesinin kapısını çaldınız. Erdoğan AİHM’e başvurunca sorun yok ama başkası başvurduğunda var. Böyle bir şey olur mu? Burada mesele, AİHM veya Erdoğan falan değil. 84 milyonun
hakkını, hukukunu ilgilendiren; ülkemizin uluslararası itibarını belirleyen bir konudan bahsediyoruz. Türkiye’nin gençleri Avrupa’ya gitmek isterken, Avrupa’dan kopmak için adeta gereken her şeyi yapan bir
yönetim felaketinden bahsediyoruz” dedi.201
8 Şubat 2022
• CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üçüncü kez aday olabileceği yönündeki açıklamalarına “Bahçeli’yi ciddiye almıyoruz, o
da Saray’dan talimat alıyor” dedi. Kılıçdaroğlu, “Bir hukuk devletinde olsak bunlar tartışılmaz. AİHM
kararına uymam diyorsunuz. AYM’nin kararını en alttaki mahkeme uygulamıyor. Bu tablo içerisinde bu
tartışmalar sadece Erdoğan’a yarar. Erdoğan’a çıkacak diyecek ki ‘Cumhurbaşkanlığıma engel çıkarıyorlar ’Bu yüzden çıkar sandığı yapalım” dedi. Kılıçdaroğlu muhalefet partilerinin liderlerinin hafta sonu
yapacağı görüşmeye ilişkin de “Bir yuvarlak masanın etrafında oturacağız. Güçlendirilmiş parlamenter
sistemin kamuoyuna duyurulması lazım” diye konuştu.202
9 Şubat 2022
• CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter’da yayınladığı videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı işaret ederek, “31 Aralık gecesi bizzat imzaladığın elektrik zammını geri al. İmzaladığı zamları geri
çekinceye kadar ben, bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim” sivil itaatsizlik
kararı aldığını duyurdu.203
11 Şubat 2022
• Boğaziçi Üniversitesi Eğitim, Fen Edebiyat ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanlıklarının atanmış rektör Naci İnci tarafından görevden alınması ardından söz konusu fakültelerden toplam 25
akademisyen, İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesi’ne yürütmeyi durdurma davası açtılar. Akademisyenlerin avukatı Dr. Acun Papakçı tarafından mahkemeye sunulan dilekçelerde, Maliye Bakanlığı’nın 1999
tarihli yazısı hatırlatılarak, dekan ve dekanlık görevine vekaleten atama yapılamayacağına dikkat çekildi.
Dekanlık görevlerinin ne YÖK ne de Rektörlük tarafından Prof. Dr. Fazıl Önder Sönmez, Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu ve Prof. Dr. Naci İnci’ye devredilemeyeceğinin vurgulandığı dilekçelerde, davacı akademisyenlerin fakültelerini yöneten dekanın hukuka uygun atanmamasından doğrudan etkilendiği belirtildi. İnci’nin dekan olarak görevlendirilmesine ilişkin işlemin açıkça yetkisiz olduğunun vurgulandığı
dilekçelerde, toplam üç kişinin üniversiteyi yönettiğinin altı çizildi.204
• Ankara 50. Asliye Mahkemesi, Çorlu’daki tren kazasında yakınlarını kaybedenlerin ve avukatlarının “toplantı ve gösteri yürüyüşünde görevlendirilenlerin görevlerini yapmalarına engel olma” iddiasıyla yargılandıkları davada, aynı olayla ilgili daha önce takipsizlik kararı verilip sonrasında bu karar
kaldırılmadan dava açıldığı gerekçesiyle davanın düşmesine karar verdi. Çorlu’da 25 kişinin ölümüne
https://www.gazeteduvar.com.tr/ankara-barosunda-toplu-istifalar-baro-magdur-beyanlarini-sansurledi-haber-1551957
https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/babacandan-erdogana-aihm-elestirisi-6935491/
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/son-dakika-chp-genel-baskani-kemal-kilicdaroglu-onemli-aciklamalarda-bulunuyor-1906304
203 https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/son-dakika-kemal-kilicdaroglu-erdogan-zamlari-geri-cekene-kadar-elektrik-faturami-odemeyecegim-1906594
204 https://tele1.com.tr/naci-incinin-atamalarina-iptal-davasi-563534/
200
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neden olan tren kazasında yakınlarını kaybedenlerin ve yaralananların 12 Haziran 2019’da AYM önünde
tutmak istediği “Adalet Nöbeti”ne polis müdahale etmiş ve basın açıklamasını engellenmişti. Müdahalenin ardından Çorlu aileleri ve avukatları hakkında dava açılmıştı.205
12 Şubat 2022
• Furkan Vakfı gönüllülerince, yedi vakıf gönüllüsü için Adana’da yapmak istediği basın açıklamasına polis biber gazıyla müdahale etti.206
• AKP Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun elektrik faturasını ödemeyeceğini açıklaması üzerine “Kanunsuzluğa teşvik. Bu açıklamalar sivil siyasetle ve demokrasiyle
kavgalı olduklarını bir kere daha gösteriyor. Demokratik düzeni işlemez hale getirmeye çalışmak, demokratik siyaseti aşağılamaktır” ifadelerini kullandı.207
• HDP, cezaevlerinde artan ihlaller ve hasta tutukluların durumuna dikkat çekmek için Ocak
ayında 203 kez Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’na (İHİK) başvurduğunu, 281 kez soru önergesi verdiğini, 16 araştırma önergesi sunduğunu açıkladı. İhlal başvuruları üzerine 19 kez Ceza ve Tevkifevleri’ne başvuruda bulunduğunu belirten HDP, 17 kez de cezaevi yönetimleriyle görüştüğünü kaydetti.208
13 Şubat 2022
• İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP’nin billboardlara taşıdığı seçim vaatleri arasında yer alan
cinsel yönelimle ilgili yasal düzenlemeleri hedef alarak “Bunların hepsi Avrupa’nın ve Batı’nın Doğu
üzerine, Anadolu coğrafyası üzerine oynadığı bir oyundur” dedi. Soylu, “Kemal Kılıçdaroğlu artık erkeklerle kadının evliliği değil erkeklerle erkeklerin, kadınlarla kadınların evlenmesini 2023’ün en önemli
projesi olarak ortaya koydu. Bugün CHP’nin Kadıköy belediye meclis üyesi de kalktı bunu söyledi. Bu
Osmanlı’nın eski gerici işlevidir dedi” ifadelerine yer verdi. Batı ülkelerinin LGBT’yi savunan bu düşüncelere milyonlarca dolar para aktardığını ileri süren Soylu, “Batı bizim aile hayatımızı istemiyor. Aileyi
değil bireyselliği savunuyorlar. 2023’e kadar bunlar tozutacak. Onların tek derdi var. Acaba kim Cumhurbaşkanı olsun. Bir de şimdi birbirlerine girmişler zaten. Devam etsinler. Kimi getirirseniz getirin. Milletin baş pehlivanı bellidir. Recep Tayyip Erdoğan’dır. Biz de hevesle bekliyoruz. Bu milletin geleceği
bizden çok güçlü adımlar bekliyor” dedi.209 CHP’nin söz konusu afişlerinde “Etnik köken, inanç, engellilik, cinsel yönelim yasayla dezavantaj olmaktan çıkarılacak” ifadeleri kullanılmıştı.
• CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğinde, Çankaya Belediyesi’nin Ahlatlıbel’deki tesislerindeki çalışma yemeğinde, altı siyasi partiyi temsilen hukukçu kurmaylarca hazırlanmış
parlamenter sisteme ilişkin ortak mutabakat metni ele alındı ve 28 Şubat’ta kamuoyuna açıklanması kararlaştırıldı. Altı siyasi parti imzasıyla yapılan ortak açıklamada, güçlendirilmiş parlamenter sistem için
“Türkiye’nin yıllardır umut ettiği tarihi bir çalışma” ifadesiyle sistem değişikliği konusunda uzlaşma sağlandığı kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklamada, “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni’ni hazırlayan partiler olarak bizler, etkin ve katılımcı bir yasama, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim, tarafsız
ve bağımsız bir yargı ile kuvvetler ayrılığının tesis edildiği güçlü, özgürlükçü, demokratik, adil bir sistem
inşa etme kararlığı içindeyiz. Ülkemiz, Cumhuriyet tarihinin en derin siyasi ve ekonomik krizlerinden
birini yaşamaktadır. Toplumsal, siyasal ve ekonomik sorunlar her geçen gün artarak etkisini ağır bir biçimde göstermektedir. Bu krizin en önemli sebebi kuşkusuz, ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ’adı
altında uygulanan keyfi ve kural tanımaz yönetimdir. Altı siyasi parti olarak hepimizin ortak sorumluluğu,
uzlaşarak ve birlik içinde bu krizi aşmak, derin sorunlarımızı demokratik siyasetin alanını genişleterek,
çoğulculuk temelinde çözebilmektir. Tam da bu inanç ve kararlılıkla, yasama, yürütme ve yargı organlarının güçlendirilmesinin yanında, demokratik hukuk devletini güçlendirmek amacıyla Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni üzerinde yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. Kutuplaşmayı değil, istişare ve uzlaşmayı esas aldık. Bugün de parti genel başkanları olarak bir araya gelerek, üzerinde uzlaşıya
vardığımız yeni sistemle ilgili mutabakat metninin kamuoyuna takdimi üzerine görüştük ve 28 Şubat 2022
tarihinde milletimizle paylaşılmasında mutabık kaldık” denildi.210 Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı
Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı
https://www.gazeteduvar.com.tr/corlu-aileleri-hakkinda-acilan-dava-dustu-haber-1552793
https://www.milligazete.com.tr/haber/9415895/adana-karisti-furkan-vakfina-cok-sert-mudahale-nereye-ben-devletim
https://www.cnnturk.com/video/turkiye/kilicdaroglunun-elektrik-faturasi-cikisina-tepkiler
208 https://politikahaber.org/hdp-cezaevleri-icin-bir-ayda-203-kez-ihike-basvurdu/
209 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/suleyman-soyludan-lgbt-aciklamasi-1907451
210 https://www.amerikaninsesi.com/a/6439721.html
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Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali
Babacan arasında parlamenter sisteme geçiş konusunda mutabakat metni üzerinde uzlaşma sağlandı.211
Toplantıda “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” başlığı altında ittifaklar, geçiş sürecinden, muhalefetin
seçim öncesi ve sonrasına dönük yol haritası konuşuldu.212
14 Şubat 2022
• Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci, üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Nedim Malkoç’u
görevden aldı. Elektronik Belge Yönetim Sistemi üzerinden yapılan açıklamada, Malkoç'un “görülen lüzum üzerine” görevden alındığı ve yerine Çevre Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Dr. Hasan Fehmi
Topal’ın getirildiği belirtildi. 2 Ocak 2021’de Cumhurbaşkanı tarafından Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör
olarak atanan ve 15 Temmuz 2021’de görevden alınan Prof. Dr. Melih Bulu, 1 Haziran 2021’de Malkoç’u
göreve getirmişti. Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, Malkoç’un atamasını 13 Temmuz’da yargıya
taşımış, İstanbul 12. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermişti.213
15 Şubat 2022
• CHP, aralarında parti gençlik kolları üyelerinin bulunduğu bir grubun Haberci Gazetesi’nin binasına saldırı girişiminde bulunmasına yönelik eyleme katılan parti üyeleri hakkında disiplin soruşturması
başlatıldığını açıkladı. CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, “Mersin’de yerel bir gazete ile gençler arasında yaşanan ve adli makamlara intikal eden durumla ilgili gerekli disiplin soruşturması başlatılmıştır. CHP Gençlik Kolları, demokratik protesto sınırını aşan ve basın özgürlüğünü ihlal
eden her eylemin karşısındadır” dedi.
• AYM üyesi Engin Yıldırım, ilk derece mahkemelerinin kararlarının AYM ve AİHM içtihatlarıyla uyumlu hale getirilmesinin temel hak ve özgürlüklerin korunması açısından önemli olduğuna işaret
etti. Yıldırım, “Ülkemiz ve yurttaşlarımız için büyük bir kazanım olan bireysel başvuru sisteminin etkin
şekilde varlığını sürdürmesi için tüm adli ve idari makamların üzerlerine düşeni yapması gereklidir. AYM
kararları, yalnızca ilk derece mahkemelerine değil, idari mercilere de anayasa ve AİHS ile uyumlu hale
getirme konusunda rehberlik etmektedir” dedi.214
16 Şubat 2022
• Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Zamlar geri alınana
kadar elektrik faturalarını ödemeyeceğim” sözlerine ilişkin, “Bu ne anlama gelir? Sen elektrik faturanı
ödemediğin zaman yapılacak işlem nedir? Elektriğin kesilmesidir” diye konuştu.215
17 Şubat 2022
• Aile hekimleri, ifade özgürlüğüne yönelik kısıtlayıcı hüküm içeren “Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği”nin geri çekilmesi, özlük haklarının iyileştirilmesi talebiyle bugün iş bıraktı. Sağlıkçılar, iki
gün sürecek iş bırakma eylemi dolayısıyla İstanbul Zeytinburnu'nda yaptığı basın açıklamasında “Etkin
bir ‘sağlıkta şiddet yasası’ ve bu yasayı uygulayan adalet sistemi istiyoruz. 30 Haziran 2021 tarihli Ödeme
Sözleşme Yönetmeliği'nin geri çekilmesini ya da önerilerimiz doğrultusunda revize edilmesini istiyoruz”
denildi. Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu
(AHEF), Aile Hekimliği Çalışanları Ebe ve Hemşire Dernekleri Federasyonu, Birinci Basamak Sağlık
Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası, Hürriyetçi Sağlık-Sen, Tabip-Sen ve Türk Sağlık-Sen ile çok
sayıda sendika katıldı.216
• SPK, yürütülen incelemeler sonucunda izinsiz foreks işlemi gerçekleştiren 55 internet sitesi
hakkında erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin başlatıldığını açıkladı.217
• İHA muhabiri Ahmet Demir, canlı yayın esnasında kendisine tokat atan Muharrem Sarıkaya’nın, uzlaşma bedeli olarak 50.000 lira verdiğini açıkladı. Bu ödeme üzerine uzlaşmayı kabul ettiği
belirtilen Demir, “Daha fazla uzamasını istemedim” dedi.218
https://www.amerikaninsesi.com/a/muhalefetin-ahlatlibel-zirvesi-basladi/6439214.html
https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-60366915
https://www.birgun.net/haber/bogazici-universitesi-genel-sekreteri-nedim-malkoc-gorevden-alindi-377103
214 https://www.memurlar.net/haber/1015432/aym-uyesi-bireysel-basvurunun-surmesi-icin-herkesin-uzerine-duseni-yapmasi-lazim.html
215 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/erdogandan-kilicdarogluna-elektrik-yaniti-6956313/
216https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/aile-hekimleri-is-birakti-adil-demokratik-insanca-bir-calisma-ortami-istiyoruz-1908811#:~:text=Aile%20hekimleri%2C%20S%C3%B6zle%C5%9Fme%20ve%20%C3%96deme,Zeytinburnu'nda%20bas%C4%B1n%20a%C3%A7%C4%B1klamas%C4%B1%20yapt%C4%B1.
