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ihlalleri raporları Mart 2014’den bu yana
düzenli yayınlanmaktadır.
Açık kaynaklardan, medya taramalarından, proje ofisine çeşitli şekilde yapılan
başvuru ve ihbarlardan hazırlanan bu
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Gazeteciler Cemiyeti hakkında
Gazeteciler Cemiyeti, 10 Ocak
1946’da gazeteciler Mekki Sait Esen,
Niyazi Acun, Aka Gündüz, Bilal Akba,
Adil Akba, Sebahattin Sönmez ve Muvaffak Menemencioğlu tarafından kuruldu.
Cemiyetin kuruluş amacı, basın organlarındaki gazetecileri bir araya toplamak,
mesleki ve sosyal hakları geliştirmek,
mesleğin gerekliliği olan hak ve özgürlükleri savunmak olarak belirlendi.
Kurucu başkanlığı üstlenerek 19461956 yılları arasında Gazeteciler Cemiyeti
Başkanlığı’nı yürüten Mekki Sait Esen’in
ardından 1956-1957 döneminde eski
kontenjan senatörlerinden Ecvet Güresin
cemiyet başkanlığını üstlendi.
Kudret gazetesi kurucusu ve sahibi
Gazanfer Kurt’un, 1959 yılına kadar
Gazeteciler Cemiyeti’ne başkanlık yapmasının ardından bu görevi 1960 yılına kadar
Atilla Bartınlıoğlu üstlendi. CHP’nin eski
Milletvekili Altan Öymen, 1960 ve 1961
yıllarında sürdürdüğü Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı görevini 1961 yılında İbrahim Cüceoğlu’na bıraktı. Akis dergisi
yönetici ve yazarı Metin Toker ise, 1957
yılında yedi ay 53 gün hapis yatmasının
ardından 1962 yılında Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı’na getirildi.
Ekspres gazetesi kurucu sahipliğini
yapan Doğan Kasaroğlu, 1963 - 1968
döneminde Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
olarak görevi devralmasından sonra TRT
Genel Müdürlüğüne atandı.
Yenigün, Ulus, Ankara Telgraf, Ankara Ekspres, Dünya gazetelerinde yazı
işleri müdürlüğü, yazarlık, başyazarlık ve
Genel Yayın Yönetmenliği yapan Beyhan
Cenkçi, bu süre içerisinde beş yıl boyunca
Gazeteciler Sendikası başkanı olarak
görev aldı. 1960 yılı öncesi bir buçuk yıl
hapis cezası alarak bazı meslektaşları ile
birlikte cezaevine giren Cenkçi, 1969
yılında Gazeteciler Cemiyeti başkanı
seçildi. 1992 yılına kadar Gazeteciler
Cemiyeti Başkanı olarak görevini sürdür-

dü. Cenkçi, 24 yıllık Başkanlığı sırasında
Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Senatörlüğü de yaptı.
1971 yılında Son Havadis gazetesinde
mesleğe başlayan Nazmi Bilgin, Güneş
gazetesi sahipliği ve Yazı İşleri Müdürlüğü görevini üstlendi, daha sonra Dünya
gazetesinde Haber Müdürü olarak görev
yaptı. Bilgin, Tercüman gazetesinde
Parlamento ve Cumhurbaşkanlığı muhabirliği görevlerini de yürüttü. TRT-2’nin
kuruluşunda yer aldıktan sonra TRT’ye,
beş yıl “Uzman Haberci” ve “Genel Müdür Danışmanı” olarak hizmet verdi.
Bilgin 1992 yılında ittifakla cemiyet
Genel Başkanı seçildi. 1996 yılında kuruculuğunu üstlendiği Türkiye Gazeteciler
Federasyonu’nda Genel Başkanlık görevi
yapan Bilgin, bu görevi 2009 yılına kadar
sürdürdü.
BRT televizyonunun Ankara temsilciliği görevini de yapan Bilgin, Unesco
Türkiye Milli Komitesi üyeliği ve Denetçiliği görevinde de bulundu. Basın İlan
Kurumu Genel Kurul üyeliği, Türk Silahlı
Kuvvetleri Elele Vakfı Mütevelli Heyet ve
Yönetim Kurulu üyeliği ve Reklam Kurulu üyeliği görevlerini de sürdürüyor.
Türkiye’nin çok partili siyasi hayata
geçişiyle, daha açık bir deyimle, çoğulcu
demokrasi dönemiyle yaşıt ve koşut olan
Gazeteciler Cemiyeti, bir avuç gazeteci
üye ile çıktığı yolu, sevgi ve mesleki
dayanışma ile pekiştirmiş, 2000’i aşkın
üye sayısı ve bağımsız mali gücü ile
bugün, Türkiye’nin en eski, en büyük ve
saygın meslek kuruluşlarından ve sivil
toplum örgütlerinden birisidir.
Cemiyetimiz, 1946 yılındaki kuruluşundan bu yana her zaman cumhuriyet,
çoğulcu demokrasi ile ifade ve basın
özgürlüğü başta olmak üzere özgürlüklerin yılmaz bekçisi oldu. Gazeteciler Cemiyeti üyelerine aşıladığı bu güvenle
ülkemizin mesleki ve diğer önemli kurumları arasında hak ettiği yeri aldı.
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E-Posta:
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Web Adresi:
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Kapak fotoğrafı: Cosmic Creative
Reklam sektörü için bir prestij olarak kabul
edilen 13’üncü Kırmızı Reklam ödüllerinin
13’üncüsü 26 Mayıs 2016’da gerçekleştirildi.
Kırmızı Jüri Özel Ödülünü Cosmic Creative’in
hazırladığı “Gazeteciler Cemiyeti-Bir gazeteci
neredeyse, aydınlık oradadır” adlı çalışma hak
kazandı.
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Giriş
Türkiye’nin Nisan ayı gündemini toplumda adalete inancı zedeleyen yargı kararları oluşturdu.
İstanbul’da Suudi Başkonsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini işleyenlerin dava
dosyasının Suudi makamlarına verilmesi ve Gezi eylemleri gerekçesiyle 1637 gündür tutuklu yargılanan
Osman Kavala’ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapisle aynı davada yargılanan kişilere verilen ağır
cezalar büyük infial ve tartışma yarattı.
Bu kararlar ulusal ve uluslararası kamuoyunda “yargı bağımsızlığı” boyutuyla tartışılırken, Kaşıkçı dosyasının iadesi kararı, Türkiye’nin ekonomik dar boğazdan çıkışta Körfez/Arap sermayesine bel
bağlayışı diye nitelendirildi.
Aynı günlerde İstanbul Valiliği Dernekler Masası’nın talebiyle kadınlara yönelik cinayet ve saldırılarla mücadele amacıyla 2010 yılında kurulan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği
hakkında “kanuna ve ahlaka aykırı faaliyet yürütmek” suçlamasıyla kapatma davası açıldı. Bu dava ve 8
Mart’taki yürüyüşlerde kadınlara uygulanan fiziki şiddet sonrasında Danıştay 10. Dairesi’nin gündemindeki İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili dava sürecinde hangi yönde karar verileceği sorularını tekrar
gündeme taşıdı. Şarkıcı Bergen’i öldüren Halis Serbest’in “kişilik haklarına saldırı” gerekçesiyle Bergen filmine açtığı davada, filmin yayınlanmamasına ilişkin tedbir talebi reddedildi. Ancak Serbest’in
yaşadığı Adana Kozan’da Belediye Başkanı Kazım Özgan filmin ilçede yayınlanmasını engelledi.
Basın özgürlüğü bağlamında Basın İlan Kurumu (BİK) ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK), hükümete muhalif çizgideki medya kuruluşlarına yönelik cezalandırma politikaları
devam etti. Erzurum’da yatılı erkek Kuran kursundaki yedi çocuğun cinsel istismara maruz kalmasını
haberleştiren Halk TV, KRT ve TELE 1’e Diyanet İşleri Başkanlığı’nın şikayeti üzerine RTÜK yüzde iki
para cezası verdi.
Anayasa Mahkemesi (AYM), gazeteciler Barış Pehlivan, Murat Ağırel, Hülya Kılınç, Aydın
Şener ve Ferhat Çelik’in “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı” ile “ifade ve basın özgürlüğü ihlali” iddialarıyla yaptıkları başvuruyu, “açıkça dayanaktan yoksun olduğu” gerekçesiyle oy çokluğuyla kabul edilemez buldu. Mahkeme, gazeteci Müyesser Yıldız’ın tutuklanmasını da hak ihlali saymadı.
Basın mensupları aleyhindeki yargılamalar kapsamında Nisan ayı sonunda hapishanelerde 19’u
hükümlü ve 22’i tutuklu olarak hapishanelerde toplam 41 gazeteci vardı.
İfade özgürlüğü açısından İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi ve İyi Parti Gençlik Kolları üyesi Alp Emeç, gazeteci Sedef Kabaş’ın tutuklanmasına sebep olan sözünü sosyal medya
hesabında alıntılayarak paylaşıp silmesinden sonra “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla tutuklandı.
Bu arada medya sektörünü olumsuz etkileyen ekonomik tablo, muhalif çizgideki medya kuruluşlarını hedef alan ilan gelirleri politikası ile daha da ağırlaşmaya devam etti. Yeniçağ, internet üzerinden yaptığı açıklama ile ulusal yayıncılıktan bölgesel yayıncılığa geçtiğini açıkladı.
Nisan ayında da çok sayıda haber sitesine erişim engeli getirildi. Siyasal iktidara yakın iş adamları ve bürokratların soruşturulması gereken kararları ve uygulamalarına ilişkin haberlere “kişilik hakları ihlali” ya da “Milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişim engeli getiriliyor.
Bazen bu engelle ilgili haber yapılması da yasaklanıyor. Artık sıradan bir uygulama haline getirilen bu
kararlar gazetecilerin görev yapmasını, yurttaşların da haber alma hakkını ciddi biçimde engelliyor.