217https://www.borsagundem.com/haber/spk-55-internet-sitesine-yasak-getirdi/1643458#:~:text=Sermaye%20Piyasas%C4%B1%20Kurulu'nun%20(SPK,i%C3%A7in%20hukuki%20i%C5%9Flemlerin%20ba%C5%9Flat%C4%B1ld%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%20a%C3%A7%C4%B1klad%C4%B1.
218 https://www.gazeteduvar.com.tr/muharrem-sarikaya-tokat-attigi-muhabire-50-bin-lira-odedi-haber-1553527
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18 Şubat 2022
• Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu temsilciliklerine 12 kişi atandı.219 Karara göre; Fecir
Alptekin, Saadet Oruç, Mehmet Akarca, Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, Osman Köse, Ahmet Arslan,
Ebubekir Şahin, Edibe Sözen, Mehmet Emin Babacan, İsmail Çağlar, Kübra Güran Yiğitbaşı ve Zakir
Avşar BİK Genel Kurulu temsilciliklerine atandı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç’un atanan isimleri arasında yer alması tepkilere neden oldu. Atamalar, 195 sayılı
Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun’un beşinci maddesi gereğince yapıldı.220 BİK Genel Kurulu,
boş bulunan temsilcilikler nedeniyle uzun süredir toplanamıyordu. Karar, CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, 15 Şubat’taki konuşmasında konuyu gündeme getirmişti.221
• Gazeteci Hülya Kılınç’ın avukatı Celal Ülgen, işlemin ahlak polisi tarafından yapılması nedeniyle suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Ülgen, “Bir düşünce suçlusu veya gazeteden yaptığı bir
haberden dolayı gözaltına alınan biri olarak değil, ahlaki değerlerden, suçlardan gözaltına alınmış gibi bir
kadın imajı çizilmek istenmesi FETÖ dönemini yansıtan bir kumpastır. Bilindiği gibi ahlak masasının
görev alanları bellidir. Fuhuş kumar gibi olaylarda ahlak masası ve polisleri devreye bu yeleklerle girerler.
Cezası kesinleşen hükümlülerle işlemlerin yapılması için adliyeye getirilip götürüldükleri sırada infaz
masasında görevli polislerin eşlik etmesi gerekirken, Kılınç’ı teslim etmesi için ahlak masasından bir
kadın polisin üstelik Anadolu Ajansı ile yapılan bir kurgu ve kumpasla görevlendirilmesi kabul edilecek
bir uygulama değildir” dedi.
21 Şubat 2022
• Diyarbakır 13. Ağır Ceza Mahkemesi, eski Diyarbakır Barosu Başkanı Ahmet Özmen ve 10
yönetim kurulu üyesinin baronun yürüttüğü faaliyetler ve yayınlandıkları insan hakları ihlali raporlarında
kullanılan “Kürdistan” ve “Ermeni soykırımı” ifadeleriyle ikişer kez “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme” iddialarıyla yargılandıkları davada ayrı ayrı beraatlarına karar verdi.222
• Diyarbakır 10. Asliye Ceza Mahkemesi, 2016 yılından bu yana Ankara Sincan Cezaevi’nde
tutuklu eski Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve eski HDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla yargılandığı davada, beraat kararı verdi. Tuncel, 28 Ekim 2016’da “Erdoğan kadın ve Kürt düşmanıdır” sözleri nedeniyle yargılanıyordu. Mahkeme,
17 Eylül 2020’de görülen duruşmada Tuncel’e 11 ay 20 dün hapsine karar vermişti. Tuncel’in avukatı
tarafından yapılan itirazı değerlendiren İstinaf Mahkemesi’nin kararı bozması üzerine dava yeniden görüldü.223
22 Şubat 2022
• Ukrayna’nın doğusunda yer alan Rusya yanlısı Donetsk ve Lugansk şehirlerin birleşimiyle oluşturulan Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyeti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından resmen
tanındı. Putin, “Ukrayna dış güçler tarafından yönetiliyor. Önemli kararları Batı alıyor” dedi. Ukrayna
Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise, gece geç saatlerde yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Rusya'nın eylemlerinin ülkesinin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini ihlal ettiğini söyledi.224 Dışişleri Bakanlığı’ndan Ukrayna’da yaşayan Türk vatandaşlar için yapılan açıklamada ise “Ukrayna’nın Doğu bölgelerindeki son gelişmeler çerçevesinde, vatandaşlarımızın Ukrayna’nın Doğu bölgelerinden ayrılmaları
kuvvetle tavsiye edilmektedir”225 denildi.226
• KKTC Polis Genel Müdürlüğü, yakın dönemde Türkiye’den sınır dışı edilen Kıbrıslı gazeteci
ve Kıbrıs Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir’in yazdığı “Beyaz Ev” konulu yazıdan dolayı “Güvenlik Kuvvetleri’nin manevi şahsiyetini tahkir ve tezyif ettiği” iddiası ile dava açtı. Kişmir Twitter’dan “Bugün
Polis Genel Müdürlüğü’nde (bu bir ilk olabilir) yazdığım bir yazıdan dolayı şahsıma dava açıldı. Yurtdışına çıkma yasağı talebinin de olduğu bir davanın ağır cezada 10 yıla kadar hapis istemiyle görüşülmesi
arzulanıyor” mesajını verdi. Kişmir’in KKTC’deki cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde yazdığı ve
https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/12-kisi-basin-ilan-kurumu-genel-kurulu-temsilciliklerine-atandi-6959494/
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/son-dakika-resmi-gazetede-yayimlandi-basin-ilan-kurumu-genel-kurulu-temsilciliklerine-atama-1908895
221 https://www.indyturk.com/node/473791/medya/k%C4%B1l%C4%B1%C3%A7daro%C4%9Flunun-tepki-g%C3%B6stermesinin-ard%C4%B1ndanbas%C4%B1n-i%CC%87lan-kurumu%E2%80%99na-atama-yap%C4%B1ld%C4%B1
222 https://www.mlsaturkey.com/tr/diyarbakir-barosu-eski-baskani-ve-yonetim-kurulu-uyeleri-beraat-etti/
223 https://t24.com.tr/haber/sebahat-tuncel-cumhurbaskanina-hakaret-davasinda-beraat-etti,1016642
224 https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-60452304
225 https://tele1.com.tr/disisleri-bakanligindan-ukraynadaki-turk-vatandaslarina-cagri-569658/
226 https://www.haberturk.com/son-dakika-rusya-ukrayna-savasi-basladi-mi-putin-resmen-acikladi-rusya-ukrayna-savasi-son-durum-nedir-3352371/5
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sonradan dava konusu olan yazıda “Ankara’nın, son olarak siyasetimize ayar vermek için bazı UBP’li
vekilleri çağırdığı yerin adı ‘Beyaz Ev ’olabilir ancak siyasetimizi getirdiği konum açıkçası ‘Genel ev’dir!
Ankara adanın kuzeyindeki hakimiyetini kaybetmeyi, varlığının sorgulanmasını ve Kıbrıslı Türklerin
kendi ayakları üzerinde durmasını istemiyor! Sürekli bağımlılık pozisyonunda kalınmasını, ‘Yetiş ana ’
manşetlerinin atılmasını, otur denilince oturan kalk denilince kalkan bir lidere sahip olunmasını arzuluyor” ifadelerini kullanmıştı.
23 Şubat 2022
• Cumhurbaşkanı Erdoğan, “(Rusya ve Ukrayna) İkisinden de vazgeçmemiz mümkün değil. Bizim derdimiz, öyle bir adım atalım ki hiçbirinden vazgeçmeden bu işi çözelim” dedi. Erdoğan, “Biliyorsunuz Macron Moskova’ya geldi, tablo ortada. Arkasından Scholz geldi, o tablo da ortada. Biden ile ilgili
‘Görüştü, görüşüyor ’vesaire dediler, herhangi bir şey çıkmadı. Olayı devlet veya kurumsal bazda ele
alacak olursak, burada da şu anda ortada sadece NATO kalıyor. NATO bu video konferans zirvesiyle
beraber artık tavrını belirlemelidir, ne yapacaksa yapmalıdır. Malum, şu ana kadar Ukrayna’ya ciddi manada bir asker gönderme gibi durumla karşı karşıya henüz kalmadık. Herkes sadece laf yapıyor, iş yapan
yok. Böyle bir durum söz konusu. Dolayısıyla Rusya artık sınırda ciddi denilebilecek sayıda asker yığınağı yapmış vaziyette. Tabii bu tablo karşısında neticenin ne olabileceğini kestirmek için herhalde kahin
olmaya gerek yok. Bu bakımdan yapacağımız bu video konferansta NATO müttefiki üye ülkelerin liderleri bakalım neler söyleyecek. Biz de tabii söyleyeceğimizi onların da söyleyeceklerine göre belirleyecek,
tavrımızı ortaya koyacağız” dedi.227
24 Şubat 2022
• Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Askeri operasyon yürütmek için kararımı verdim” diyerek Ukrayna’ya askeri operasyon başlattığını duyurdu. Ukrayna ordusuna “silahları bırakma” çağrısı
yapan Putin, Rusya’nın operasyonuna her türlü müdahalede de misilleme tehdidinde bulundu. Rusya Devlet Başkanı, Ukrayna’yı “işgal etmeyi” değil, “askerden arındırmayı” istediğini ifade etti. 228
• Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Türkiye’ye yardım çağrısında bulunarak, “Bu
bağlamda hava sahasının, Rus gemileri için de Çanakkale ve İstanbul Boğazı'nın Rus gemilerine kapatılması için çağrıda bulunuyoruz. İlgili talebimizi Türk tarafına ilettik. Rus tarafına yaptırım uygulanmasını
istiyoruz. Buradaki Rusların hisselerine el konulmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı. Bodnar, Türkiye’den Ukrayna’ya savunmanın yanı sıra mali ve insani yardımda bulunmasını istediklerini sözlerine
ekledi. Ukrayna’ya yapılacak savunma, insani ve mali yardımın da önemli olduğunun altını çizen Bodnar,
“Umuyoruz ki Türk halkı bu haklı davasında Ukrayna’yı destekleyecektir” dedi.229
• Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatı kabul edilemez bulduğumuzu ve reddettiğimizi belirtiyorum” dedi. Erdoğan, sorunların Minsk Mutabakatları çerçevesinde
diyalog yoluyla çözülmesi çağrısını tekrarladı.230
• Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, “21 Mart’ta neler olacak” yazısında tutuklu yargılanan Osman Kavala hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’un ikna
edilemediğini ileri sürdü. Pehlivan, “Kavala ve Gezi konusunda ceza verilmesini en çok isteyen isim
Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum. Deniyor ki Kavala toplantılarında aksi görüşlere rağmen Erdoğan’ın sözünü dinlediği kişi de o” diye yazdı.231
• TBB Başkanı Erinç Sağkan, “Hukuksuzluğa karşı çıkan bir TBB göreceksiniz” diyerek
TBB’nin, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki özerk eğitim protestolarına açılan davalara hukuki destek vereceğini açıkladı. Boğaziçi Üniversitesi’ne 1 Ocak 2021’de Melih Bulu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan kararıyla rektör olarak atanması sonrası ‘kayyum rektör’ eleştirileri yükselmiş, Boğaziçililerin protestoları
birçok kente yayılmış; özerk eğitim için gerçekleştirilen eylemlerde 500’ün üzerinde öğrenci gözaltına
alınmıştı.232
25 Şubat 2022
• Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna’daki Türk vatandaşlarının karadan tahliye sürecinin başladığını belirtti. Ukrayna’nın Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne ilişkin talebini “Montrö Anlaşması’nı tüm maddeleriyle beraber bu kritik süreçte uygulayacağız, daha önce harfi harfine uyguladığımız
https://www.aa.com.tr/tr/gundem/cumhurbaskani-erdogan-rusya-ve-ukraynanin-ikisinden-de-vazgecmemiz-mumkun-degil/2511116
https://www.dw.com/tr/rusya-ukraynaya-askeri-harekat-ba%C5%9Flatt%C4%B1/a-60894346
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/ukraynanin-ankara-buyukelcisi-bodnar-bu-savasi-kazanacagimiza-inaniyoruz-/2512516
230 https://www.aa.com.tr/tr/politika/cumhurbaskani-erdogan-rusyanin-ukraynaya-baslattigi-askeri-harekati-reddediyoruz/2512883
231 https://artigercek.com/haberler/iddia-kavala-icin-ucum-ve-erdogan-ikna-edilmiyor
232 https://t24.com.tr/haber/tbb-bogazici-davalarina-hukuki-destek-verecek,1016953
227
228
229

33

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü Şubat 2022 Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

gibi” sözleriyle değerlendirdi. Türkiye’nin çifte standartlara düşmeden Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni
her zaman tam anlamıyla uyguladığını söyleyen Çavuşoğlu, “Montrö Anlaşması’nın hükümleri gayet açık
ve net. Türkiye, bir savaşın içindeyse buradan tüm geçişler tamamen Türkiye'nin kontrolünde oluyor.