İletişim Araçlarına ve İletişimcilere Baskı
1 Nisan 2022
• İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet eski çalışanları Hazal Ocak, Olcay Büyüktaş
Akça, İpek Özbey ve Vedat Arık’ın yaptıkları haber nedeniyle Fahrettin Altun’un şikayeti üzerine “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” ve “özel hayatın gizliliğini ihlal”
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ile yargılanmasında Altun’un duruşmaya davet edilmesi taleplerini reddetti. Dava, 27 Eylül’de
görülecek.1
• Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği, kizilbayrak66.net haber sitesine erişimi “Milli güvenlik ve
kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle engelledi.2
• Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği, etha36.com haber sitesine erişimi “Milli güvenlik ve kamu
düzeninin korunması” gerekçesiyle engelledi. 3
• Diyarbakır 4. Sulh Ceza Hakimliği, jinnews39.xyz haber sitesine erişimi “Milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle engelledi. 4
• Erzurum 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın KHK ile kapatılan
DİHA eski muhabiri Mehmet Arslan hakkında “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla hazırladığı iddianameyi kabul etti. İddianamede, Arslan’ın 2014 yılında dijital medya hesabında çalıştığı DİHA’da yayınlanan haberler ve YPG üyelerinin fotoğraflarını paylaşması suç olarak gösterildi. İddianamede, “Yapılan soruşturma neticesinde şüphelinin savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu kanaatine varıldığı şüphelinin yapmış olduğu paylaşımla örgütün cebir şiddet
veya tehdit içeren yöntemlerini meşru göstermeye çalışarak örgütü övücü mahiyette paylaşımda
bulunduğu ve bu paylaşımları hemen hemen herkes tarafından kullanılan Facebook isimli sosyal paylaşım sitesinden herkese açık şekilde farklı tarihlerde paylaşarak üzerine atılı suçunu
zincirleme bir şekilde yayın yolu ile işlediği anlaşılmaktadır” denildi.5
2 Nisan 2022
• İstanbul Bakırköy Asliye Hukuk Mahkemesi’nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Selçuk
Bayraktar’ın talebiyle Halk TV ve Şirin Payzın’a “kişilik haklarını zedelediği” ve “hakaret ettiği” iddialarıyla 150.000 TL’lik manevi tazminat davası açıldı. Payzın’ın sunduğu “Sözüm Var”
programına konuğu İyi Parti Uluslararası Politikalar Başkanı Ahmet Kamil Erozan’a İHA ve
SİHA’ları üreten Baykar Teknoloji’ye ilişkin soruların dava konusu olduğu belirtildi. Dava dilekçesinde Payzın’ın “Yurt dışında ve resmi ziyaretler sırasında başka devletlerle yaptıkları anlaşmaları ne TBMM ne de halk biliyor. Şeffaflık yok”6 demişti.7
4 Nisan 2022
• Aykiri.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak, Jandarma Genel Komutanlığı talebiyle
Türkiye sınırından kaçak geçiş görüntülerini yayınladığı nedeniyle “Türkiye Cumhuriyeti’ni,
Türk milletini, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni (TBMM), devletin yargı organlarını alenen
aşağılama” iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağırıldığını duyurdu.
Çolak, “Kaçak geçiş görüntülerini yayınladığımdan ötürü, Jandarma Genel Komutanlığı suç
duyurusunda bulunmuş. Karakolun önünden yazıyorum. İfademizi verdim suçlamalar ağır, ayıp
ettiler. Bu hassasiyeti, kaçaklar ve kışlalara lüks araçlarla girenleri engelleme konusunda görmek isteriz. Her yerde haklarını savunduğumuz insanlar 301. maddeden yargılanmamızı istiyor,
bir tekzip bile gönderme gereği duymadan. Ayıptır. Tekrar söylüyorum, Sessiz istilaya sessiz
kalmayacağız” dedi.8
5 Nisan 2022
• Diyarbakır 4. Sulh Ceza Hakimliği, siyasihaber8.org haber sitesine erişimi “Milli güvenlik ve
kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle engelledi. 9
• İstanbul Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi, Evrensel yazarı Ender İmrek hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’nca hazırlanan iddianameyi
kabul etti.10 İddianamede, İmrek’in yazısını ve savunmasını ekleyerek “yazı içeriğinde kullanılan ifadelerin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın onur, şeref ve saygınlığını rencide edehttps://www.mlsaturkey.com/tr/fahrettin-altunun-sikayeti-ile-teror-suclamasiyla-yargilanan-gazeteciler-besinci-kez-hakim-karsisina-cikti/
https://ifade.org.tr/engelliweb/etkin-haber-kizil-bayrak-jinnews-siyasi-haber-ve-umut-gazetesi-erisime-engellendi/
https://ifade.org.tr/engelliweb/etkin-haber-kizil-bayrak-jinnews-siyasi-haber-ve-umut-gazetesi-erisime-engellendi/
4 https://ifade.org.tr/engelliweb/etkin-haber-kizil-bayrak-jinnews-siyasi-haber-ve-umut-gazetesi-erisime-engellendi/
5 https://diclefiratgazeteciler.org/haberler/gazeteci-mehmet-arslan-hakkinda-orgut-propagandasi-davasi
6 https://twitter.com/siring/status/1509807118056050692?cxt=HHwWiMCy8eLk9PMpAAAA
7 https://t24.com.tr/haber/selcuk-bayraktar-dan-bir-dava-da-sirin-payzin-ve-halk-tv-ye,1025131
8 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/jandarmadan-sinirdan-kacak-gecisleri-yayinlayan-gazeteci-icin-301den-yargilansin-talebi-1922654
9 https://ifade.org.tr/engelliweb/etkin-haber-kizil-bayrak-jinnews-siyasi-haber-ve-umut-gazetesi-erisime-engellendi/
10 https://www.gazeteduvar.com.tr/evrensel-yazari-ender-imreke-erdogan-davasi-haber-1559305
1
2
3
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bilecek nitelikte olduğu ve bu surette şüphelinin üzerine atılı Cumhurbaşkanına hakaret suçunu
işlediği…” öne sürüldü. İmrek, davaya ilişkin “Bizi susturmak istiyorlar. Cumhurbaşkanına hakaretten bir dava daha açıldı… Yazıda tek bir suç unsuru yok. İddianameye yazıyı olduğu gibi
koymuşlar ve iddia Cumhurbaşkanına hakaret…” mesajını paylaştı. 11 İmrek, 31 Temmuz
2021’de “Türkiye yanıyor, saray izliyor” başlıklı haberinde hükümetin uçak filosunu sorgulamıştı.12
6 Nisan 2022
• Diyarbakır 3. Sulh Ceza Hakimliği, etha37.com haber sitesine erişimi “Milli güvenlik ve kamu
düzeninin korunması” gerekçesiyle engelledi. 13
• Diyarbakır 3. Sulh Ceza Hakimliği, kizilbayrak67.net haber sitesine erişimi “Milli güvenlik ve
kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle engelledi. 14
8 Nisan 2022
• Ardahan Sulh Ceza Hakimliği, umutgazetesi41.org haber sitesine erişimi “milli güvenlik ve
kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle engelledi.15
• Anayasa Mahkemesi (AYM), gazeteciler Barış Pehlivan, Murat Ağırel, Hülya Kılınç, Aydın
Şener ve Ferhat Çelik’in “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı” ile “ifade ve basın özgürlüğü ihlali”
iddialarıyla yaptıkları başvuruyu, “açıkça dayanaktan yoksun olduğu” gerekçesiyle oy çokluğuyla kabul edilemez buldu.16 Mahkeme, gazeteci Müyesser Yıldız’ın tutuklanmasını hak ihlali
saymadı.17
• Yeniçağ ulusal yayıncılıktan bölgesel yayıncılığa geçti. Zararları karşılanamayacak kadar artan
Yeniçağ, yayınlarına YouTube kanalları üzerinden devam edecek. 30 Nisan’dan sonra Yeniçağ,
birçok gazete bayisinde görülemeyecek.18
9 Nisan 2022
• Kayseri’de yayın yapan Deniz Postası TV Genel Yayın Yönetmeni Azim Deniz ve MHP’den istifa eden Kocasinan Belediye Meclisi Üyesi Sedat Kılınç, kanalın stüdyosunda 50 kişilik bir
grubun saldırısına uğradı. Deniz, “Deniz Postası TV’de canlı yayında olacaktık. İş adamı ve
Kocasinan Meclis Üyesi Sedat Kılınç’ı burada misafir edecektik. Ülkü Ocakları’na ait yaklaşık
50 kişilik grup televizyonu bastılar. Televizyon stüdyomuzun içerisinde beni darp ettiler. Kılınç’ı çok şiddetli bir şekilde darp ettiler ve buradan kaçırdılar. Stüdyodan adam kaçırdılar. Bunu ülkücüler yaptı” dedi.19
• Prof. Dr. Süleyman İrvan, gazeteci İbrahim Karagül’ün Yeni Şafak’tan ayrılma nedeninin Pakistan Başbakanı Emrah Khan ile ilgili kaleme aldığı yazı olduğunu ileri sürdü. İrvan sosyal medyadan, “Karagül takip ettiğim bir gazeteci değildi, nedeni malum ama Yeni Şafak’tan kovulmasının nedeni uçuk kaçık yazılar yazması değil, Pakistan Başbakanı İmran Khan konusunda gazetesiyle ters düşmesidir. Patronun çıkarlarına uygun yazmayan harcanır bu alemde!” mesajını
paylaştı. Karagül’ün Pakistan ile ilgili yazısı internet sitesinden kaldırılmıştı.20
11 Nisan 2022
• Samsun’da bir kişinin yaralandığı kazayı görüntüleyen gazeteci, yaralının yakını olduğunu söyleyen bir sivil polis tarafından engellendi. Polis, “Dostum o kamerayı kapat. Polis memuruyum.
Çekme, benim kayınvalidem. Bak çok sinirliyim” ifadelerini kullandı.21
12 Nisan 2022
• Gazeteci ve yazar Ergün Poyraz, Aydın Kuşadası’ndaki evinin önünde altı kişi tarafından saldırıya uğradı. Saldırıdan sonra yakalanan şüphelilerden T.B. ve Z.B.’nin ilçede faaliyet gösteren
ve Poyraz’ın hakkında yolsuzluk araştırması yaptığı ZTB İnşaat Taahhüt Nakliyat Madencilik
https://twitter.com/enderimrek/status/1511258772257353728
https://www.evrensel.net/yazi/89193/turkiye-yaniyor-saray-izliyor
https://ifade.org.tr/engelliweb/etkin-haber-kizil-bayrak-jinnews-siyasi-haber-ve-umut-gazetesi-erisime-engellendi/
14 https://ifade.org.tr/engelliweb/etkin-haber-kizil-bayrak-jinnews-siyasi-haber-ve-umut-gazetesi-erisime-engellendi/
15 https://ifade.org.tr/engelliweb/etkin-haber-kizil-bayrak-jinnews-siyasi-haber-ve-umut-gazetesi-erisime-engellendi/
16 https://www.dw.com/tr/aym-altı-gazetecinin-başvurusunu-reddetti/a-61410728
17 https://t24.com.tr/haber/aym-6-gazetecinin-libya-sehidi-haberlerine-iliskin-basvurularini-reddetti,1026538
18 https://www.gazeteduvar.com.tr/yenicag-ulusal-yayinciliktan-cikiyor-haber-1559775
19 https://www.gazeteduvar.com.tr/eski-mhpli-sedat-kilinc-ve-gazeteci-azim-deniz-darp-edildi-6-kisi-gozaltinda-haber-1559953
20 https://www.medyaradar.com/ibrahim-karagulun-yeni-safaktan-ayrilma-nedeni-ortaya-cikti-patronun-cikarina-dokundu-kovuldu-haberi-2082180
21 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/polisten-kazayi-ceken-gazeteciye-once-mudahale-sonra-tehdit-bak-cok-sinirliyim-1924791
11
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Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin yöneticileri olduğu öğrenildi. Poyraz’ın eşi Perihan Poyraz,
“Evin önündeki park halindeki otomobilimize arkadan çarptılar. Eşim bunun üzerine aşağı indi.
Ben de balkondan olup bitene bakıyordum. Eşim otomobilin arka tarafına bakmak için yöneldiğinde üç kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Eşim yere düştü. Bunun üzerine bağırarak, aşağıya
indim. Otomobille, geri manevra yaparak üzerinden geçmeye çalıştılar. Komşular olmasa ezeceklerdi” dedi.22
• Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, BursaMuhalif çalışanlarının ücretsiz toplu ulaşım kartlarını
yaptıkları haberleri gerekçe göstererek iptal ettiği iddia edildi. Gazetecilerin ulaşım kartlarını
okuturken “Kartınız kara listededir!” ibaresiyle karşılaştığı belirtildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Dairesi ise, “Eşitlik ilkesine aykırı haber yapıldığı ve kartların bu yüzden iptal edildiği” açıklaması yapıldı. Basın Danışmanı Ferhat Murat ise, söz konusu gazetecilerin kartlarını
okuturken “Kara Liste”ye alınmalarına ilişkin ifadenin yazılımsal bir hatadan kaynaklandığını
ve durumun düzeltildiğini iddia etti. Murat, BursaMuhalif yönetiminin Mart ayı sonuna kadar
kendilerine vize için yeni bir liste göndermediğini öne sürerek, “Herkese bu kartı vermek zorunda da değiliz” dedi.23
• İstanbul Adliyesi 2. Ticaret Mahkemesi, Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanvekili
Serhat Albayrak’ın, Doç. Dr. Ceren Sözeri’ye açtığı 200.000 liralık tazminat davasında davalının sosyal ve ekonomik durum araştırması için kolluğa müzekkere yazılmasına karar verdi.24
Dava 5 Ekim’e ertelendi. Albayrak, Sözeri’nin 31 Mart seçimleri sonrasında kaleme aldığı ve
Evrensel’de yayınlanan “AKP’ye kim oy kaybettirdi?” yazısı25 nedeniyle dava açmıştı.26
13 Nisan 2022
• Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği, AKP Ankara İl Başkan Yardımcısı Gültekin Gündüz‘ün sahibi
olduğu Gündüzler A.Ş.’nin Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin sürücüsüz araç ihalesini alması
sonrasında parti yönetimindeki görevinden ayrılmak zorunda kaldığı iddiasıyla ilgili haberlere,
“kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle erişim engeli getirdi.27
• Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi, HDP Diyarbakır İl Örgütü’nde basın danışmanı olarak
çalışan gazeteci Vedat Dağ’ın yargılanmasında “örgüt üyesi olmak” suçundan altı yıl üç ay,
“örgüt propagandası yapmak” suçundan bir yıl altı ay 22 gün ve “tehdit” suçundan ise iki yıl altı
ay olmak üzere toplamda 10 yıl üç ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Dağ hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının devamına da karar verdi.28
14 Nisan 2022
• İstanbul Büyükçekmece 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde,29 Evrensel yazarı Yusuf Karadaş’a,
“İktidarın karanlık örgütü SADAT” başlıklı yazısında SADAT’ın “ticari itibarını zedelediği”
iddiasıyla 25.000 liralık manevi tazminat davası açıldı.30 Karadaş, yazıda, SADAT’ın Nusra’ya
silah gönderdiği, Suriye ve Libya’daki cihatçı militanları eğittiği iddialarından bahsetmişti.31
16 Nisan 2022
• Halk TV’de yayınlanan “Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar” programının yeni bölümünün
Ankara Elmadağ’daki Hasanoğlan Köy Enstitüsü’nde çekilmek istenmesine izin verilmedi. Asker, “Yayını Hasanoğlan Köy Enstitüsü’nde yapmak istedik. O yerleşkenin içinde yapalım dedik ama her zaman olduğu gibi yasaklarla karşılaştık” dedi.32 Valiyle, kaymakamla konuşulduğunu belirten Asker, “Bütün girişimlerde bulunuldu. Vali Bey, Ankara Milletvekili Nihat Yeşil’in telefonuna dönüş bile yapmadı. ‘Hemen ilgileniyorum sayın milletvekilim’ dedi. Bu ülke-

https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-61075751
https://www.bursamuhalif.com/bursa-buyuksehir-belediyesi-muhalif-gazetecilerin-ulasim-kartlarini-iptal-etti/
https://www.mlsaturkey.com/tr/serhat-albayrakin-ceren-sozeri-ve-evrensele-actigi-tazminat-davasi-ekime-ertelendi/
25 https://www.evrensel.net/yazi/83716/akpye-kim-oy-kaybettirdi
26 https://www.evrensel.net/haber/459231/ceren-sozeri-ve-evrensele-acilan-dava-5-ekime-ertelendi
27 https://ifade.org.tr/engelliweb/chpli-belediyeden-ihale-alan-akplinin-gorevinden-ayrilmak-zorunda-kalmasi-haberleri/
28 https://www.mlsaturkey.com/tr/hdp-basin-calisani-vedat-daga-uc-ayri-suclamadan-10-yil-3-ay-hapis/
29 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/260489-sadat-evrensel-e-tazminat-davasi-acti
30
https://www.gazeteduvar.com.tr/sadattan-evrensele-ticari-itibar-davasi-haber1560575#:~:text=SADAT%2C%20Evrensel'de%20yay%C4%B1nlanan%20bir,liral%C4%B1k%20manevi%20tazminat%20davas%C4%B1%20a%C3%A7t%C4
%B1.
31 https://www.evrensel.net/yazi/89663/iktidarin-karanlik-orgutu-sadathttps://www.evrensel.net/yazi/89663/iktidarin-karanlik-orgutu-sadat
32 https://halktv.com.tr/gundem/halk-tvye-bir-yasak-daha-672752h
22
23
24
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nin seçilen milletvekiline henüz dönüş bile yapmadı ama canları sağ olsun diyeceğiz biz” diye
konuştu.33
• Basın İlan Kurumu (BİK), Evrensel’e 26 Aralık 2021’de TMMOB Mimarlar Odası İstanbul
Büyükkent Şubesi 47. Dönem Olağan Genel Kurul çağrısına internet sitesinde yer verdiği için
beş günlük ilan kesme cezası verdi. BİK’in cezadan önce söz konusu ilanı “Kaçak ilan statüsüne” aldığı ve ilanın komisyonunu da gazeteden tahsil ettiği belirtildi. Eylül 2019’dan beri ilan
ve reklam durdurma cezası bulunan Evrensel’e verilen cezalar toplamda 108 günü buldu.34
• Xwebûn imtiyaz sahibi Kadri Esen, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında Şırnak’ın İdil ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasakları sırasında yaptığı
haberleri Facebook’tan paylaştığı için gözaltına alındı. Esen, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.35
• Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen “Turizm Haftası” etkinliklerine
Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD) Nevşehir İl Temsilcisi Can Taşkın ve beraberindeki muhabirlerin, davetiyeleri olmasına rağmen güvenlik görevlileri tarafından salona alınmadığı iddia edildi. TİGAD Başkanı Okan Geçgel, “İl başkanımız, bazı skandalları gündeme
getirmesi nedeniyle cezalandırılıyor” dedi.36
18 Nisan 2022
• Ağrı 2. Ağır Ceza Mahkemesi, DİHA muhabiri Abdullah Kaya’nın tedavi olması için yurtdışı
yasağının kaldırılmasını talebine karşılık hastalığı ile ilgili detaylı hastane raporu talep ederken
davayı 6 Eylül’e erteledi. Mahkeme, Kaya’nın el konulan malzemelerin iadesi için de tekrar gerekli mercilere yazışma yapılmasına karar verdi.37
• İstanbul Beykoz Sulh Ceza Hakimliği, Sözcü yazarı Serpil Yılmaz’ın “Amerika ile ticaret ortağı
derneğin içinden bir ‘kokain davası’ bir de ‘Banker Bako’ çıktı” yazısında Türk Amerikan İş
Adamları Derneği / Amerikan Ticaret Odası’nın (TABA/AmCham) eski Başkanı Ali Osman
Akat’ın kokain davasından tutuklanmasının ardından derneğin faaliyetlerini incelediği ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Baki Cengiz Aygün hakkında bilgilere yer verdiği yazısı ve konu
ile ilgili yapılan haberlere erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi. 38
19 Nisan 2022
• Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi, DİHA muhabiri Hayri Demir’in “basın yoluyla örgüt propagandası” ve “örgüt üyeliği” suçlamalarıyla yargılanmasında, davaya delil olan ve hırsızlık sonucu emniyete ulaşan materyallere ilişkin çelişkilerin netleştirilmesi için Özgür Hakkıbulan isimli
vatandaşın parmak izlerinin alınması, dijital materyaller ve evindeki parmak izleri ile karşılaştırılması taleplerini reddetti. Mahkeme, adli emanete yazı yazılarak materyallere ilişkin cevap istenmesi ve cevap gelmemesi halinde görevliler hakkında “görevi kötüye kullanma” suçlaması
ile suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Dava 29 Haziran’a ertelendi.39
• Ankara 3. Sulh Hukuk Mahkemesi, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak’ın organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in kendisiyle ilgili açıklamasına verdiği cevap hakkında yayın
yasağı kararı verdi.40
• Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı hakkındaki
birçok habere erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.41
20 Nisan 2022
• Mersin Adliyesi’nde avukatlar hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin Mersin Barosu ve meslek örgütlerince yapılan basın açıklamasında, basın çalışanlarının ekipmanları “güvenlik zafiyeti