Eğer Türkiye, bir savaşın tarafı değilse ve savaşan taraflar varsa 19. madde gayet sarih bir şekilde söylüyor. Bu savaşan ülkelerin gemilerine boğazdan geçişi kapatma yetkisi veriyor Türkiye’ye ama yine 19.
madde bir istisna tanıyor” dedi. Bunun sadece Rusya için değil, tüm kıyıdaş ülkeler için geçerli olduğunu
vurgulayan Çavuşoğlu, “Ukrayna için de geçerli. Eğer bir gemi kendi üssüne dönmek için talepte bulunuyorsa 19. madde burada bir istisna tanıyor. Tabii burada kendi üssüne dönmüş olması gerekiyor. Yani
denizden, boğazdan geçip başka bir üsse değil. Montrö Sözleşmesi’nin 19. maddesinde düzenleme var,
istisna nerede tanınıyor açıkça söylenir. Biz her zaman olduğu gibi burada Montrö Anlaşması’nı tamamen
uygulayacağız” ifadelerinde bulundu. Çavuşoğlu, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Ukrayna’da askere
darbe çağrısında bulunduğunu yansıtan haberleri işaret ederek, “Bu, tabii kabul edebileceğimiz bir şey
değildir. Biz seçilmiş hükümetlerin demokratik olmayan yöntemlerle görevden uzaklaştırılmasına karşıyız” dedi. Çavuşoğlu, Türkiye’nin demokratik yollarla halkın iradesiyle seçilmiş hükümetleri desteklediğinin altını çizerek, “Ukrayna’nın kimin tarafından yönetileceğine de Ukrayna halkının karar vermesi gerekiyor. Biz her zaman meşruiyetten yanayız” diye konuştu.233
• Kaos GL Derneği’nin, LGBTİ+’ların İnsan Hakları 2021 Raporu’na göre, en az sekiz nefret
cinayeti işlendi ve 45 kişinin ifade özgürlüğü ihlal edildi. İfade özgürlüğü ihlalini, yüzde 11,8 ile kişisel
bütünlük ihlali, yüzde 9,2 ile özgürlük ve güvenlik hakkı ihlali, yüzde 7,2 ile işkence ve kötü muamele,
yüzde 5,2 ile çalışma hakkı ve yaşam hakkı ihlalleri izledi. Raporda, devletin üst ve alt düzey yöneticilerinin de fobik söylemlerinin nefret söylemini daha da yaygınlaştırdığına dikkat çekildi. 2021 yılında müzisyenler, LGBTİ+ olmaları gerekçe gösterilerek Konya, Diyarbakır, Gaziantep ve Bursa’da sahne yasaklarına maruz bırakıldı.234
• 1991 yılından bu yana aralıksız olarak yayınlanan Leman Dergisi’nin sosyal medya hesabında
“Belki önümüzdeki hafta çıkamayacağız. Kağıt bulamıyoruz” açıklaması yapıldı.235
27 Şubat 2022
• AİHM, tutuklu Osman Kavala ile ilgili Türkiye’ye yönelik ihlal sürecini görüşmek üzere, taraflara görüşlerini sunması için 19 Nisan’a kadar süre verdi. Mahkeme’nin Mayıs Haziran aylarında dosyayı
ele alması, Büyük Daire tarafından nihai kararın ise Eylül ayında verilmesi bekleniyor. Türkiye’nin Kavala’yı AİHM’in kararına rağmen tahliye etmemesi üzerine Bakanlar Komitesi, 2 Şubat’ta konuyu AİHM
Büyük Dairesi’nin değerlendirmesine sunma kararı almıştı. Mahkeme, dosyayı resmi olarak 21 Şubat’ta
aldığını duyurmuştu.236
• Avrupa Birliği (AB), Sputnik ve Russia Today (RT) gibi yayın organlarının AB’de yasaklanmasına karar verdi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Kremlin’in medya makinesini AB’de yasaklayacağız” diyerek Rus devletinin yayın organları Russia Today ve Sputnik ile onların
yan kuruluşlarını hedef alacaklarını söyledi. Von der Leyen, “Artık Putin’in savaşını haklı çıkarmak için
yalanlarını yayamayacaklar”237 diye konuştu.238
• Alevi örgütleri, anaokullarında zorunlu din dersinin verilmesine karşı başlattıkları kampanya
kapsamında farklı kentlerde sokağa çıkarak, “Demokrasi ve Laiklik” sloganıyla basın açıklaması ve miting düzenledi. Açıklamada, cemevlerinin ibadethane olarak tanınması, AİHM kararlarının uygulanması,
zorunlu din derslerinin kaldırılması, eşit yurttaşlığın sağlanması ile birlikte bilimsel, laik, demokratik ve
anadilde eğitim taleplerinde bulunuldu. Adana, Adıyaman, Antalya, Aydın, Balıkesir Altınoluk, Bandırma ve Burhaniye, Tunceli, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kayseri, Muğla ve Samsun’da alana
çıkan Alevi örgütleri,“ Hiçbir inanç küçük çocuklara empoze edilemez. Bu tavsiye kararı Evrensel Çocuk
Hakları’na uygun olmadığı gibi laikliğe de aykırıdır. Çocuklar kimsenin siyasi malzemesi değildir. Millî
Eğitim Şûrası kararını geri çekin” açıklaması yaptı.239
28 Şubat 2022

https://www.aa.com.tr/tr/gundem/disisleri-bakani-cavusoglu-ukraynadaki-turk-vatandaslarinin-karadan-tahliye-sureci-basladi/2515179
https://tr.euronews.com/2022/02/25/lgbti-lar-n-insan-haklar-2021-raporu-en-az-8-nefret-cinayeti-islendi
https://www.ntv.com.tr/yasam/leman-dergisinden-aciklamabelki-onumuzdeki-hafta-cikamayacagiz,3tY0HyzKkk6Y5GYJ94xOGg
236 https://t24.com.tr/haber/aihm-osman-kavala-ile-ilgili-turkiye-aleyhine-baslatilan-ihlal-surecinde-taraflara-savunma-icin-sure-verdi,1016923
237 https://twitter.com/vonderleyen/status/1497973706831929348
238 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/ab-hava-sahasini-rus-ucaklarina-kapatacagini-duyurdu-/2517196
239 https://www.pirha.net/alevi-kurumlari-bir-kentte-seslendi-zorunlu-din-dersleri-kaldirilsin-video-312770.html/27/02/2022/
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• CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi genel başkanları
“Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni”ni imzaladı.240 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu,
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, altı genel başkan yardımcısında öncesinde özetlenen mutabakat metnini imza altına alarak kamuoyuna olası iktidar değişikliğinde sistem değişikliği sözü verdi.241
Törende, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, Gelecek Partisi Genel Başkan
Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem ve Saadet Partisi Genel
Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, mutabakat metnindeki başlıkları özetledi.242 Mutabakat metninde, basın
ve ifade özgürlüğüyle ilgili şu ifadeler yer aldı: “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’de ifade özgürlüğü;
Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin içtihatları gereğince şiddete teşvik, nefret
söylemi ya da kişilik haklarına saldırı durumları dışında sınırlandırılmayacaktır. İnternet mevzuatını, uluslararası standartlara uygun olarak, ifade özgürlüğünü kısıtlamayacak ve kişilik haklarını ihlal etmeyecek
şekilde yeniden düzenleyeceğiz. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkına ilişkin mevzuatı, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları ışığında yeniden düzenleyerek bu hakla ilgili bildirim uygulamasının idare tarafından keyfi şekilde kullanılmasını engelleyeceğiz. Gazetecilere karşı ceza
soruşturmasına gerekçe yapılan mevzuatı, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları çerçevesinde yeniden düzenleyeceğiz. TRT’yi ve Anadolu Ajansı’nı, bağımsızlık ve tarafsızlık
esaslarına göre yeniden yapılandıracağız. Keyfi akreditasyon kararlarına son verip, basın kartlarının verilmesinde meslek kuruluşlarına belirleyici bir rol vereceğiz. Medya sahipliği ve finansmanını şeffaf hale
getirecek, medyada tekelleşmeyi ve kartelleşmeyi önlemek amacıyla yasal ve yapısal tedbirler alacağız.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun görevini bağımsız ve tarafsız olarak yerine getirebilmesi için yasal
ve yapısal değişiklikler yapacağız. Kurulun üyeleri, üye yapısında çoğulculuğu sağlamak üzere alanında
uzman kişiler ve meslek kuruluşları temsilcileri arasından Meclis tarafından nitelikli çoğunlukla seçilecektir. Basın İlan Kurumu’nun yapısı ve üye seçimi basın özgürlüğüne uygun şekilde yeniden düzenlenecektir. Öte yandan demokratik toplumun asli bir unsuru olan Sivil Toplum kuruluşlarına yönelik ayrımcılığa ve baskıya da son vererek, bu kuruluşların faaliyetlerini keyfi bir biçimde engelleyen düzenlemeleri
kaldıracağız. Bu kuruluşların özgürce çalışabileceği güvenli, çoğulcu ve elverişli bir ortam oluşturacağız.”243

Olumlu Gelişmeler
3 Şubat 2022
• İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Akın Gürlek’i eleştirerek,
“terörle mücadelede görev almış kişiyi hedef göstermek” iddiasıyla yargılanan Gazete Yolculuk muhabiri
Buse Söğütlü’nün beraatına karar verdi. Mahkeme, Gürlek’in iddiası üzerine dördüncü duruşmada iddianamede bulunmayan “kamu görevlisine hakaret” suçlaması için ek savunma istediği Söğütlü hakkında bu
suçlamadan savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.244 Söğütlü, 18 Mart 2019’da Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve Halkın Hukuk Bürosu (HHB) üyesi avukatların yargılandığı davaya dair Gazete Yolculuk web sitesinde yayımlanan bir haberi Twitter’da “Hitler mezarından çıkıp gelse ve Akın
Gürlek’in sandalyesine otursa aşağı yukarı, hemen hemen aynı cümleleri kurardı herhalde. Mesleki etiği,
her şeyi geçtim; insanda biraz oturduğu sandalyenin ağırlığı olur” notuyla paylaştığı için hakkında dava
açılmıştı.245
7 Şubat 2022
• Diyarbakır Sulh Ceza Hakimliği, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen gazeteci Nurcan
Yalçın’ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Yalçın, 2015 yılında Diyarbakır’ın Sur
ilçesinde sokağa çıkma yasakları başlamadan önce yapılan röportajlardan oluşan haber videoları nedeniyle suçlanıyordu.246
https://www.amerikaninsesi.com/a/liderlerden-guclu-meclis-sembolik-cumhurbaskani-icin-imza/6462865.html
https://www.amerikaninsesi.com/a/liderlerden-guclu-meclis-sembolik-cumhurbaskani-icin-imza/6462865.html
https://www.evrensel.net/haber/456027/6-muhalefet-partisinin-lideri-mutabakat-metnini-imzaladi
243 https://t24.com.tr/haber/ankara-da-tarihi-zirve-6-muhalefet-parti-lideri-guclendirilmis-parlamenter-sistem-metnini-acikliyor,1017871
244 https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/257208-gazeteci-buse-sogutlu-2-yil-ve-7-durusma-sonunda-beraat-etti
245https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/257208-gazeteci-buse-sogutlu-2-yil-ve-7-durusma-sonunda-beraat-etti#:~:text=Gazete%20Yolculuk%20muhabiri%20Buse%20S%C3%B6%C4%9F%C3%BCtl%C3%BC,yeni%20bir%20su%C3%A7%20duyurusunda%20bulundu.