https://halktv.com.tr/gundem/halk-tvye-bir-yasak-daha-672752h
https://www.evrensel.net/haber/459509/basin-ilan-kurumunun-evrensele-verdigi-ilan-ve-reklam-kesme-cezalari-108-gune-ulasti
http://mezopotamyaajansi35.com/search/content/view/168176?page=1&key=60a0200cf8b5ac0a2ba26ad6cbc3fcce
36 https://t24.com.tr/haber/gazeteciler-universitedeki-etkinlige-davetiyeleri-olmasina-ragmen-alinmadi,1028193
37 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/168418?page=2
38 https://ifade.org.tr/engelliweb/turk-amerikan-is-adamlari-dernegi-amerikan-ticaret-odasi-hakkinda-haberler/
39 https://www.evrensel.net/haber/459705/gazeteci-hayri-demirin-davasinda-talepler-yine-reddedildi
40 https://www.ciddigazete.com/politika/murat-sancak-tan-yayin-yasagi-karari-h37175.html
41 https://ifade.org.tr/engelliweb/cumhurbaskanligi-idari-isler-baskani-hakkindaki-haberler/
33
34
35
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oluşacağı” iddiasıyla içeri alınmadı. Bursa’da gardiyanları taşıyan araçta yaşanan patlama gerekçesiyle önlem alındığı belirtildi.42
• Uşak 2. Sulh Ceza Hakimliği, Başhekim Doç. Dr. Mücahit Avcil’in AKP’li vekil ve ilçe başkanını Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gelişlerinde karşıladığını gösteren fotoğrafa ilişkin
yaptığı açıklamaya “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle43 erişim engeli getirdi.44
• Yoga eğitmeni Akif Manaf, İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “cinsel saldırı” ile suçlandığı
davadaki avukatlar aleyhine açtığı dava duruşmasına ara verildiğinde kendisini görüntülemek
isteyen gazetecileri “Sizi şikayet edeceğiz. Tutuklanacaksınız, cezaevine gireceksiniz, gözaltına
alınacaksınız” diyerek, tehdit etti. Manaf’ın avukatı Berrin Kurtukan Var ise, “Pis kokuyorsunuz, bize yaklaşmayın” diyerek gazetecilere hakaret ettiği görüldü. Gazeteciler "hakaret", "tehdit" ve "çalışma özgürlüğünü engelleme" suçlarından Akif Manaf ile avukatlar Berrin Kutlukan
Var ve Oğuzhan Veli Aras'tan şikayetçi oldu. Öte yandan, Manaf'a hakaret suçundan avukatlar
Özge Çetin, İsmail Demirci ve Harika Günay'ın yargılandığı davada ise beraat kararı verildi.45
21 Nisan 2022
• Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Derya Okatan hakkında “terör örgütü propagandası
yapmak” suçlamasıyla 1250 gün karşılığı olarak 25.000 lira adli para cezasına karar verdi. Ön
ödeme yapması için Okatan’a 10 gün süre verilmesine karar verdi. Mahkeme, Okatan’ın cezayı
üç taksit halinde ödeyebileceği aksi halde davaya devam edeceğini belirterek, davayı 22 Eylül’e
erteledi.46
23 Nisan 2022
• Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi ve gazeteci Erol Önderoğlu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti davası sonrasında adliye önünde basın açıklaması sırasında polislerce taciz edildi. Önderoğlu, “Aslında Suudi Arabistan’daki yargı maskaralığından sonra cinayet davasının sanık yokluğunda dahi olsa kamuoyuna açık ve resmi belgeleriyle bir yargılama
yürütülmesine önemli bir kazanım olarak bakmıştık. Ancak diplomatik düzeyde öyle olsa da,
davanın hala, Suudi Veliaht Prens Bin Salman'a resmi olarak temas etmemesi ciddi, üzücü bir
eksiklik. Geçmiş diplomatik söylemle bugüne kadar işlemiş prosedürün uyuşmazlık göstermesi,
Türkiye yargısının her tür siyasi etkiden arınmış bir şekilde gerçek adaleti sağlayabilmesi konusunda soru işaretine de yol açıyor” dedi.47

26 Nisan 2022
•

Ankara 63. Asliye Ceza Mahkemesi, KKTC’de yayımlanan Avrupa gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent hakkında gazetede yayımladığı karikatürle48 “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla bir yıl hapis cezasına karar verdi. Levent, “Aynı davadan bizim mahkememizde
yargılandık ve beraat ettik, ancak bizim mahkememizin kararını tanımadıkları için aynı davayı
bir de onlar açtılar Ankara’da. Gıyabımda yargılayıp hüküm verdiler” diyerek, kararı tanımadığını söyledi.49
• Sakarya 1. Sulh Ceza Hakimliği, Özgür Gelecek’in internet sitesi ozgurgelecek36.net’e erişimi
engelledi.50
27 Nisan 2022
• İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un Elazığ ziyaretini takibinde Gazete Duvar muhabiri Ardıl Batmaz’ın çekim yapması,
AKP Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından engellendi. Batmaz’dan kamerasını kapatmasını isteyen Şerifoğulları’nın, Batmaz’a “Bana ne kardeşim gazeteciysen” dediği

https://politikahaber.org/avukatlarin-eyleminde-basina-guvenlik-zafiyeti-gerekcesiyle-engelleme/
https://ifade.org.tr/engelliweb/usak-egitim-ve-arastirma-hastanesi-bashekimi-hakkindaki-haberler/
https://www.ciddigazete.com/genel/mucahit-avcil-den-kendi-aciklamasina-yayin-yasagi-h40184.html
45 https://www.sabah.com.tr/yasam/yogaci-akif-manaf-gazetecilerle-karakolluk-oldu-5963400
46 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-derya-okatanin-yargilandigi-dava-25-bin-liralik-on-odemeyi-yaparsa-dusecek/
47 https://m.bianet.org/kurdi/insan-haklari/253765-turkiye-suudi-arabistan-a-mahkeme-karari-soracak
48 https://cyprus-mail.com/2022/04/26/turkish-cypriot-newspaper-publisher-jailed-for-one-year-by-ankara-court/
49 https://www.gazeteduvar.com.tr/kibrisli-gazeteci-levente-erdogana-hakaretten-hapis-cezasi-haber-1562407
50 https://twitter.com/ozgur__gelecek/status/1518846366642024448
42
43
44
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kaydedildi. Batmaz, Şerifoğulları’nın koruması olduğu iddia edilen kişiler tarafından darp edilerek, görüntü almasının engellendiğini söyledi.51
İstanbul Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhuriyet yazarı Miyase İlknur’un, Man Adası Davası’nda hakimi özel olarak dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile Man Adası’nda kurulu Bellway şirketinin sahibi Sıtkı Ayan’ın kardeşi olan dönemin İstanbul Adalet
Komisyonu Başkanı Ayhan Ayan tarafından seçildiğini iddia ettiği “Man Adası davası ayan beyan” yazısına erişimi “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle engelledi.52

•

İfade ve Basın Özgürlüğünü Kullanmak İsteyenlere Müdahale
1 Nisan 2022
• Tunceli 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, 17 Aralık 2021’de Seyit Rıza Meydanı’nda düzenlenen
“Geçinemiyoruz” eylemine katılan ve aralarında siyasi parti il başkanlarının da bulunduğu 10
kişi hakkında “görevi yaptırmamak için direnme” ve “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” suçlamalarıyla dava açıldı.53 Emek
Partisi Tunceli il Başkanı Ergin Tekin, HDP eski İl Eş Başkanları Nurşat Yeşil ile İbrahim Kasun, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) Genel İş Sendikası Şube
Başkanı Şükran Yılmaz, Gazete Patika muhabiri Hıdır Yıldız ve Munzur Çevre Derneği’nden
Özkan Arslan’ın da aralarında yer aldığı davanın ilk duruşması 15 Nisan’da görülecek.54
• Elektrik dağıtım şirketi Enerjisa55 tarafından işten çıkarılan DİSK’e bağlı Elektrik, Gaz, Su, Baraj Çalışanları Sendikası (Enerji-Sen) üyesi işçilerce Başkent Elektrik Genel Müdürlüğü önünde yapılan oturma eyleminde Enerji-Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin’in de bulunduğu sekiz kişiyi gözaltına alındı. Gözaltına alınan işçiler, sağlık kontrolü için Gazi Mustafa Kemal
Devlet Hastanesi’ne götürüldü.56
4 Nisan 2022
• Hacettepe Üniversitesi öğrencileri tarafından Sıhhiye Kampüsü Merkez Öğrenci Yurdu’ndaki
Hemşirelik üçüncü sınıf öğrencisi Hasan Can Çoban’ın ambulansın geç gelmesinden kaynaklı
kalp krizi geçirerek, yaşamını yitirmesine tepki amacıyla düzenlenen yürüyüşe müdahale edildi.
“Hasan Can Çoban isyanımızdır” sloganlarıyla yürüyen kitle, arkadaşlarının ihmal nedeniyle
yaşama veda ettiğini, yardım malzemelerinin getirilmediğini, tedavinin geç yapıldığını belirtti.57
• Organize suç örgütü hükümlüsü olarak hakkında tutuklama kararı çıkartılan ve Birleşik Arap
Emirlikleri’nde bulunduğu bilinen Sedat Peker’in Ramazan dolayısıyla Rize ve Trabzon’da dağıtılmak üzere bir TIR dolusu yardımını kabul eden ve dağıtan Rize Muhtarlar Federasyonu
Başkanı Tuncay Maşalacı ile Rize Merkez Muhtarlar Derneği Başkanı İrfan Kaya ve kuzeytv.org YouTube kanalına muhabirlik yapan Hüseyin Yılmaz’ın da bulunduğu yaklaşık 10 kişi
polis tarafından gözaltına alındı. kuzeytv.org YouTube kanalına muhabirlik yapan Yılmaz, Sedat
Peker’in adına yardım dağıtması konusunda bir yasak olup olmadığını bilmediğini ifade ederek
kendisine Peker ile bir ilişkisinin olup olmadığının sorulduğunda, “Ben uzunca bir süreden beri
Sedat Peker ile alakalı kendime ait YouTube kanalında paylaşırdım. Bu yardım kolilerinin geleceğini duyunca ben de gittim yardım kolileri dağıtılırken fotoğraf ve video çekimi yaptım ifadem sonrası serbest bırakıldım. Yardım kolisi dağıtan bazı kişilerle yardım alan bazı muhtarlarda savcılık talimatıyla alındı onlarda ifade verdi” dedi. Gözaltına alınanlar serbest bırakıldı.58
• İzmir’de Nevruz sonrası düzenlenen operasyon kapsamında ev baskınıyla gözaltına alınan 16
kişi İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.59
• Şarkıcı Bergen’i (Belgin Sarılmışer60) öldüren Halis Serbest, “kişilik haklarına saldırı” gerekçesiyle Bergen filmine dava açtı. Davada, filmin yayınlanmamasına ilişkin tedbir talebi reddedil51

https://www.evrensel.net/haber/460376/elazigda-bakan-ziyaretini-takip-eden-gazeteci-ardil-batmaz-darbedildi-gazeteciysen-bana-ne-kardesim

thttps://ifade.org.tr/engelliweb/man-adasi-davasi-hakimi-ile-ilgili-kose-yazisi/

https://barkoturk.com/gundem/gecinemiyoruz-eylemine-dava-acilmisti-ilk-durusma-goruldu/
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/gecinemiyoruz-eylemine-katilan-10-kisiye-dava-acildi-1921477
https://www.enerjisa.com.tr
56 https://gazetekarinca.com/enerjisa-iscilerine-polis-mudahalesi-8-gozalti/
57 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/166920?page=2
58 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/trabzon-ve-rizede-sedat-peker-alarmi-hepsi-gozaltina-alindi-527641v.htm
59 https://www.evrensel.net/haber/458569/izmirde-gozaltina-alinan-16-kisi-serbest-birakildi
53
54
55
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di. Ancak Avukat Hande Fırat, “Halis Serbest, Kozan 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde bir dava
açtı. İlk tedbir talebi mahkeme tarafından reddedildi ama dava görülmeye devam ediyor” açıklamasını yaptı. Bu arada Bergen filmi, Halis Serbest’in yaşadığı Adana Kozan’da gösterimden
kaldırıldı. Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, “Vizyona hiç girmeyen film nasıl yayından
kaldırılır? Araştırdım film şiddet içeriyor, bu nedenle ilçede hiç yayınlanmayacak” dedi.61
5 Nisan 2022
• Muğla’nın Bodrum ilçesinde yapılan ev baskınlarında 30 kişi gözaltına alındı. İlçede 20 Mart’ta
gerçekleştirilen Nevruz kutlamasında atılan sloganlar gerekçe gösterilerek gözaltına alınanlar,
İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.62 Gözaltına alınanlar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.63
• Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği’nin (ÖHD) çağrısıyla Aysel Tuğluk hakkında basın açıklaması yapan 22 avukata soruşturma açtı. Bununla ilgili ÖHD
açıklamasında, “Yurttaşın basın açıklaması yapma hakkını koruyan avukatlar olarak bu kez
kendi basın açıklaması yapma hakkımızı korumamız gereken bir dönemi yaşıyoruz. 5 Nisan
Avukatlar Günü’nde böyle bir haberi paylaşmanın üzüntüsünü yaşadığımızı özellikle belirtmek
isteriz. Bu vesileyle siyasi mahpus avukatların ülke gündeminde artık sıkça yer aldığını da hatırlatarak bu haberin bugünün anlam ve önemini net ve eksiksiz bir şekilde yansıttığını düşünmekteyiz” denildi.64
6 Nisan 2022
• MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, “Enflasyon rakamları gerçeği yansıtmıyor, zamlar milletin belini büküyor” açıklaması sonrasında parti üyeliğinden “kesin çıkarma cezası” ile cezalandırılması için merkez disiplin kuruluna sevk edildi. MHP Kocasinan Belediye Meclis üyesi Sedat Kılınç, Ersoy’un disipline sevk edilmesine tepki göstermek amacıyla istifa ettiğini açıkladı.
Kılınç, “Milletvekilinin asli görevi milletin hakkını korumak, derdine tercüman olmak, sorunlarına çözüm bulmaktır. Dün MHP Milletvekili Baki Ersoy, vekili olduğu milletin yüksek enflasyondan dolayı beli büküldü dediği için disipline sevk edildi. Ben de geçmişte benzer eleştiriler
yaptığım için parti yönetiminden benzer uyarılar almıştım. Söylediğine bakıyorum. Doğru mu,
evet doğru. Millet perişan, geçinemiyor. Alım gücü kalmadı. Beni disipline sevk etmenize gerek
yok. Partim olan MHP’den istifa ediyorum” dedi.65
• Kayseri Bünyan Cezaevi’nde ağır hasta tutuklu Muhlise Karagüzel’in hayat mücadelesini anlattığı ve JinNews’a göndermek istediği mektubun iki sayfasına cezaevi yönetimi tarafından el konuldu, mektubun bir sayfası da sansürlendi.66 JinNews’deki habere göre, Karagüzel’in sansürlenen ve yalnızca tek sayfası gönderilen mektubunda “Ben Muhlise Karagüzel 59 yaşındayım ve
dört çocuk annesiyim. HDP Eş Başkanlığı yaptığım sırada 2019 yılında gözaltına alınarak tutuklandım. Resmi bir partide yer almama rağmen ‘örgüt üyesi’ olarak suçlandım ve adaletsiz bir
şekilde yargılanarak sekiz yıl bir ay cezaya çarptırıldım. Bu hukuksuzluk yetmiyormuş gibi aynı
dosya kapsamında iki dosya daha açılarak yargılandım ve bir yıl ceza aldım. Yaklaşık üç yıldır
cezaevinde zor koşullarda yaşamaktayım. Şeker, tansiyon, astım ve kalp hastasıyım. Yaşadığım
zorlu koşullar nedeniyle kalp krizi geçirdim ve iki defa anjiyo oldum. Ancak kalp rahatsızlığım
üst aşamada olduğu için tekrar anjiyo olacağım. Kalp rahatsızlığım yanı sıra bir de yüksek şeker
ve tansiyon hastalığım gözüme kadar vurduğu için gözden de dört defa anjiyo oldum. Ancak
tekrar olacağım çünkü gözlerimin durumu çok kötü. Bu kadar…” ifadeleri kullanıldı.67
7 Nisan 2022

https://tr.wikipedia.org/wiki/Bergen_(şarkıcı)
https://www.gazeteduvar.com.tr/bergeni-katleden-halis-serbest-filmi-yayinlatmamak-icin-dava-acti-haber-1559142
https://www.evrensel.net/haber/458697/bodrumda-newroz-operasyonu-30-kisi-gozaltina-alindi
63 https://www.gazeteduvar.com.tr/bodrumda-gozaltina-alinan-30-kisi-serbest-birakildi-haber-1559314
64 https://www.birgun.net/haber/avukatlara-once-polis-mudahalesi-sonra-sorusturma-383016
65 https://t24.com.tr/haber/mhp-de-zam-catlagi-baki-ersoy-karari-istifa-getirdi,1026074
66 https://susma24.com/hasta-tutuklunun-jinnewsa-mektubuna-cezaevi-sansuru/
67 http://jinnews41.xyz/TUM-HABERLER/content/view/185856
60
61
62
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•

Ankara’da Çankaya Belediyesi’nin “Yasadışı örgütler müzahirinde gösteri ve etkinliklere katıldığına dair istihbari bilgi notu” üzerine işten çıkarılan ve 39 gündür belediye önünde “işimi geri
istiyorum” eylemi yapan güvenlik görevlisi Yasin Keskin’e müdahale edildi.68
9 Nisan 2022
• Bay Döner adlı şirketine ait yeni reklam filmi ‘Dertsiz Masa Örtüsü’, mesajlarıyla Twitter'da kısa sürede gündem olması ve yüzbinlerce kişi tarafından izlenmesinin ardından şirket tarafından
sosyal medya hesabından kaldırıldı. Reklam filminde hayat pahalılığından, Hazine ve Maliye
Bakanlığı’ndan istifa eden Berat Albayrak döneminde uygulamaya konmuş kalıcı yaz saati uygulamasına, Türkiye’den yurt dışına göçün artmasına, benzin fiyatlarına kadar birçok konuda
mesajlar veriliyordu. Reklamı seslendiren oyuncu Mehmet Ozan Dolunay, “Yayından kaldırmışlar reklamı. Çok şey yazılabilir bununla ilgili ama ben sadece ufak bir temennide bulunacağım. Hayat sizi gerçekleri görmekten korkmayan, cesur, dürüst ve vicdanlı insanlarla karşılaştırsın”69 dedi.70
10 Nisan 2022
• Emekli polislerin 3600 ek gösterge talebiyle Ankara Ulus Atatürk Anıtı önünde düzenledikleri
eylemde, bayrak direğine astıkları “Vatan sana canım feda” yazılı pankart alanda görevli diğer
polisler tarafından indirildi.71 Emekli polisler, meslektaşlarının kendilerine gösterdiği bu tavra
ve taleplerine ilişkin konuşmalar yaparak eylemlerini sonlandırdı.72
11 Nisan 2022
• İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Halk TV’de
katıldığı “Sadece Soruyorum” programında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun “kişilik haklarına saldırıda bulunduğu” iddiasıyla 250.000 liralık manevi tazminat davası
açıldı. Dilekçede, “İmamoğlu’nun dile getirdiği iddiaları hiçbir belge veya materyal ile desteklemediği, davalının sadece iftira kastıyla hareket ederek Karaismailoğlu’nun kişilik haklarını
ağır şekilde ihlal ettiği” öne sürüldü. İmamoğlu, “Ulaştırma Bakanı zavallı bir arkadaştır. Hayatında bekçi kulübesi dikmemiş bir arkadaş ‘Atatürk Havalimanı konusu kapandı’ diyor. Sanki
orası kendisine miras kaldı. Onun aklı ermez o işlere. Sen Atatürk Havalimanı’na bir şey yapacaksan önce millete bir sor. Sen önce yapılmamış bir ihalenin parasını nasıl ödettiğinin hesabını
ver” demişti.73
12 Nisan 2022
• Adil Okay’ın değişik zaman ve mekanlarda siyah-beyaz çektiği fotoğraflardan oluşan Konuşan
Fotoğraflar adlı kitabı “müstehcen” bulunarak Kocaeli 2 No’lu F Tipi Cezaevi’ne alınmadı. Hükümlü Necip Baysal bunun üzerine infaz hakimliğine başvurdu. İnfaz hakimliği kararında, “97
ve 101. sayfalardaki fotoğraflar için Baysal haklı bulunurken 102. sayfadaki fotoğrafın üzeri
boyanarak ilgiliye verilmesine” karar verildi. Baysal, konuya ilişkin Adil Okay’a gönderdiği
mektupta “Sansür, ‘müstehcen’ anlayışlarının ne olduğunu öğrenmek için, ağır cezaya başvurmadım. Bugün kitabı arkadaşlarla incelediğimizde, güzel memleketimizin nasıl yavaş yavaş karanlığa itildiğini gördük. Derler ya cezaevleri toplumun aynasıdır. Sanırım dışarıdaki halkımızın
da aynaya bakma zamanı geldi” dedi. Okay da konuya ilişkin “Müstehcen fotoğraflar neler? Bir
nü fotoğraf var, bir reklam panosu fotoğrafı. Ben bu kitabı sübyan koğuşuna yollamadım ki, yetişkinler koğuşuna yolladım. Akıl almaz bir yasak, şiddetle protesto ediyorum” dedi.74
• Bingöl’ün Solhan ilçesinde 18 yaşındaki Mahfuz Taş, 9 Nisan’da arkadaşları ile fotoğraf çektirirken zafer işareti yaptığı gerekçesiyle polis tarafından darp edildi ve bir gece gözaltında tutuldu. Bingöl Barosu’ndan yapılan açıklamada, “İfade özgürlüğünün polis şiddeti ile karşılık gördüğü olayda işkencenin cezasız kalmasına izin vermeyeceğiz” denildi. Açıklamada, Taş’ın daha
önce göz ameliyatı olduğunu polise söylediği, “Hangi gözün?” diye sorulması üzerine polislerin
https://www.evrensel.net/haber/458873/cankaya-belediyesinin-isten-attigi-yasin-keskine-polis-mudahalesi
https://twitter.com/modolunay/status/1512416787618537472
https://www.medyafaresi.com/haber/iktidara-toplumsal-mesajlar-veren-reklam-filmi-kaldirildi/985965
71 https://www.gazeteduvar.com.tr/emekli-polislerden-baskentte-3600-ek-gosterge-eylemi-agza-alinmayacak-hakaretler-isittik-haber-1560066
72 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/emekli-polisler-ankarada-eylem-yapti-7066143/
73 https://bianet.org/bianet/siyaset/260340-bakan-karaismailoglu-ndan-ibb-baskani-imamoglu-na-tazminat-davasi
74 https://www.evrensel.net/haber/459215/fotografa-mustehcen-denildi-kitaba-sansur-uygulandi
68
69
70
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özellikle o gözünü hedef alarak yumrukladığı belirtildi. Şüpheli polisler ile ilgili “işkence”,
“tehdit”, “hakaret”, “görevi kötüye kullanma”, “delil karartma”, “gerçeği aykırı tutanak düzenlemek suretiyle resmi evrakta sahtecilik” suçlarının işlendiğine dikkat çekildi.75
13 Nisan 2022
• İstanbul Valiliği Dernekler Masası’nın talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın76 kadınlara yönelik cinayet ve saldırılarla mücadele etmek amacıyla 2010 yılında kurulan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği hakkında “Kanuna ve ahlaka aykırı faaliyet yürütmek”
suçlamasıyla kapatma davası açıldı.77 Platform, yaptığı açıklamada, bu suçlamanın derneğe yönelik “kadın haklarını savunmak kisvesi altında aile mefhumunu yok sayarak aile yapısını parçaladığı” yönündeki iddialardan ve “somut hiçbir olguya dayanmayan” yazılı başvurulardan
oluştuğunu kaydetti.78 Açıklamada, “Tüm kamuoyu bilir ki; bu coğrafyada Kadın Cinayetlerini
Durduracağız Platformu’nun önünde eylem yapmadığı adliye yoktur. Bizim açımızdan bu dava
da kadınların yaşam mücadelesinden, eşitlik ve özgürlük mücadelesinden ayrı değildir. Davayı,
yalnızca kendi mücadelemize yönelik bir saldırı olarak görmüyoruz. Bu saldırının tüm demokratik kamuoyuna yönelik bir saldırı olduğunu biliyoruz. Kadınları ve LGBTİQ+ları şiddet karşısında yalnız bırakmak pahasına İstanbul Sözleşmesi’nden imza çeken siyasi iktidarın; mücadele
edenleri yıldırma çabası, ülkedeki nice hukuksuzluktan bağımsız değildir. Sanmasınlar ki bu
hukuksuzluklara alışırız. Normalleştirmeyeceğiz, meşrulaştırmayacağız” denildi.79
• İstanbul 11. İdare Mahkemesi, Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ+ Çalışmaları Kulübü’nün kapatılmasına dair kararın iptali ve yürütmeyi durdurma talebiyle açılan davada, talebi reddetti. Kapatma kararına yapılan itirazda, kulübün adaylık statüsünün sürüncemede bırakılması sebebiyle
Boğaziçi Üniversitesi yönetmelikleri gereğince LGBTİ+ Çalışmaları Kulübü’nün aday kulüp
değil kulüp olması gerektiği ve kapatma yetkisinin rektörde olmadığı belirtilirken, serginin kulüp tarafından düzenlenmediği de vurgulandı. Mahkeme, kapatma işleminin hukuka uygun olduğunu belirtti ve yapılan itirazı reddetti. Kulüp, İstanbul 11. İdare Mahkemesi’nin verdiği karara itiraz edecek.80
14 Nisan 2022
• Kampüs Cadıları üyesi bir grup kadının, hijyenik ped ürünlerinin bir yıl içinde yüzde 50’nin
üzerinde zamlanmasına karşı İstanbul Beyoğlu’nda yaptığı eyleme müdahale edilerek, altı kişi
gözaltına alındı. “Regl değil ekonomik paketleriniz iğrenç” pankartıyla yürüyüş yapan kadınlar,
“Lüks değil ihtiyaç”, “Ekonomi değil zamlar uçuşta” sloganları attı.81
• SOL Genç üyelerinin, İstanbul Maltepe’deki Süreyya Plajı Marmaray durağında “Ses çıkar”
kampanyası için bildiri dağıtırken iki kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradığı öne sürüldü. “Gericilik ne siz kendinizi ne sanıyorsunuz, burada bu masayı açamazsınız” diyen saldırganların bıçak çekip üç genci ve çevredeki insanları darp ettiği bildirildi.82
• 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde İstanbul Taksim’deki Feminist Gece Yürüyüşü’ne
gitmek için Kadıköy’den vapura binmek isterken gözaltına alınan 40 kadın hakkında “yaya veya araç trafiğine engel olmak” gerekçesiyle dava açıldı. Kadın Savunma Ağı’nın açıklamasında,
“Haksız bir şekilde gözaltına alınan arkadaşlarımız değil, bu ülkede her gün kadınların, transların ve çocukların şiddete maruz bırakılmasına göz yumanlar, katilleri serbest bırakanlar, İstanbul Sözleşmesi’nden imza çekenler suçludur” denildi.83
15 Nisan 2022
• İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eski basın danışmanı
Ahmet Sever’in, “İçimde Kalmasın/Tanıklığımdır” kitabı gerekçe gösterilerek, “Cumhurbaşka75 https://medyascope.tv/2022/04/12/bingolde-zafer-isareti-yapan-18-yasindaki-mahfuz-tas-polis-tarafindan-darp-edildi-gozaltina-alindi-baro-iskencenincezasiz-kalmasina-izin-vermeyecegiz/
76 https://www.sonses.tv/haber/109260/kadinlardan-kapatma-davasi-protestosu.html
77 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/kadin-cinayetlerini-durduracagiz-platformu-dernegine-kapatma-davasi-1925509
78
https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye61099014#:~:text=Kad%C4%B1n%20cinayetlerine%20ve%20kad%C4%B1na%20y%C3%B6nelik,ile%20derne%C4%9Fin%20feshi%20talep%20ediliyor.
79 https://kadincinayetlerinidurduracagiz.net/gorseller/3016/kadin-cinayetlerini-durduracagiz-platformu-dernegi-hukuksuz-davalarla-kapatilamaz
80 https://kaosgl.org/haber/hukuksuzluk-suruyor-bogazici-universitesi-lgbti-calismalari-kulubu-nun-kapatilmasina-yapilan-itiraz-reddedildi
81 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/167938?page=2
82 https://www.birgun.net/haber/maltepe-de-bildiri-dagitan-sol-genclilere-bicakli-saldiri-3-genc-darp-edildi-384258
83 https://www.gazeteduvar.com.tr/8-mart-yuruyusune-katilmasi-engellenen-kadinlara-dava-haber-1560493
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nı’na hakaret” ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a “hakaret” suçlamasıyla yargılanmasında Sever hakkında yazılan istinabe evrakının dönüşünün beklenmesine karar verdi. Dava 6 Ekim’e ertelendi.84
16 Nisan 2022
• İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi ve İyi Parti Gençlik Kolları üyesi Alp Emeç,
gazeteci Sedef Kabaş’ın tutuklanmasına sebep olan sözünü sosyal medya hesabında alıntılayarak paylaşıp silmesinden sonra “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla tutuklanarak, Silivri Cezaevi’ne gönderildi.85 Emeç, Kabaş’ın “Öküz saraya çıkmakla kral olmaz ama saray ahır olur”
paylaşımını alıntılamıştı.86
• İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi Parkı protestolarında gaz kapsülünün gözüne isabet etmesi sonucu sağ gözünü tamamen kaybeden ve burnu kırılan Uğur Yıldırım’ın dosyasında zaman aşımı kararı verdi.87 Yıldırım’ın avukatı Ahmet Cihan, “Dosyadaki somut delil durumu
dikkate alınarak kovuşturma yapılması gerekirken zamanaşımı kararı verilmesi hukuka, yasaya
ve kamu düzenine aykırıdır. Taksirle yaralama suçu sevk maddesi olarak kabul edilse bile dosyada beş polisin ifadesi alınmıştır. Son polis ifadesi 9 Temmuz 2015’te alındığı için zamanaşımı
ancak 9 Temmuz 2023 tarihinde verilebilir. Kaldı ki işkence yasağından dolayı bu dosyada zaman aşımı söz konusu değildir. Oysa kararda suç tarihine göre zamanaşımı belirlenmiş. Dosya
incelenmeden bu karar verilmiş. Hukuka ve yasaya aykırı bir karar. Cumhuriyet savcısı süreleri
bile hesaplamadan, yasa maddelerini dikkate almadan bu kararı verdi” dedi.88 Cihan, karara itiraz edeceklerini belirtti.89
• Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan ev
aramalarında 66 kişi gözaltına alındı. Nevruz gerekçesiyle yürütülen soruşturmada 105 kişi
hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlardan aralarında Kürtçe yayın yapan Xwebûn
Gazetesi İmtiyaz Sahibi Kadri Esen ve gazeteci Mir Ali Koçer’in de olduğu 32’si Diyarbakır
Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, yedi kişi ise adliyeye
sevk edildi. Sulh Ceza Mahkemesi’ne çıkarılan yedi kişiden İnanç Mutlu ve Faruk Azarkan tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Gözaltında tutulan 27 kişinin ifade işlemlerinin ise sürdüğü
belirtildi.90
17 Nisan 2022
• İzmir 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, HDP İzmir İl Binasına yönelik saldırıda öldürülen Deniz
Poyraz’ın babası Abdülilah Poyraz hakkında Mezopotamya Ajansı’na verdiği bir demeç nedeniyle “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla dava açıldı. Poyraz, demecinde, “Kızım kimyasalla öldürülenlerden farklı değil. Kızım Sêvêlerden, Pakizelerden farklı değil. Lokman Birlik
panzer arkasında sürüklendi. Kızım onlardan farklı değil. Deniz ondan farklı değil. Deniz hepimizin şehididir. Herkesten tek istediğim; birlik olalım. Kürt halkının, HDP’nin başı sağ olsun”
demişti. Dava 30 Mayıs’ta görülecek.91
• Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’na açılan kapatma davasını protesto etmek için
“Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği hukuksuz davalarla kapatılamaz” sloganıyla Ankara Kuğulu Park’ta bir araya gelen bir grup kadının alana girmesine müdahale edildi.
Eylem saati öncesinde Kuğulu Park’ın çevresini çevik kuvvet otobüsleri ile çeviren polis ekipleri, parkın girişine arama noktası kurdu. Afiş ve pankart ile parka gelen kadınların girişine engel
olundu.92
• Ankara’da alkollü olduğu tespit edilen Çağdaş Şenyüz isimli şahsın arabayla çarpması sonucu
yaşamını yitiren lisanslı bisiklet sporcusu Umut Gündüz’ün ailesinin 57’nci Cumhurbaşkanlığı
Bisiklet Turu’nda bisiklet kazalarına dikkat çekmek için yapmak istedikleri basın açıklamasına
84
85

https://www.karadenizgazete.com.tr/gundem/gulun-eski-danismaniydi-ahmet-severin-yargilandigi-davada-gelisme/380464
https://twitter.com/haberreport/status/1515306929312120837?s=12&t=u_I8wWcvR4EklCsjx03pWg