246 https://www.gazeteduvar.com.tr/fatma-girikin-yegeni-girikin-bakicisi-hakkinda-suc-duyurusunda-bulundu-haber-1552283
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8 Şubat 2022
• İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi, 26 Haziran 2021’deki İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’ne katılan LGBTİQ+ Meclislerinden sekiz aktivistin “2911 sayılı Gösteri ve Yürüyüş Kanununa
muhalefet” iddiasıyla hapis istemiyle yargılandıkları davada, suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı247 verdi.248
• Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, yazar Ömer Ağın’ın, Demokratik Toplum Kongresi
(DTK) delegesi olduğu için “örgüt üyeliği” iddiasıyla yargılandığı davada, üzerine atılı suçu işlediğinin
sabit olmaması nedeniyle beraat kararı verdi. Ağın hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin de kaldırılmasına
hükmetti.249
9 Şubat 2022
• İzmir 19. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Ruken Demir’in “örgüt üyeliği” suçlamasıyla yargılandığı davada, delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı250 verdi.251
10 Şubat 2022
• İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, kapatılan Özgür Gündem’in köşe yazarı ve Yayın Danışma
Kurulu üyesi Aslı Erdoğan’ın “örgüt propagandası” suçlamasıyla yeniden yargılandığı davada, isnat edilen suçun unsurlarının oluşmadığını belirterek, beraatına karar252 verdi.253
11 Şubat 2022
• AYM, özel şirket çalışanının, WhatsApp yazışmalarının şirket yetkilisi tarafından görülmesi
üzerine haksız yere işten çıkarıldığına ilişkin yaptığı bireysel başvuruda, “özel hayata saygı” ve “haberleşme hürriyeti haklarının ihlal edildiğine” hükmetti.254 İşveren tarafından, iş yerinde kullanıma tahsis
edilen bilgisayar üzerinden yapılan iletişimin izlenebileceği ve denetlenebileceği yönünde açık bir bilgilendirme yapılmadığı aktarılan kararda, bunun işe iade davasında da dikkate alınmadığı belirtildi. Kararda
“Yargılama sürecinde feshin temel sebebini oluşturan WhatsApp mesajlaşma programı ile iletişime veya
iş yeri bilgisayarlarında özel iletişime yönelik böyle bir bilgilendirmenin yapılıp yapılmadığı derece mahkemelerince tartışılmamış, başvurucunun kendisi alenileştirmediği halde onun rızası alınmadan ve önceden bir bilgilendirme yapılmadan mesaj içeriklerine hukuka aykırı olarak erişildiği yönündeki esaslı iddialarının karşılanmadığı anlaşılmıştır” denildi.255
• AYM, MA muhabiri Cemil Uğur’un kamuoyunda “Helikopter İşkencesi Davası” olarak bilenen
dava kapsamında tutuklanmasını “kişi hürriyeti” ve “güvenliği hakkının ihlal edildiği” yönünde değerlendirmede bulunarak256 67.500 lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Kararda, Uğur’un “KCK
Basın Komitesi’nde yer alarak örgüt propagandası niteliğinde haberlerle suçlandığı” fakat bu duruma
ilişkin hiçbir delilin sunulmadığı ve tutuklama kararında böyle bir ilişkinin varlığının ortaya konulmadığı
vurgulandı. Yüksek Mahkeme, “Tutuklama kararında başvurucunun çalıştığı ajansta örgütsel yayınların
yapıldığı ileri sürülmüş ise de başvurucuya atfedilebilir bir haberden bahsedilmemiştir. Böyle bir ajansta
çalışma olgusunun başvurucunun yapmış olduğu haberlerin içeriği dikkate alınmadan tek başına terörle
bağlantılı bir suçlama bakımından kuvvetli suç belirtisi oluşturduğu söylenemeyecektir. Öte yandan soruşturma makamları başvurucunun PKK talimatıyla haber yaptığını ileri sürebilecek herhangi bir özel
bulgu veya bilgiyi de gösterememiştir” denildi. Kamuoyunda “Helikopter İşkencesi Davası” olarak bilenen Van’ın Çatak ilçesinde Osman Şiban ve Servet Turgut’un güvenlik güçleri tarafından kaçırılıp işkenceye maruz bırakıldığını haberleştirdikleri için MA muhabirleri Adnan Bilen, Cemil Uğur, Zeynep Durgut, JinNews muhabiri Şehriban Abi ve serbest gazeteci Nazan Sala yargılanmıştı.257
• İzmir 8. Asliye Ceza Mahkemesi, İzmir’de kayyımları protesto eden Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve Özgürlük için Hukukçular Derneği’nin (ÖHD) üyesi 25 avukat ve bir gazetecinin “2911
https://kaosgl.org/haber/onur-yuruyusu-lgbtiq-meclisleri-davasinda-beraat
https://www.mlsaturkey.com/tr/2021-onur-haftasi-yuruyusunde-gozaltina-alinan-lgbtiq-meclislerinden-sekiz-aktivist-beraat-etti/
249 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/161277
250 https://www.evrensel.net/haber/454668/gazeteci-ruken-demir-beraat-etti
251 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-ruken-demir-orgut-uyeligi-suclamasiyla-yargilandigi-davada-beraat-etti/
252https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/257585-ozgur-gundem-davasinda-yazar-asli-erdogan-a-beraat#:~:text=%22%C3%96rg%C3%BCt%20propagandas%C4%B1%22%20su%C3%A7lamas%C4%B1%20y%C3%B6n%C3%BCnden%20verilen,yazar%20Asl%C4%B1%20Erdo%C4%9Fan%2C%20beraat%20etti.&text=Kapat%C4%B1lan%20%C3%96zg%C3%BCr%20G%C3%BCndem'in%20Yay%C4%B1n,yeniden%20yarg%C4%B1land%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20davada%2C%20beraat%20etti.
253 https://www.mlsaturkey.com/tr/yazar-asli-erdogan-propaganda-suclamasiyla-yargilandigi-davada-beraat-etti/
254 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220211-8.pdf
255 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/whatsapp-yazismalari-gerekce-gosterilerek-isten-cikarilma-hak-ihlali-sayildi/2499661
256 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2020/35635
257 https://journo.com.tr/cemil-ugur-aym-emsal-karar
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sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” suçlamasıyla yargılandıkları davada, suç
unsuru oluşmadığı gerekçesiyle tüm sanıkların beraatına karar verdi.258
15 Şubat 2022
• İstanbul 11.Asliye Ceza Mahkemesi, OdaTV yazarı Caner Taşpınar’ın Damat: Fethullahçıların
AKP’li Kayınpederleri kitabında isimleri geçen eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman ile AKP kurucuları
İhsan Arslan ve Ali İhsan Arslan’a “hakaret” ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, söz konusu suça ilişkin
yasada yer alan unsurların oluşmadığını belirterek beraatına hükmetti.259
• Antalya 7. Asliye Ceza Mahkemesi, Dokuz8 haber muhabiri Eylem Sonbahar ve Akdeniz Üniversitesi gazetecilik bölümü öğrencisi Sema Karakurt’un da aralarında bulunduğu 15 kişinin260“ 2911
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek” iddiasıyla yargılandıkları davada,
sanıklara yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olduğuna kanaat getirerek beraat kararı verdi.
Antalya’da 2015 yılında gerçekleşen G20 Liderler Zirvesi protestolarında toplamda 35 kişi gözaltına alınmıştı. 15 kişi hakkında hazırlanan iddianamede261, haber takibi yapan gazeteciler Sonbahar ve Karakurt
da dahil olmak üzere 15 kişiye yöneltilen suçlamaya, 15 Kasım 2015 tarihinde gerçekleşen G20 protestolarına katılmış olmaları delil olarak gösterilmişti.262
16 Şubat 2022
• Ankara 2. Sulh Ceza Mahkemesi, haftalık Kürtçe yayın yapan Xwebun’un internet sitesine getirilen erişim yasağının kaldırılmasına karar verdi. Mahkeme, AYM’nin erişim engelleriyle ilgili kararına
atıfta bulunarak, “Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği’nce yapılan incelemede, itiraza konu internet sitesinden
alınan ekran görüntülerinin incelenmesinde, sitede Kürtçe internet yayını yapıldığının anlaşıldığı, haber
içerikleri ile alakalı bilirkişi raporunun dosyada bulunmadığı, bu nedenle gerekli denetimin evrak üzerinde yapılamadığı, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nun 27 Ekim 2021 tarihli 2018/14884 başvuru
sayılı kararında belirtilen hususlar da dikkate alındığında itirazın kabulüne karar vermek gerekmiştir”
değerlendirmesinde bulundu. Mahkeme, kararın, uygulanması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) gönderilmesine karar verdi.263
17 Şubat 2022
• Tunceli 2. Ağır Ceza Mahkemesi, İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Eren Keskin’in, “örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat etmesine karar verdi.264
Keskin’in annesinin evine 4 Aralık 2021 tarihinde polis operasyon düzenlenmiş, operasyon sırasında evde
olmayan Keskin’i daha sonra telefonla aramış ve ifadeye çağırmıştı. Keskin, operasyona Twitter hesabından tepki göstermişti.265
• İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi, dokuz8HABER Genel Yayın Yönetmeni Gökhan Biçici’nin, 1 Haziran 2020’de dokuz8HABER.net’te yayınlanan “Hacker grubu Anonymous’tan Erdoğan’a
Berkin Elvan örneğiyle tepki” başlıklı haberiyle “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla yargılandığı
davada, gazetecinin suç kastı ile hareket etmediğine kanaat getirerek beraatına hükmetti.266
• Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında evine yapılan operasyonla gözaltına alınan MA muhabiri Zeynep Durgut savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Dört
gündür Cizre TEM Büro’da gözaltında tutulan Durgut’un dosyasına gizlilik kararı getirilmişti.267
18 Şubat 2022
• AYM’nin 13 Ocak’ta eski kıyafetleri cezaevine alınmayarak el konulan mahkum Emre Sönmez’in “kişi maddi ve manevi varlığının koruma hakkının” ihlal edildiği değerlendirmesinde bulundu.
Kararda, Sönmez’e 2.500 lira manevi tazminat verilmesine de hükmedildi.268

https://www.gazeteduvar.com.tr/kayyimlari-protesto-eden-avukatlar-beraat-etti-haber-1552821
https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-caner-taspinar-beraat-etti/
https://www.antalyasokaklari.com/manset/sokak/antalyada-g20-protestolari-basladi-guncelleniyor/
261 https://artigercek.com/haberler/gazeteci-sonbahar-ve-karakurt-beraat-etti
262 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteciler-eylem-sonbahar-ve-sema-karakurt-dort-yil-suren-davada-beraat-etti/
263 https://www.amerikaninsesi.com/a/mahkeme-kurtce-gazeteye-erisim-engelini-kaldirdi/6444559.html
264 https://www.evrensel.net/haber/455272/ihd-es-genel-baskani-eren-keskin-beraat-etti
265 https://www.mlsaturkey.com/tr/ihd-es-genel-baskani-eren-keskin-ilk-durusmada-beraat-etti/
266 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-gokhan-bicici-cumhurbaskanina-hakaret-suclamasiyla-yargilandigi-davada-beraat-etti/
267 https://www.evrensel.net/haber/455271/gazeteci-zeynep-durgut-serbest-birakildi
268https://t24.com.tr/haber/aym-cezaevinde-mahkumun-eski-kiyafetlerine-el-konulmasini-hak-ihlali-olarak-degerlendirdi,1015907#:~:text=S%C3%B6nmez%20eski%20k%C4%B1yafetlerinin%20ceza%20infaz,Ocak%202022%20tarihinde%20karara%20ba%C4%9Fland%C4%B1.
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• AYM, Kartal Belediyesi tarafından yol yapmak amacıyla 28 Aralık 1995 tarihinde kamulaştırılan Kartal Surp Nişan Ermeni Kilisesi’nin mülkiyet hakkının ihlal edildiğine269 hükmetti.270
22 Şubat 2022
• AYM, “haksız yakalama” gerekçesiyle bireysel başvuruda bulunan Şenel Çelik’in talebini yerinde bularak, 4.000 lira manevi tazminat ödenmesine271, ayrıca yargılama giderlerinin de karşılanmasına
karar verdi.272
23 Şubat 2022
• AYM, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’nun (KESK) 2015’te toplu iş sözleşmesine dair yaptığı açıklama sırasında gözaltına alınan KESK Yürütme Kurulu Üyesi İlhan Yiğit’in “toplantı
ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine” karar verdi.273 Yüksek Mahkeme, başvurucu
Yiğit’e 8.100 lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti. AYM kararında, söz konusu toplantı ve gösteri
yürüyüşünün demokratik bir toplumda saygı ile karşılanması gerektiği, bu hakkın kolektif şekilde kullanılmasının ekonomik ve sosyal haklar açısından öneminin de gözetilmediği belirtildi. Kararda, “Barışçıl
olduğu kabul edilen ve kamuya açık bir alanda yapılan bir gösteri yürüyüşünün engellenmesi, katılımcıların dağıtılması ve gözaltına alınması şeklindeki müdahale ile başvurucunun toplu şekilde gösteri yürüyüşü gerçekleştirme ve bu suretle fikirlerini ifade etme hakkından mahrum bırakılmasının zorunlu bir
toplumsal ihtiyacı karşılamadığı, dolayısıyla müdahalenin demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olmadığı değerlendirilmiştir. AYM açıklanan gerekçelerle toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme
hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir” denildi.274
25 Şubat 2022
• AYM, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na bakanlıklar ve diğer kamu kurumlarından bilgi ve
belge isteme yetkisi verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin ilgili maddesini iptal etti.
Mahkeme, düzenlemenin kanunla yapılması gerektiğine hükmetti. CHP’nin iptal istemiyle yaptığı başvuruyu görüşen mahkeme, söz konusu maddenin konu bakımından ve yetki yönünden Anayasa'ya aykırı
olduğuna hükmederek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesinin ardından sistemin Cumhurbaşkanına yürütme yetkisine ilişkin konularda kararname çıkarma yetkisi verdiği ifade edildi. Kararda,
yürütme yetkisi dışında kalan konularda kanunla düzenleme yapılması gerektiğine işaret edildi. Anayasa'nın 104'üncü maddesinde kanunla düzenlenmesi gereken konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamayacağının hüküm altına alındığının kaydedildiği kararda, “Anayasa bir konunun kanunla düzenleneceğini öngörmüşse bu konuda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Bununla birlikte Anayasa’da Cumhurbaşkanlığı kararnamesi düzenleneceği özel olarak öngörülen konulara ilişkin Anayasa
hükümlerinin açıkça izin verdiği hususlarda kararnamelerle düzenleme yapılabilir” denildi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun merkezi idare içinde yer alan, kamu tüzel kişiliği bulunmayan ve Cumhurbaşkanlığı veya herhangi bir bakanlık teşkilatına dahil olmayan kendine özgü bir idari birim olduğu belirtilen
kararda, kurulun görev ve yetkilerinin Anayasa’da Cumhurbaşkanlığı kararnamesi düzenleneceği öngörülen konulardan olmadığı kaydedildi.275

https://medyascope.tv/2022/02/18/anayasa-mahkemesi-kartal-surp-nisan-ermeni-kilisesi-mektebi-vakfinin-mulkiyet-hakkinin-ihlal-edildigine-karar-verdi/
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220218-16.pdf
https://medyascope.tv/2022/02/22/aymden-cumhurbaskanina-hakaretten-isim-benzerligi-nedeniyle-gozaltina-alinan-senel-celike-tazminat/
272 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220222-8.pdf
273 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2016/7532
274 https://medyascope.tv/2022/02/23/aymden-keskin-2015teki-aciklamasinda-gozaltina-alinan-ilhan-yigite-hak-ihlali-karari/
275 https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/chp-basvurmustu-anayasa-mahkemesinden-cumhurbaskanligi-kararnamesine-iptal-1910972
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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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