86https://haber.sol.org.tr/haber/sedef-kabasin-paylasimini-alintilayan-universite-ogrencisi-tutuklandi-332764

https://tele1.com.tr/gezi-protestolarinda-gozune-kaybeden-yildirima-zaman-asimi-karari-604506/
https://www.birgun.net/amp/haber/gezi-parki-direnisi-nde-gozunu-kaybeden-yildirim-a-zaman-asimi-karari-384558
https://www.gercekgundem.com/guncel/336800/gezide-gozunu-kaybeden-yildirima-zaman-asimi-karari
90 https://politikahaber.org/gazeteci-kocer-serbest-birakildi/
91 https://m.bianet.org/bianet/print/260600-delilleri-karartan-savci-deniz-poyraz-in-babasina-dava-acti
92 https://www.gazeteduvar.com.tr/kadin-cinayetlerini-durduracagiz-platformu-asla-vazgecmeyecegiz-haber-1560961
87
88
89
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93

müdahale edildi. Gündüz’ün babası Menderes Gündüz, polislerce gözaltı tehdidinde bulunulması karşılık “Beni gözaltıyla korkutamazsın. Çocuğum mezardayken çıkarın onu oradan beni
oraya koyun” dedi.94
•
CHP Rize İl Başkanlığı’nın, CHP’nin çay kanunu teklifinin TBMM’de kabul edilmemesinin ardından Rize’de il ve ilçe binalarına astığı “Açıklanan yaş çay alım fiyatının altında alım yapılmasını yasaklayan Çay Kanunu teklifimiz iktidar ve ortakları tarafından reddedilmiştir” yazılı
afişler polis tarafından toplatıldı.95
18 Nisan 2022
• İzmir 1. Sulh Ceza Mahkemesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde yol ve altyapı işlerini yürüten
İZOBETON A.Ş ile ilgili çıkan haberlere erişimi, “şirketin ticari itibarını zedelediği” iddiasıyla
engelledi.96
• Hakkari Valiliği’nin web sitesinden yapılan duyuruda, kentte 19 Nisan - 3 Mayıs tarihleri arasında 15 gün süre ile eylem ve etkinlik yasağı olacağı belirtildi.97
• İstanbul Taksim’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü için basın açıklamasında 26 kişi gözaltına alındı. Aralarında HDP İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü’nün de bulunduğu altısı kadın gözaltına alınanlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde98 ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.99
19 Nisan 2022
• Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında KESK’e bağlı Büro
Emekçileri Sendikası Antalya Şube Başkanı Devrim Mol, Sol Parti Antalya İl Başkanı Aysel
Aydın, Halkevi Antalya Şube Başkanı Gülkan Gülseven ile Halkevi Derneği üyesi Ferdi Şabanoğlu gözaltına alındı. 30 Mart’ta Antalya Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından düzenlenen
Kızıldere anması gerekçesiyle gözaltı işlemi yapıldığı iddia edildi.100
• İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesi, aynı zamanda Hollanda vatandaşı olan “Murda” lakapçı
rap sanatçısı Mehmet Önder Doğan’ın “Duman”, “Pahalı” ve “Eh Baba” isimli şarkılarında yer
alan bazı ifadelerle ötürü “uyuşturucu madde kullandırmaya özendirdiği” iddiasıyla dört yıl iki
ay hapis cezasına karar verdi.101
• HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, katıldığı basın açıklamasında, kendisiyle
konuşmak isteyen bir kişinin polis müdahalesiyle gözaltına alınmasına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Başsavcılığa şikayet dilekçesi sunan Gergerlioğlu
sorumluların cezalandırılmasını ve kamu davası açılmasını istedi. Dilekçede ilgili polis memuru
ve memurların “görevi kötüye kullanma” ve “siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi” suçlarını işledikleri belirtildi. Suç duyurusu dilekçesinde, “İlgili polis memurunun, müvekkile teşekkür etmek için konuştuğu sırada yaka paça uzaklaştırılması hukuka aykırıdır. Somut olayda
vatandaş sokak ortasında sohbet etmektedir. Bir polis memuru, yolda sohbet eden bir kişiyi kolundan tutarak oradan uzaklaştıramaz. Polis memurunun yapmış olduğu bu davranış hukuka aykırıdır. Bu durumda, kamu görevlisinin görevini kanunun öngördüğü şekilde yapmaması şeklindeki görevi kötüye kullanma suçu oluşmuştur” denildi. 102
20 Nisan 2022
• İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, 4 Kasım 2019’da yaptığı açıklamada YSK
üyelerine zincirleme hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hapisle cezalandırılması talep edildi. İmamoğlu, 4 Kasım 2019’da
“31 Mart’ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa’da onların gözünde nereye düştüğümüz

https://haber.sol.org.tr/haber/umut-gunduzun-ailesi-bisikletli-olumlere-dikkat-cekmek-icin-eylem-yapti-332824
https://www.gazeteduvar.com.tr/polisten-umut-gunduzun-babasina-bosuna-kendini-gozaltina-aldirma-haber-1561056
https://www.birgun.net/haber/chp-nin-cay-kanunu-afisleri-toplatildi-384557
96 https://www.izgundemi.net/mahkeme-den-izbeton-karari/46764/
97 http://www.hakkari.gov.tr/yasaklama-karari-19042022
98 https://www.dunya.com/gundem/taksimde-polis-mudahalesi-26-gozalti-haberi-655405
99 https://www.gazeteduvar.com.tr/1-mayis-deklarasyonuna-polis-saldirisi-26-kisi-gozaltinda-haber-1561159
100 https://sendika.org/2022/04/antalyada-ev-baskinlari-halkevleri-sol-parti-ve-bes-yoneticileri-gozaltinda-653197/
101 https://www.diken.com.tr/uyusturucuya-ozendirmekle-suclanan-murdaya-hapis-cezasi/
102 https://www.evrensel.net/haber/459692/gergerlioglu-kendisiyle-konusan-vatandasi-gozaltina-alan-polis-hakkinda-suc-duyurusunda-bulundu
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noktasında, o olan şeylere, biten şeylere baktığımızda, tam da işte 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır…” demişti.103
• Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD)104 üyesi 22 avukatın, adliye önünde açıklama yapmaları üzerine haklarında “toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet”, “görevli memura mukavemet ve kamu kurumu veya kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşlarının faaliyetlerinin engellenmesi” iddialarıyla soruşturma başlattı.105 Avukatların, 18 Şubat’ta sağlık sorunları yaşayan avukat Aysel Tuğluk’un tahliye edilmesi talebiyle
yaptıkları açıklamaya biber gazı ile müdahale eden polis ve avukatlar arasında arbede yaşanmış,
dokuz avukat olayın ardından darp raporu almıştı.106
• Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ana kampüsü içindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu’na ait E
Blok’taki erkek öğrenci yurdunun karma olarak oturulan yemekhanenin girişine, “Kantin ve
yemekhaneye şortlu ve kısa pantolonlu girmek yasaktır” yazılı uyarı asıldı. Sosyal medyadaki
tepkiler üzerine Gençlik ve Spor Bakanlığı ilgili yurt görevlileri hakkında idari soruşturma başlattı. KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı “Bu uygulamanın KTÜ ile alakası yok” mesajını paylaştı.107
21 Nisan 2022
• İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, Sözcü yazarı Yılmaz Özdil’in “Türkiye Büyük Millet
Meclisi’ni alenen aşağılamak” iddiasıyla yargılandığı davada, hapsi ve “seçme seçilme hakkından mahrum bırakılması” talep edildi. Özdil’in avukatı, “TBMM kısaltmasının küçük harfle yazılmasının altında bir hakaret aranması zorlama bir suç üretme çabasından başka bir şey değildir. Siyasi makamların, tanınmış kişilerin sert ve kırıcı eleştirilere katlanması gerekir. Meclis
Başkanlığı nihayetinde siyasi bir kökenden gelme makamıdır. Asla ve asla eleştirilemez diye bir
kural yoktur” dedi.108
• İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi, Din Adamları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) üyesi 16 kişi hakkında sivil Cuma namazları kıldırmak ve dernek faaliyetleri gerekçe
gösterilerek, “örgüte üye olmak” ve “örgüt propagandası yapmak” iddialarıyla yargılandıkları
davada, dernek yöneticisi Yusuf İnan’ın yurt dışına çıkış yasağı kararının kaldırılmasına karar
verdi. Mahkeme, dosyada yer alan gizli tanığın dinlenmesi için işlem yapılmasına ve davanın
13 Eylül’e ertelenmesine karar verdi.109
• Aydın Didim’de KESK’E bağlı Eğitim-Sen Baş Temsilcisi Belkıs Kahraman ile sekreter Gülay
Sezer’in, İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine yönelik eylemlere katıldıkları için “Öğretmenlikle bağdaşmayan hareketler” iddiasıyla 17 Şubat 2022’de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturma sonrasında Germencik ve Söke ilçelerine sürgün edikleri iddia
edildi. Kahraman, “CİMER’e şikayet edilmişiz. Gerekçe de İstanbul Sözleşmesi ile ilgili basın
açıklaması yapmakmış. Bunu da öğretmenliğe bağdaşmayan hareketler çerçevesinde değerlendirmişler. Sendika yöneticileri olarak 4688 sayılı kamu yöneticileri sendika kanunu kapsamında
bütün işlemlerimizi eylemlerimizi yapıyoruz. Kanunun 18. maddesinde sendika yöneticilerinin
yer değiştirilemeyeceğine dair açıkça belirtiyor. Buna rağmen madde yok sayılarak yönetimin
tamamı hukuksuzca sürgün edildi” dedi.110
• İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi, Gezi Parkı eylemlerinde hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan ve babası Sami Elvan’ın “Cumhurbaşkanı’na hakaret” olduğu iddia edilen sözlerin yer aldığı görüntü kayıtlarının, deşifresinin yapılması için bilirkişiye gönderilmesine karar verdi. Dava 25 Ekim’e ertelendi.111
22 Nisan 2022

https://www.aa.com.tr/tr/gundem/ibb-baskani-ekrem-imamogluna-4-yil-1-ay-hapis-istemi/2568200
https://www.ntv.com.tr/turkiye/mersinde-22-avukat-hakkinda-sorusturma,wg9AM_kO-0eKTMV5ElKzyg
https://www.evrensel.net/haber/459813/mersinde-22-avukat-hakkinda-sorusturma-baslatildi
106 https://www.birgun.net/haber/mersin-de-22-avukat-hakkinda-acilan-sorusturmaya-tepki-kabul-edilemez-385020
107 https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/yurtta-sort-ve-kisa-pantolon-yasagi-ogrenciler-tepki-gosterdi-bakanlik-sorusturma-baslatti-1927807
108 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/yilmaz-ozdil-yargilanmaya-baslandi-7088546/
109 https://www.gazeteduvar.com.tr/kurt-imamlarin-sivil-cuma-davasi-yanlis-anlamayin-hakim-bey-turkce-anlamiyorum-haber-1561610
110 https://gazetekarinca.com/istanbul-sozlesmesi-eylemine-katilan-egitim-senli-kadinlara-surgun/
111 https://bianet.org/bianet/insan-haklari/260828-berkin-elvan-in-anne-ve-babasi-cumhurbaskanina-hakaret-ten-yargilaniyor
103
104
105

17

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü Nisan 2022 Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

•

İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi, Boğaziçi Üniversitesi eylemleri kapsamında “Toplantı ve
gösteri kanuna muhalefet etmek” iddiasıyla yargılanan 45 öğrencinin davasında, ifadesi alınmayan iki kişinin zorla getirilmesine karar verdi.112
• İzmir Buca’da NATO karargahı önünde Kızıldere anmasına katılan 10 SOL Genç üyesi hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. Ayrıca Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından eyleme katılan
iki öğrenciye de soruşturma başlatıldığı kaydedildi.113
24 Nisan 2022
• Burdur 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde öğrenci oldukları 2014 ile 2015 yıllarında Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin öldürülmesi ve Roboski saldırısı anmasına katılan 80 kişi hakkında “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla sekiz
yıl sonra dava açıldı. Ayrıca kamuya atanmış 19 kişi hakkında da ihraç davası açıldığı belirtildi.
İddianamede, 80 kişinin ayrı ayrı cezalandırılması talep edilirken, mezun olduktan sonra atanarak kamu görevlisi olan 19 kişiyle ilgili, “İddianame karar örneğinin bir suretinin kamu görevlisi olarak görev yaptıkları tespit edilen şüpheliler yönünden ilgili kurumlarına gönderilmesine”
denildi. Bunun üzerine 19 kişi hakkında çalıştıkları kamu kurumları tarafından soruşturma başlatıldı.114
25 Nisan 2022
• İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, yeniden gördüğü Gezi davasında 1637 gündür tutuklu sanık
Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Mine Özerden, Can
Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi ve Hakan Altınay’a ise 18’er yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, 17 sanıklı davada firari dokuz tanığın dosyalarını ayırdı. Karara, mahkeme heyetindeki üç hakimden biri muhalefet şerhi koydu. Muhalefet şerhinde, “Sanıkların üzerlerine atılı
suçlardan cezalandırılmalarına yeter her türlü kuşkudan uzak somut, kesin ve inandırıcı başkaca
bir delil bulunmadığından tutuklu sanık Osman Kavala’nın tahliyesine ve diğer sanıkların tutuklanmaması gerektiği görüşündeyim” denildi. Savunma avukatları yarın tutukluluk kararına itiraz
edecek.115
• Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında 24 Nisan 1915 Ermeni Olayları’nın yıldönümüne ilişkin yaptığı paylaşım nedeniyle “Türkiye Cumhuriyeti devleti’nin manevi şahsiyetini aşağıladığına” dair somut deliller bulunduğu” iddiasıyla
soruşturma başlattı.116
26 Nisan 2022
• Akdeniz Üniversitesi’nde basın açıklaması ve Feminist Gece Yürüyüşü’ne katılan 12 öğrencinin bursu “KYK mevzuatı” gerekçe gösterilerek kesildi. Bursları kesilen öğrencilerden üçü, 22
Şubat’ta saldırıya uğrayan öğrencilerle dayanışma amacıyla basın açıklamasına katılmış diğer
dokuz öğrenci ise, Feminist Gece Yürüyüşü’ne katılmıştı.117
28 Nisan 2022
• İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi, 35 kadının 8 Mart 2020’de Feminist Gece Yürüyüşü’ne
katılması nedeniyle haklarında “Toplantı ve gösteri kanuna muhalefet etmek”, “Mala zarar
vermek” ve “Görevi yaptırmamak için direnmek” iddiasıyla açılan davada, olay tutanağında sicilleri yazılı polislerin açık kimlik bilgilerinin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nden istenmesine
karar verdi. Mahkeme, bilgilerin dosyaya müşteki olarak eklenmelerine ayrıca yedi adet
DVD’nin incelenmesi ve rapor hazırlanması için bilirkişiye gönderilmesine de karar vererek,
davayı 14 Ekim’e erteledi.118
• Van Valiliği, il genelinde gösteri, basın açıklaması, yürüyüş ve açık hava toplantılarının 15 gün
süreyle yasaklandığını duyurdu.119
https://www.evrensel.net/haber/460032/45-bogazici-universitesi-ogrencisinin-yargilandigi-dava-21-ekime-ertelendi
https://www.birgun.net/haber/kizildere-nin-yildonumunde-nato-karargahi-onunde-eyleme-sorusturma-385237
http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/168988
115 https://www.amerikaninsesi.com/a/gezi-davasında-tüm-sanıklar-tutuklandı/6544459.html
116 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-chpli-sezgin-tanrikulu-hakkinda-sorusturma-42050653
117 http://mezopotamyaajansi35.com/search/content/view/169196?page=6?page=1&key=6645134950566fc76759bce942b59339
118 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/169476?page=2
119 https://www.diyadinnet.com/van-da-gosteri-yuruyusu-ve-acik-hava-toplantilarina-gecici-yasak-h61147/
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İstanbul 36’ncı Asliye Ceza Mahkemesi, sosyal medya paylaşımlarıyla tanınmış Metin Cihan120
hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın şikayetiyle “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçlamasıyla yargılanmasında yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi. Dava 18 Ekim’de görülecek.121
30 Nisan 2022
• İzmir Alsancak Bornova Sokak’ta yürüyen trans kadınlar, bekçiler tarafından “Bu sokakta durmayın, gezinmeyin burada. Karakolda görürsün şimdi sen” şeklindeki ifadelerle tehdit edildiklerini iddia etti.122

RTÜK ile İlgili Gelişmeler
6 Nisan 2022
• RTÜK, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın şikayeti üzerine Erzurum’da yatılı erkek Kuran kursundaki
yedi çocuğun cinsel istismara maruz kalmasını haberleştiren Halk TV, KRT ve TELE 1’e yüzde
iki para cezası verdi. RTÜK üyesi Okan Konuralp, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu dilekçesi ve
başvurusuyla çocuğun üstün yararını gözetme ilkesini elinin tersiyle kenara attığını söyleyerek,
“Hangi gerekçeyle olursa olsun RTÜK bugün, yalnızca yayın yasağı ihlali gerekçesiyle Halk TV
ve KRT’ye ceza verdi. Halk TV ve KRT’ye, Diyanet’in başvurusunu kabul etmesi halinde çok
daha ağır bir yaptırımı gerektirecek, bu ihlallerin olduğu programların tümünün durdurulması
hatta kanalların yayınlarının durdurulmasına gidebilecek bir talebi kenara koydu ve yalnızca
yayın yasağı ihlali gerekçesiyle kanallara ceza verdi” dedi.123 RTÜK üyesi İlhan Taşçı da124 “İstiyorlar ki, hırsızlığı, yolsuzluğu, çocuklara tecavüzü kimse bilmesin, duymasın. Ayıp! Şikayet
dilekçesine göre, Kur’an kursunda yedi çocuğun uğradığı cinsel istismardan değil de haberlerin
veriliş biçiminden ‘incinmiş’ Diyanet İşleri Başkanlığı! Şaka gibi… ‘Çocuklara kıymayın efendiler…” dedi.125
7 Nisan 2022
• RTÜK, Erzurum’daki Kur’an kursunda yedi çocuğa cinsel saldırı davasını haberleştiren Halk
TV, KRT, TELE 1’e para cezası verilmesi kararına ilişkin gelen tepkiler üzerine126 “üç medya
kuruluşuna verilen cezanın yayın yasaklarını ihlal etmelerine yönelik olduğunu” açıklamasını
yaptı. Açıklamada, “RTÜK, çocukları kırmızı çizgi olarak görür. Üst Kurulda bugüne kadar çocukların üstün yararı için pek çok karar alınmış ve uygulanmıştır. Altını kalın çizgilerle çizerek
belirtmek gerekirse, Üst Kurulda dün alınan karar, üç medya kuruluşunun yargı mercilerinin
verdiği yayın yasaklarını ihlal etmesine yöneliktir. Verilen cezalar elim olayın gündeme getirilmesine değil, mahkemelerin verdiği ve yasal olarak uymak zorunda bulunulan yayın yasaklarının hiçe sayılmasına ilişkindir” denildi.127
11 Nisan 2022
• RTÜK 2021 Yılı Faaliyet Raporu’nda medya kuruluşları hakkında bir yıl içinde 1.661 ayrı ceza
kararı verildi. RTÜK, bu cezalardan toplam 17 milyon 10 bin 985 lira gelir elde etti. Rapora göre, Üst Kurul aleyhine, 2021 yılında toplam 236 dava açıldı. Bu davaların 91 tanesi kurul lehine
11 tanesi ise kurulun aleyhine sonuçlandı. 134 dava ise henüz karara bağlanmadı. Davalardan
140’ı verilen idari para cezaları karşısında açıldı. Verilen geçici yayın durdurma cezalarından
35’i mahkemeye taşındı. RTÜK aleyhine açılan davalardan 16’sı yayın lisansı iptali kararı, dokuz tanesi idari para cezası ve program durdurma yaptırımı ile ilgili oldu.128
19 Nisan 2022

https://www.gazeteduvar.com.tr/turkiye/2019/06/09/metin-cihan-korku-yazmami-engellemiyor
https://www.birgun.net/haber/gazeteci-metin-cihan-hakkinda-yakalama-karari-385922
https://www.gazeteduvar.com.tr/trans-kadinlara-sokakta-sohbet-yasagi-burada-durmayin-gezinmeyin-haber-1563014
123 https://halktv.com.tr/gundem/rtuk-uyesi-okan-konuralp-halk-tvye-verilen-cezayi-yorumladi-insan-utanir-671409h
124 https://twitter.com/ilhantasci/status/1511672214101413901?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E15116722156280381
54%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es2_&amp;ref_url=https%3A%2F%2Fwww.diken.com.tr%2Frtuk-uyesi-diyanet-cocuk-istismarindan-degil-haberin-verilisindenincinmis%2F
125 https://www.evrensel.net/haber/458783/rtuk-kuran-kursunda-cocuklara-istismar-davasini-haberlestiren-halk-tvkrt-ve-tele-1e-ceza-verdi
126 https://www.gazeteduvar.com.tr/rtukten-ceza-aciklamasi-yayin-yasagini-ihlal-ettiler-haber-1559622
127 https://www.rtuk.gov.tr/kamuoyunun-bilgisine%E2%80%A6/4264
128 https://t24.com.tr/haber/rtuk-gecen-yil-medya-kuruluslarina-55-8-milyon-liralik-ceza-kesti,1027013
120
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RTÜK, Halk TV’de Serhan Asker’in sunduğu “Görkemli Hatıralar” programında Grup Yorum’un eski üyesi ve eski CHP Milletvekili Hilmi Yarayıcı’nın Cemo Türküsü’nü seslendirmesi
nedeniyle “terör propagandası” iddiasıyla kanala üç kez program durdurma cezası verdi.129
20 Nisan 2022
• RTÜK, Diyarbakır’da karasal yayın yapan AMED Radyo TV’ye “RTÜK beyannamesi göndermediği” iddiasıyla 12 bin 804 lira para cezası verdi. Cezaya ilişkin açıklama yapan AMED Radyo TV Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Yayın Yönetmeni Ferat Mehmetoğlu, “Beyannameyi
defalarca gönderdik, bu resmi evraklarda da mevcuttur ama bize ceza kesildi. İtiraz dilekçemizi
de resmi olarak ilettik. Umarım bu hatanın farkına varırlar ve söz konusu ceza iptal edilir. Aksi
durumda bu durum pandemi sürecinde kapanan yerel medyalara bir darbenin de RTÜK tarafından yapıldığının göstergesi olacaktır. Biz bağımsız ve sadece halk için yayın yapan bir kuruluşuz. Bizim arkamızda siyasi güçler ve rant kapıları yok. Dolayısıyla kesilen ceza bizleri ve çalışma azmimizi baltalar” dedi.130

İfade ve Basın Özgürlüğüne Yönelik Yurtiçi ve Yurtdışından Gelen Tepkiler
1 Nisan 2022
• Gazetecilikte Kadın Koalisyonu’nun (CFWIJ) Mart ayı Basın Özgürlüğü Raporu’na göre; Türkiye, Ukrayna ve Rusya, kadın gazetecilere yönelik hak ihlallerinin en çok yaşandığı ülkeler oldu. Mart ayında 32 kadın gazeteci şiddet, tehdit ve tacize maruz kaldı. Ukrayna-Rusya savaşını
takip eden iki kadın gazeteci öldürüldü. Dünya genelinde sekiz kadın gazeteci sahada haber takibi yaparken gözaltına alındı, dört kadın gazeteci ise sahada haber takibi yaparken saldırıya uğradı. Türkiye’de en az 10 gazeteci kadın şiddete, tehdide veya tacize maruz kaldı. Türkiye’de
dokuz kadın gazeteci, gazetecilik faaliyetleri gerekçe gösterilerek kendilerine yöneltilen suçlamalar nedeniyle hâkim karşısına çıktı. Bir kadın gazeteci sahada haber takibi yaparken meslektaşları tarafından toplumsal cinsiyet ayrımına maruz kaldı. Gazeteci İzel Sezer'in basın kartı olmadığı gerekçesiyle haber yapması meslektaşları ve polis tarafından engellenirken, Sedef Kabaş, Sultan Eylem Keleş, Çiğdem Toker ve Beritan Canözer yargılandı.131
• Selçuk Bayraktar’ın, gazeteci Çiğdem Toker’i hakarete varan ifadelerle hedef almasına
TGC’den yapılan açıklamada, “Dayanağınız ne olursa olsun, kime ne satarsanız satın, kimin
damadı olursanız olun; gazetecilere hakaret edemez, hedef gösteremezsiniz” denildi. Açıklamada, “Sayın Bayraktar, İktidarın gölgesinde, siyaset odaklı yargı kararlarında, teşvik belgelerinde,
ticaret sicillerinde, pazarlık usulü ihale duyurularında yazmaz. O yüzden biz hatırlatalım. Dayanağınız ne olursa olsun, kime ne satarsanız satın, kimin damadı olursanız olun; gazetecilere hakaret edemez, hedef gösteremezsiniz! Meslek hayatı boyunca kaleminin onurunu korumuş, tek
derdi halkın haber alma hakkını savunmak ve gerçeklerin peşinden koşmak olan meslektaşımız
Çiğdem Toker’in yanındayız! Kendisini dev aynasında görüp, halk adına emek veren gazetecileri küçümseyenlere karşı dayanışmayı her gün büyüteceğiz” ifadeleri kullanıldı.132
• Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda 2 Ekim
2018’de öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde savcının yargılamanın durdurulup
Suudi Arabistan’a devredilmesine ilişkin talebine ilişkin “Fiyatı bilmek hepimizin hakkıdır” dedi.133 Altaylı, yazısında, “Herhalde, Türkiye gibi bir ülkede, bir savcının bu talebinin kendi kafasından çıktığını düşünecek kadar saf değilsiniz. Dünün koşullarında böyle bir talepte bulunmak, kafadan çok daha başka bir organ isterdi. Bugünün koşullarında böyle bir talep geliyorsa,
biliniz ki, Türkiye makas değiştirmiştir. Elbette böyle şeyler olabilir. Belli ki, Türkiye de
ABD’nin izinden gitmektedir. Onlar bu meseleyi 180 milyar dolarlık bir anlaşma ile unuttular.

https://www.evrensel.net/haber/459743/rtukun-halk-tvye-verdigi-cemo-cezasinin-yurutmeyi-durdurma-karari-kaldirildi
https://www.gazeteduvar.com.tr/rtuk-amed-radyo-tvye-ceza-kesti-haber-1561468
https://t24.com.tr/haber/gazetecilikte-kadin-koalisyonu-mart-ayi-raporu-aciklandi-en-cok-ihlal-turkiye-ukrayna-ve-rusya-da,1025043
132 https://www.birgun.net/haber/toker-i-hedef-alan-bayraktar-a-tepki-kimin-damadi-olursaniz-olun-gazetecilere-hakaret-edemezsiniz-382569
133
https://www.yenicaggazetesi.com.tr/haberturk-yazarindan-bekir-bozdagi-cildirtacak-agir-suclama-kasikci-davasinin-kapatilmasina-boyle-isyan-ettikac-para-aldiniz-526748h.htm
129
130
131
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Şimdi benim merak ettiğim, Türkiye’nin bu ‘onur meselesinden’ kaç para karşılığında vazgeçtiğidir. Fiyatı bilmek hepimizin hakkıdır” ifadelerini kullandı.134
2 Nisan 2022
• Dicle Fırat Gazeteciler Derneği’nin Mart ayı Gazetecilere Yönelik Hak İhlalleri Raporu’na göre; altı gazeteci gözaltına alındı, dördü saldırıya uğradı. Raporda, 13 gazeteciye hapis cezası verildiği belirtilirken altı internet haber sitesi de “Milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması”
gibi gerekçelerle erişime engellendiği kaydedildi.135 Gazetecilerin haber takibinin 15 kez engellendiği vurgulanan raporda 60 gazetecinin de hakim karşına çıktığı ifade edildi.136
4 Nisan 2022
• Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnès Callamard, Adalet Bakanlığı’nın Cemal Kaşıkçı
davasını Suudi Arabistan’a devretme görüşünü eleştirerek “Cezasızlık ve haksızlık yolu seçilmemeli” dedi. Callamard, “Türkiye, topraklarında işlenen bir cinayete ilişkin davayı devretmekle bu davayı bilerek ve isteyerek cinayetin sorumluluğunu taşıyanlara iade etmiş olacak. Halbuki Suudi Arabistan sistemi Türkiye savcısıyla işbirliği yapmakta defalarca başarısız oldu ve adaletin bir Suudi mahkemesi eliyle gelmeyeceği çok açık. Türkiye’nin bu tüyler ürpertici cinayette
adaletin sağlanması gerektiği ve bu davanın asla siyasi hesaplara ve çıkarlara alet edilemeyeceği
taahhütlerine ne oldu” diye konuştu. 137
6 Nisan 2022
• MLSA Hukuk Birimi, Van’da Osman Şiban ve Servet Turgut’un helikopterden atılması iddiasını haberleştirerek “örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklu Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri Cemil
Uğur’un “ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini” Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM)
başvurdu. Başvuruda, AYM’nin Uğur’un ifade özgürlüğünün de ihlal edildiğine yönelik şikayetinin incelemediği, mağduriyetinin devam ettiği, AİHM’in Uğur’un tutukluluğunu Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 5 ve 10’uncu maddeleri ile birlikte 18’inci maddesi bağlamında
değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.138
• Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun
soru önergesine verdiği yanıtta, 15 Temmuz şehitlerinin yakınları için toplanan para yardımlarıyla ilgili Türkiye Şehit Yakınları ve Gazileri Dayanışma Vakfı’ndan şimdiye kadar hak sahiplerine 104 milyon 145 bin lira para verildiğini açıkladı. Ancak toplanan paranın miktarını açıklamayan Yanık, ayrıca hak sahiplerinin 1.500 lira olan aylığını 2,600 liraya ve 1,100 lira olan
bayram ikramiyelerinin ise 2.000 liraya yükseltildiğini söyledi.139
• Kocaeli’de yaptığı haberler nedeniyle öldürülen gazeteci Güngör Arslan’ın fotoğrafı, 67. gazeteci olarak TGC Basın Müzesi’nde Öldürülen Gazeteciler Galerisi’ne asıldı. 140 TGC Başkanı
Turgay Olcayto, “Türkiye Gazeteciler Cemiyeti sonraki dönemlerde de siyasi cinayetlerin artması üzerine Hasan Fehmi'nin öldürüldüğü 6 Nisan'ları öldürülen gazetecilere adadı. Günümüzde Basın Müzemizde Abdi İpekçi, Ahmet Taner Kışlalı, Uğur Mumcu, Turan Dursun, Hrant
Dink, Metin Göktepe, Çetin Emeç gibi isimlerin de aralarında olduğu tam 67 gazeteci öldürüldü. Bu cinayetlerin bir kısmının tetikçileri yakalansa da cinayetleri azmettirenler hiçbir zaman
ortaya çıkarılamadı. Bugün TGC Yönetim Kurulu adına bir kez daha faili meçhul cinayetler konusunu Meclis’e ele alması için çağrıda buluyorum” dedi. Güngör Arslan’ın kızı Nazlıcan Arslan ise, “Ne acı ki ülkemizde yılların geçmesiyle öldürülen gazetecilerin sayısı arttı ve 67. sırada babam, Güngör Arslan yer aldı. Basının, düşünceyi ifade etme özgürlüğü olduğundan bahsederken aslında ülkemizde yüzlerce hatta binlerce gazetecinin, tehdit edildiğini, darp edildiğini,
hakkı ve hukuku bir rafa kaldırıp yargılandığını, tutuklandığını ve öldürüldüğünü unutuyoruz”
diye konuştu.141
http://www.fatihaltayli.com.tr/kose-yazilari/2022/03/31/beka-sorunu-oldugunu-bir-gun-herkes-anlayacak-ama-cok-gec-olacak
https://www.evrensel.net/haber/458482/dicle-firat-gazeteciler-dernegi-mart-ayinda-13-gazeteciye-32-yil-hapis-cezasi-verildi
https://diclefiratgazeteciler.org/public/uploads/document/03_dfg_2022_yili_mart_ayi_gazeteciler_hak_ihlalleri_raporu-1648893241.pdf
137 https://www.gazeteduvar.com.tr/af-orgutunden-kasikci-aciklamasi-cezasizlik-ve-haksizlik-yolu-secilmemeli-haber-1559168
138 https://www.evrensel.net/haber/458765/gazeteci-cemil-ugurun-tutuklulugu-aihmye-tasindi
139 https://t24.com.tr/haber/bakan-yanik-15-temmuz-sehitleri-icin-toplanan-para-miktari-sorusunu-yanitsiz-birakti,102603
https://ankahaber.net/haber/detay/sehit_yakinlari_ve_gazilere_bayram_ikramiyeleri_yatirildi_84407
140 https://bianet.org/bianet/medya/260104-113-yilda-67-gazeteci-olduruldu
141 https://bianet.org/bianet/medya/260104-113-yilda-67-gazeteci-olduruldu
134
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7 Nisan 2022
• Gazeteciler Cemiyeti, RTÜK’ün Diyanet İşleri Başkanlığı talebiyle Erzurum’daki Kur’an kursundaki çocukların istismara uğradığı yönündeki haberleri nedeniyle Halk TV, KRT ve TELE
1’e verdiği cezalara ilişkin, “Kamu yararı yerine suçu örtbas etmek isteyen idareciler yararına
karar veren RTÜK’ün cezaları gazetecileri yıldırmayacaktır” tepkisini gösterdi. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, “Şikayetinde yayınları ‘fazlasıyla incitici’ olarak niteleyen Diyanet İşleri Başkanlığı, işlenen suçtan incinmemiş olacak ki bu yayınların saygınlığı zedelediğini
ve şiddeti kışkırttığını savundu. RTÜK ise bildiğimiz gibi yine iktidar oylarıyla seçilen üyelerin
kararıyla Halk TV, KRT ve TELE 1’i cezalandırdı” dedi. TGC Yönetim Kurulu ise “RTÜK kararları demokratik toplum düzeninin gereklerine ve ölçülülük ilkelerine aykırı olamaz. Demokratik toplum ölçütü, çağdaş ve özgürlükçü bir anlayışla yorumlanmalıdır. Bir kamu kurumu olarak tarafsız davranması gerekirken sansür kurumu görevi üstlendiği gözlenen RTÜK iktidara
yakın medya kuruluşlarıyla ilgili şikayetleri yok saymakta, verdiği beş günlük ekran karartma
cezalarıyla eleştirel medyaya bedel ödetmektedir. RTÜK’ü sansürden ve ekran karartma cezasından vazgeçmeye, kararlarında tarafsız davranmaya, Anayasa’ya, basın ve düşünceyi ifade
özgürlüğüne saygılı olmaya davet etmeyi sürdürüyoruz” açıklamasını yaptı.142
• CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Cemal Kaşıkcı davası nedeniyle “Dünyayı ayağa
kaldırdılar ama para uğruna keskin dönüş yaşıyorlar” dedi. Ağbaba, “Yakında katillerin eteklerini öperlerse hiç şaşırmayız. Kurbanı katile emanet ettiler. Suudi Arabistan’ın bile cinayeti kabul ettiği bir durum. Cinayet Türkiye’de işlenmiş. Yargı sisteminin ne kadar bağımlı olduğunu
gösteriyor. Keskin bir U dönüşü oldu. Hükümetin dış politikasının özeti” ifadelerini kullandı. Ağbaba, “Mısır’da da Sisi’yi düşman ilan ettiler. Şimdi Sisi ile barışmak için el etek öpüyorlar. İsrail’i düşman ilan ettiler yine el etek öpüyorlar. AKP’nin iki yüzlü siyaseti bu. Türkiye
çok şey kaybetti ve bedel ödüyor. Dün siyah dediğine bugün beyaz diyor. Dün siyah diye alkışlayanlar bugün beyaz diye alkışlıyorlar” diye konuştu.143
• İyi Parti’nin TBMM’deki haftalık olağan grup toplantısında, TGC Genel Sekreter Sibel Güneş
“Gazetecilerin can güvenliği yok” dedi. Güneş, “Yerelde ve yaygın medyada gazetecilerin, muhabirlerin, foto muhabirlerinin, kameramanların, editörlerin, yöneticilerin gazete sahiplerinin
can güvenliği bulunmuyor. Bu iktidar döneminde yüzlerce yayın organı kapatıldı, 12 bini aşkın
gazeteci işsiz kaldı, basın sektöründeki işsizlik yüzde 30’u aştı. 28 gazeteci şu anda cezaevindedir. 12 bin gazeteci yargılanmaktadır. İktidar döneminde en az 808 gazeteci tutuklanmıştır. Binlerce gazetecinin basın kartı, iktidarın istediği gibi gazetecilik yapılmadığı için iptal edilmiştir.
İletişim Başkanlığı yüzlerce basın kartını da ‘incelemede’ diyerek elinde tutmaktadır. BİK ve
RTÜK iktidarın sansür aygıtı olarak çalışmaktadır. BİK resmi ilan kesintisiyle, RTÜK de verdiği
yayın durdurma ve para cezalarıyla bağımsız yayın organlarını ekonomik olarak zora sokacak
bir işlev üstlenmişlerdir” diye konuştu.144
12 Nisan 2022
• DHA Sinop Temsilcisi Deniz Özen, meslektaşı Zeynep Irmak Öcal’ın işten çıkarılmasına kurum
kartını yırtarak, “Bizi biz yapan onur ve ilkelerimizdir. İbretlik” sözleriyle tepki gösterdi.145
13 Nisan 2022
• Aralarında İstanbul, Eskişehir, Adana ve Ankara’nın yer aldığı 20’den fazla ilde Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP) Derneği hakkında “kanuna ve ahlaka aykırı faaliyet yürüttüğü” gerekçesiyle açılan kapatma davası açılması kararı protesto edildi. “Yaşasın kadın dayanışması”, “Erkek vuruyor, devlet susuyor” sloganlarıyla yapılan yürüyüşte, “Bizi susturamazsınız. Kadınların mücadelesi durdurulamaz” denildi.146
• ABD Dışişleri Bakanlığı, ülkelerdeki insan hakları uygulamalarını değerlendirdiği yıllık raporun 93 sayfalık Türkiye bölümünde Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protesto ve gözaltılar, yolsuzhttps://tele1.com.tr/basin-mesleginin-iki-buyuk-orgutunden-rtukun-cezasina-tepki-598863/
https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/cemal-kasikci-kararina-chpli-veli-agbabadan-tepki-kurbani-katile-emanet-ettiler-1923487
https://t24.com.tr/haber/tgc-tbmm-de-gazetecilerin-sorunlarini-anlatti-gazetecilerin-can-guvenligi-yok,1026286
145 https://twitter.com/ckayacanan/status/1513810646227431424
146 https://www.birgun.net/haber/kadin-mucadelesi-durdurulamaz-384510
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luk iddiaları, basın ve ifade özgürlüğü sorunlarına yer verildi. Raporda, “hükümetin temel özgürlükleri kısıtlamaya devam ettiği ve hukukun üstünlüğünden ödün verdiği” tespiti yer aldı.
Türkiye’de 24 Haziran 2018’de yapılan cumhurbaşkanlığı ile parlamento seçimlerinde Avrupa
Güvenlik ve İşbirliği (AGİT) gözlemcilerinin medyadaki haberler ve bir cumhurbaşkanlığı seçimi adayının cezaevinde olması dahil kampanya ortamında kısıtlamalara ilişkin kaygılarını ifade ettiği hatırlatıldı. Uluslararası Af Örgütü’nün öğrencilerin işkence ve kötü muameleye maruz
kaldıklarını bildirdiği belirtildi. Öğrencilerin polisin kendilerini gözaltı sırasında ittiği ve darp
ettiğini aktardıkları kaydedildi. Ana akım medyanın büyük ölçüde hükümet yanlısı şirketler tarafından kontrol edildiğinin belirtildiği raporda, Press in Arrest adlı sivil toplum örgütüne göre
savcıların 2018 yılından bu yana gazeteciler aleyhinde açılan davaların yüzde 10’unda ömür
boyu hapis cezası talep ettiği belirtildi. Twitter’ın iç şeffaflık raporuna göre 2020 yılının son altı
ayında şirketin içerik kaldırılması konusunda 3,749 mahkeme emri ve talebi aldığı kaydedildi.147
15 Nisan 2022
• Evrensel İnsan Hakları Derneği, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’na açılan kapatma
davasına, “Siyasi iktidar bu dava ile kadına yönelik şiddetin önünü açmaktadır” tepkisini gösterdi. Dernek, “Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri olarak bugüne
kadar asla yalnız yürümedik. Biliyoruz ki haklı mücadelemize yönelik bu saldırılar karşısında
da asla yalnız yürümeyeceğiz. Başta üyelerimiz, dostlarımız olmak üzere; tüm kadınları, LGBTİQ+ları ve kadınların mücadelesine omuz veren tüm duyarlı kamuoyunu hakkımızda açılan bu
fesih davası karşısında mücadelemizi sahiplenmeye çağırıyoruz. Asla durmayacağız, kadın cinayetlerini durduracağız” açıklamasında bulundu.148
17 Nisan 2022
• İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, İyi Parti Gençlik Kolları üyesi Alp Emeç’in
“Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla tutuklanmasına, “Bu haksız hukuksuz anayasaya aykırı tutuklamanın bir an evvel sonlandırılmasını istiyoruz” tepkisini gösterdi. Erdem, 160 bini
aşkın kişiye cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma açıldığını, 35 binden fazla kişiye
dava açıldığını, 10 binden fazla kişinin ise bu suçtan hüküm giydiğini bunlardan bin 100’den
fazlasının 18 yaş altındaki çocuklar olduğunu belirtti. Erdem, “Cumhurbaşkanı’na soruyorum,
sayın Erdoğan fikir suçundan dolayı bundan 20 sene önce hapse girdi ve bunun mağduriyeti ile
başbakan oldu seçim kazandı. Şimdi ne değişti ki 20 sene sonra Erdoğan vatandaşları ile kavgalı ve davalı bir hale geldi” dedi.149
18 Nisan 2022
• Halkların Demokratik Kongresi (HDK) İzmir İl Meclisi, “Baskılar gözaltılar bizi yıldıramaz,
demokratik siyaset susturulamaz, demokratik toplum susturulamaz” açıklamasıyla kongre ve
parti üyelerinin İstanbul’da 1 Mayıs deklarasyonu açıklaması esnasında gözaltına alınmasına
tepki gösterdi.150
19 Nisan 2022
• “Kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek” iddiasıyla tutuklanan gazeteci İbrahim Haskoloğlu, avukatı Emrah Karatay aracılığıyla yaptığı açıklamada, “Bu olayda benim dışımda hemen hemen bütün gazetecilerin haberi var, bu veriler onlara da gönderildi ama kimse bu işin
üzerine gitmedi. Vatandaş ve bir gazeteci olarak üzerime düşeni yaptım” dedi151
• Antalya Emek ve Demokrasi Güçleri, Kızıldere anması gerekçe göstererek gözaltına alınan
sendika üyelerinin serbest bırakılması için çağrıda bulunarak, “Arkadaşlarımızı uydurma gerekçelerle kriminalize edemezsiniz. Hiç kimse tarihsel devrimci önderleri anmaktan suç oluşturmaya çalışmasın” tepkisini gösterdi.152
20 isan 2022
https://www.amerikaninsesi.com/a/abd-insan-haklari-raporunda-turkiye/6526654.html
https://politikahaber.org/evrensel-insan-haklari-dernegi-kadin-platformuna-acilan-davayla-siddetin-onu-acild/
https://t24.com.tr/haber/iyi-partili-erdem-cumhurbaskanina-hakaret-sucunu-kaldiracagiz,1028383
150 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/168341?page=2
151 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/tutuklanan-gazeteci-haskaloglundan-ilk-aciklama-1927967
152 https://www.birgun.net/haber/antalya-da-gozaltilar-protesto-edildi-amac-1-mayis-eylemini-zayiflatmak-384877
147
148
149
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Rap sanatçısı Murda, bazı şarkılarında uyuşturucuyu özendirdiği iddiasıyla hakkında verilen
hapis cezasına ilişkin “Yazık, gençlere, sanatçılara yazık. Özgürce sanat yapmak isteyen herkese yazık” dedi.153 Komedyen Şahan Gökbakar da, “Rap şarkıcılarını hapse atmak nedir ya? Yok
sözleri öyleymiş böyleymiş. Hapis nedir hapis? Yani en fazla yapılacak şey şarkının yayın yasağı olabilir...O bile kötü de! Dört yıl hapis nedir yahu? Rap şarkısı yapan müzisyen bu ya, müzik bu, şarkı bu...” sözlerini tepkisini gösterdi.154
Türkiye Barolar Birliği (TBB), ÖHD ve Mersin Barosu, adliye önünde açıklama yaptıktan sonra
haklarında soruşturma başlatılan 22 avukat hakkında yaptıkları açıklamada, soruşturmadan vazgeçilmesi talebinde bulundu. TBB Başkanı Erinç Sağkan, “Mersin Barosu avukatlarının yaptığı
açıklamalar, hem ifade özgürlüğü kapsamında avukatların hakkıdır, hem de yasadan kaynaklanan görevleridir. 24 Şubat Tehlikedeki Avukatlar Günü’nde açıklama yapmak isteyen avukatlara müdahalede bulunulması, hem de son derece sert bir müdahalede bulunulması, gerçekten
Türkiye’deki avukatların tehlikede olduğunun herhalde tek başına göstergesidir. Her iki açıklamada da kolluğun son derece sert müdahalesi, açıkça yurttaşı savunma hakkından mahrum bırakan müdahalelerdir. Avukatlara yönelik müdahalenin Barolar Birliği ve barolarımız tarafından
kabul edilmesi mümkün değildir” dedi. ÖHD Eş Genel Başkanı Av. İlknur Alcan da, “Adliyeler
bizim çalışma mekanımızdır. Soruşturma açılması gereken kişiler bizim meslektaşlarımız değil,
Anayasal haklarını kullanan meslektaşlarımıza saldırıyı yapan kolluk güçleridir. Öncelikle kolluk güçlerine soruşturma açılması gerekiyor” dedi. Mersin Baro Başkanı Avukat Gazi Özdemir
ise “Meslektaşlarımızın en temel anayasal haklarından birini kullanmak üzere bir araya gelmelerine dahi tahammülsüz davranılarak kendilerine saldırılmasını, bu saldırının utancı henüz devam ederken bir de meslektaşlarımız hakkında soruşturma başlatılmış olmasını kabul etmiyoruz. Bu hukuksuzluğun bugün itibari ile derhal sonlandırılmasını istiyoruz” dedi.155
RSF, DİSK Basın-İş Sendikası ve CPJ, “Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme” gerekçesiyle tutuklanan gazeteci İbrahim Haskoloğlu’nun tutukluluğuna tepki göstererek, serbest
bırakılmasını talep etti. RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, “Yetkililerin kamuoyunu bilgilendirme konusunda harekete geçmemesi ya da geçiyorsa da buna dair bir bilgilendirmeye başvurmaması gazetecileri kontrpiyede bırakıyor. Bilgilendirme kanallarının işlemediği bir ülkede
gazetecilerin kamu yararına aldıkları tutum bir şekilde kriminalize ediliyor” dedi. CPJ Program
Direktörü Carlos Martinez de la Serna da, “Türk yetkililer bunun haberini yapan gazetecilerden
daha çok hükümet veri tabanlarının hacklendiği iddialarından endişe duymalıdır. Basın mensupları sosyal medyada gazetecilikle ilgili paylaşımlar sebebiyle gözaltına alınma riskiyle karşı karşıya kalabildikleri bir ortamda işlerini düzgün bir şekilde yapamaz. Yetkililer derhal İbrahim
Haskaloğlu’nu serbest bırakmalı ve gazetecileri taciz etmeye son vermelidir” açıklamasını yaptı. DİSK Basın-İş Sendikası Genel Başkanı Faruk Eren, “Ne yazık ki Türkiye’de uzun yıllardır
tutuklama bir ‘önlem’ olmaktan çok peşin ‘cezalandırma’ya dönüşmüş durumda. Tüm tutuklu
gazeteciler derhal serbest bırakılmalı” dedi.156
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Partili gazeteci İbrahim Haskoloğlu’nun tutuklanmasına ilişkin “Haskoloğlu gözaltına alındı. Bunlar özgürlüğü, insan haklarını getiremez. Bunu
getirecek olan biziz, Millet İttifakı’dır. Demokrasiyi getireceğiz” dedi. TBMM Başkanı Mustafa
Şentop da konuya ilişkin, ‘‘Ben düz siyaset yaparım. Siyasette hileler bana çok uzaktır. Daha
önce bu gibi tutumlara cevap verme durumum olmadı. Ama bu konuyu kapatmayacağım. Herkes siyaset yapacak olursa, bunu usulüyle düzgün bir şekilde, bizim siyasi geleneğimizin ahlakına uygun yapmalı. Burada aynı siyasi görüştenmiş gibi davranarak, bazı yerlere cevap yetiştirerek, kendilerine güç elde ettiğini düşünenler daha sonra bunu şahsi çıkarları için kullanmaya
yöneliyorlar, kimsenin buna müsaade etmemesi lazım” açıklamasını yaptı.157
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https://www.birgun.net/haber/murda-dan-hapis-cezasina-tepki-genclere-sanatcilara-yazik-385012
https://twitter.com/sgokbakar/status/1516725125864898563?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E15167251258648985
63%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.birgun.net%2Fhaber%2Fmurda-dan-hapis-cezasina-tepki-genclere-sanatcilara-yazik385012
155 https://www.birgun.net/haber/mersin-de-22-avukat-hakkinda-acilan-sorusturmaya-tepki-kabul-edilemez-385020
156 https://www.amerikaninsesi.com/a/gazeteci-orgutlerinden-haskologlu-nun-tutuklanmasina-tepki/6537697.html
157 https://www.amerikaninsesi.com/a/gazeteci-orgutlerinden-haskologlu-nun-tutuklanmasina-tepki/6537697.html
153
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21 Nisan 2022
• Gazetecilikte Kadın Koalisyonu (CFWIJ) gazeteci Rojda Oğuz’un yargılandığı davada “örgüt
propagandası yapmak” suçlamasından cezalandırılmasını talebini kınadıklarını açıkladı. Yapılan açıklamada “CFWIJ olarak mesleki faaliyetleri gerekçe gösterilerek yapılan yargılamaları
ve gazeteciye yönelik iddia makamının cezalandırma talebini kınıyoruz. Mesleki faaliyetleri gerekçe gösterilen gazeteciler haksız suçlamalarla cezalandırılıyorlar. Gazeteci Rojda Oğuz da
mesleğinin gereğini yerine getirerek kamu yararı için haber takibinde bulunmuştur. Yargılanması kabul edilemez. Türk yetkililerden gazetecinin üzerine atılı bütün suçlamalardan beraat
edilmesini talep ediyoruz. Gazetecilik suç değildir” denildi.158
• MLSA Hukuk Birimi, Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin “örgüt üyeliği” iddiasıyla sekiz yıl
dokuz ay hapis cezası verdiği gazeteci Nedim Türfent’in davasına ilişkin “adil yargılanma hakkı”, “ifade özgürlüğü hakkı” ve “hakların sınırlandırılması” gerekçeleriyle AİHM’e başvuruda
bulundu.159 Başvuruda, “Dava boyunca tüm yargılamalarda mahkeme huzuruna çıkarılmayan
başvurucunun beyanları ve savunmasının SEGBİS yöntemiyle alınması, tanığın sorguya çekildiği sırada başvurucunun duruşmada bulunmaması ve tanık ile yüzleştirilmemesi, mahkeme huzurunda dinlenmeyen tanıkların kararda belirleyici olması Sözleşme’nin 6. maddesi ile birlikte
6/3c ve d maddelerine aykırıdır” savunması yapıldı.160
23 Nisan 2022
• Yurtiçi ve yurtdışından 1169 akademisyen ile 40 kurum, özerk-demokratik üniversite talebiyle
protesto eylemlerini sürdüren Boğaziçi Üniversitesi’ne destek olmak için bildiri yayınladı.161
Bildiride, üniversitedeki önemli idari pozisyonların doldurulması için yeniden seçim prosedürlerinin başlatılması, okul personeli ve öğrencilerine yönelik yargı yoluyla gerçekleştirilen tacize
son verilmesi, akademik ve öğrenci faaliyetleri üzerindeki tüm kısıtlamaların kaldırılması talep
edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının yönetim yapısı
ve idaresine müdahale etmekten vazgeçmeye ve anayasal özerkliklerine saygı göstermeye çağrıldığı bildiride, “Saldırıları kınıyor ve özerklik, akademik özgürlük ve demokratik yönetişim
ilkeleri uğruna ilham verici bir mücadele yürüten öğrenci, öğretim üyesi ve mezunlarla dayanışma içerisinde olduğumuzu beyan ediyoruz” denildi.162
24 Nisan 2022
• Susma Platformu’nun Ocak-Aralık 2021 döneminde Türkiye’de yaşanan sansür ve otosansür
vakalarının paylaşıldığı raporda, toplam 98 sansür vakasının yaşandığı, bu vakaların 46’sında
RTÜK’ün adı’nın geçtiği verilerden oluştuğu belirtildi. Rapora göre; RTÜK, bu 46 vakanın
32’sinde yayımcılara yaptırım uygularken en çok yaptırım uyguladığı yayımcılar ise muhalefetin sesine yer verip iktidar ve iktidar çevresiyle ilgili usulsüzlükleri haberleştiren ve onları eleştirenler oldu. Ayrıca rapora göre RTÜK tarafından en çok yaptırıma maruz kalan kanal 14 yaptırımla Halk TV olurken, FOX TV ve TELE1’e sekizer yaptırım ile RTÜK tarafından en çok yaptırıma maruz kalan ikinci kanal oldular.163
25 Nisan 2022
• Komedyen Cem Yılmaz, Gezi Davası’nda Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet diğer sanıklara ise 18'er yıl hapis cezası verilmesi kararına, “Gezi Parkı’na hiç gitmediğim halde o günlerden bugüne ‘en başta sensin, sen. Seni gidi Gezici’ diye saldırıldığından yola çıkarak bu konunun ne kadar ciddiyetsiz olduğunu ve bir o kadar ciddi olduğunu anlıyorum. Kim olduğuna
bakıyorlar ne yaptığına değil” paylaşımını yaptı. Oyuncu Levent Üzümcü de Gezi’den fotoğraf
paylaşarak, “Kalanlara selam olsun, bu da faşistlere dert olsun” dedi. Oyuncu Ahmet Mümtaz
Taylan ise Osman Kavala etiketini kullanarak “Müsamere bitti. Bugün de utandık elhamdülillah” diye belirtti. Oyuncu Zeynep Beşerler de, “İçimde dillendiremediğim bir öfke var” dedi.164
https://www.womeninjournalism.org/threats-all/trkiye-ddia-makam-gazeteci-rojda-ouzun-cezalandrlmasn-talep-etti
https://www.evrensel.net/haber/459954/gazeteci-turfentin-mahkumiyeti-aihme-tasindi
https://gazetekarinca.com/tutuklu-gazeteci-nedim-turfentin-mahkumiyeti-aihme-tasindi/
161 https://boyutbogazici.org/imza/
162 https://bianet.org/bianet/egitim/260867-40-kurum-1169-akademisyenden-bogazici-icin-imza
163 https://m.bianet.org/bianet/medya/260768-rtuk-un-sansur-karnesi-en-cok-iktidari-elestirenler-cezalandirildi
164 https://www.gazeteduvar.com.tr/sanatcilardan-gezi-kararina-tepki-bugun-de-utandik-galeri-1562250?p=13
158
159
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•

Gezi Davası’nda mahkeme salonunda mahkeme heyetine “Bu karar nedeniyle hesap vereceksiniz” diyen Türkiye İşçi Partisi İstanbul milletvekili Ahmet Şık, Gezi olaylarına katılan milyonların bu davada hakim karşısına çıkarılan sekiz kişiyi yalnız bırakmasının bu sonucu hazırladığı
görüşünü dile getirdi. Ahmet Şık, ‘‘Çok öfkeliyim. Hepimizin bir yemin etmesi gerekiyor. O
yemin çocuklarımızın geleceğine dair bir söz. Bugün karşı çıkmazsanız haysiyetinizden vazgeçmiş olacaksınız. İktidar zaten haysiyetsiz. Bunlar zaten suç örgütü” dedi. İtiraz etmeyen herkesin bu kararın sorumlusu olduğuna dikkat çeken Şık, “Hiçbir şeye sesini çıkarmayan ama
kendine muhalif diyenler bunun sorumlusudur. İktidar yanlısı olmayanlar da aynaya baksın biz
nasıl insanlarız ki arkadaşlarımızı bu mahkemeye teslim ettik diye kendilerine sorsun. Herkes
elini taşın altına sokacak” dedi.165
26 Nisan 2022
• Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles, Twitter’dan Osman Kavala’nın Gezi Davası kapsamında hapisle cezalandırılması kararına “AİHM’in kararını görmezden geliyorlar” tepkisini gösterdi. Fontelles, “Türk Mahkemesi’nin Kavala’ya verilen müebbet hapis cezası ile diğer sanıklar için verilen ağır hapis cezaları
azami sertliği gösteriyor. Temel hak ve özgürlüklere saygı bugün her zamankinden daha önemli” dedi. Almanya Yeşiller Partisi Tarım Bakanı Cem Özdemir de, “Eşi benzeri olmayan bir siyasi gösteri duruşmasıydı. Türk adaleti bitmiştir. Gezi davasındaki diğer sanıklar hakkında verilen ‘karar’ tamamen yalan ve komplo teorilerine dayanmaktadır” dedi. Federal Meclis İnsan
Hakları Komisyonu üyesi Renata Alt da, “İnsan hakları aktivisti Osman Kavala hakkında verilen hüküm bir skandaldır ve açıkça siyasi saiklidir. Tüm süreç Türk yargısının perişan durumunu yansıtıyor. Kavala’nın sivil topluma bağlılığı nedeniyle aslında başından beri tacize yönelikti” paylaşımını yaptı.166
•
İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Gezi Davası kararına, “Gezi Davası sanıklarının aldığı cezalar,
Türkiye’nin demokrasi karnesine vurulan yeni bir darbe olmuştur” tepkisini gösterdi.167 Açıklamada, “Özgür düşünceyi ömür boyu demir parmaklıklara mahkum etmek çözüm üretmek değil, demokrasiyi mahkum etmektir. Yargının siyasallaşması başta gazeteciler olmak üzere muhalif düşünce açıklayan her meslek grubu, kişi ve kuruluş için büyük tehdittir. Tüm muhalif düşünenlere göz dağı vermek amacıyla alınmış bu kararlarla, yargılanan kişiler değil, özgür düşüncenin ta kendisidir. Asli amaç düşünceye gözdağı vermek olmamalıdır” denildi.168
•
Diyarbakır Emek ve Demokrasi Platformu, Gezi Davası kararına “en temel hak ve hürriyetleri
ihlal edilen kurmaca Gezi davası sanıklarını savunmayı sonuna kadar sürdüreceğimizi belirtiyoruz” tepkisini gösterdi. Platform açıklamasını yapan Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Elif Turan
“en temel hak ve hürriyetleri ihlal edilen kurmaca Gezi davası sanıklarını savunmayı sonuna
kadar sürdüreceğimizi belirtiyoruz” ifadelerini kullandı.169
• ABD Dışişleri Bakanlığı, Gezi davası kararından dolayı “derin bir endişe ve hayal kırıklığı”
hissettiklerini duyurdu. Yapılan açıklamada, “Kavala’nın haksız biçimde mahkum edilmesinin
insan haklarına saygı, temel özgürlükler ve hukukun üstünlüğüyle bağdaşmadığı” belirtilirken
Osman Kavala’nın serbest bırakılması çağrısı yinelendi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned
Price da, “Türkiye’yi bir kez daha, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uygun olarak,
Osman Kavala ve keyfi biçimde hapse atılan diğer tüm kişileri serbest bırakmaya çağırıyoruz”
derken, “Türkiye’de duruşma öncesi uzun gözaltı süreleri, aşırı geniş tanımlı terörle destek suçlamaları ve suç unsuru taşıyan hakaret davaları dahil olmak üzere sivil toplum, medya, siyaset
ve iş dünyasından liderlere karşı devam eden yargısal tacizlerden ağır endişe duymayı sürdürüyoruz” yorumunu yaptı. Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ve ABTürkiye Parlamento Delegasyonu Başkanı Sergey Lagodinsky yayınladığı ortak bir açıklamada,
“Türk yargısı bugün, Osman Kavala’yı hükümeti devirmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla ağırlaştı165
166
167

https://www.amerikaninsesi.com/a/gezi-davasında-tüm-sanıklar-tutuklandı/6544459.html
https://www.gazeteduvar.com.tr/alman-bakan-cem-ozdemir-turk-adaleti-bitmistir-haber-1562356
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/izmir-gazeteciler-cemiyetinden-gezi-davasi-tepkisi-1929873

https://www.evrensel.net/haber/460406/diyarbakirda-demokratik-kitle-orgutleri-gezi-davasi-kararina-tepki-gosterdi
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rılmış müebbet hapse mahkum ederek tahminlerin en kötüsünü doğruladı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin bu üzücü kararı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarına açıkça hor
görüyor ve Avrupa Konseyi'nde devam eden ihlal prosedürleri bakımından da kesinlikle sonuçları olacaktır” ifadelerini kullandı.170
• Fransa Dışişleri Bakanlığı, Osman Kavala’nın hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlamasından, takdir indirimi olmaksızın ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmasını kınadı.171
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Fransa müebbet hapis cezasını şiddetle kınıyor” dendi ve
Osman Kavala'nın “derhal serbest bırakılması ve hakkındaki tüm suçlamaların düşürülmesi”
çağrısı yapıldı. Bakanlık, Kavala’nın dünkü karar duruşmasına dek dört buçuk yıl tutuklu kalmasının da “özellikle Avrupa İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme kapsamında Türkiye’nin uluslararası yükümlülüklerini ihlal etmesi olduğunu” bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anne-Claire Legendre, “Fransa, insan haklarına, temel özgürlüklere
ve hukukun üstünlüğüne saygı gösterilmesine olan bağlılığını yineler” dedi.172
• 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Gezi Davası kararına yönelik Türkiye için utanç verici olduğunu belirterek, “Bu dava yargılama süreci açısından da ileride utanılacak bir yargılama süreci
olarak anılacaktır” dedi. Gül, kararın Türkiye için de inanılmaz yük olduğunu belirterek, “Parçası olduğumuz modern dünyadan ne kadar kopuk olduğumuzu göstermesi açısından da ayrıca
utanç verici” dedi. Gül, “Ben o gün Gezi olayını AK Parti açısından olumlu bir ilerleme olarak
görmüştüm” dedi. Gezi eylemleri için “Faili meçhuller için değil çevre için itiraz eden Chicago’daki Londra’daki gibi eylemler. Ortadoğu ülkelerinin problemlerini değil gelişmiş ülkelerin
problemlerini yaşıyor olmanın bir göstergesi” açıklamasını yaptı. Verilen kararın kamu vicdanını çok derinden yaraladığını vurgulayan Gül, “Osman Kavala gibi servet sahibi bir insan hoş
vakit geçirmek yerine insanlık meseleleriyle uğraşmasının bedelini ödüyor, bu çok acı. Yargıtay
kararına kadar bu insanların hapiste olması çok çok üzücü, vicdanları yaralayıcı bir durum” diye
konuştu. 173
•
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Gezi Davası kararına ilişkin “Burada bugün sonlanan davada hukukun ve adaletin gereği yapılmadı” dedi. Özel, “Sadece ülkeyi yöneten bir tek adamın
gönlü yapıldı. Sayın Kavala’nın deyimiyle Türk hukuk sisteminde olmayan bir halk jürisinin
başkanı olarak; kendi kendini atamış olan birisi, mahkemelerin tanıdığı beraat kararını tanımıyor, salıverme kararını tanımıyor ve diyor ki: ‘Tanımıyorum ve saygı duymuyorum.’ O mahkemeler ki yetkilerini, güçlerini önce kanunlardan ama en üstte Anayasa’dan alırlar. Hakim teminatını hiçe sayan mahkeme; bağımsızlığını yok eden, kuvvetler ayrılığını ayaklar altına ezen
birisi, anayasal bu yetkileri tanımadığı için aslında kendini tanımıyor. Kendinin meşruiyetini ortadan kaldırıyor” ifadelerini kullandı. 174
27 Nisan 2022
• Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Gezi Davası kapsamında hapis cezası kararları verilmesini, “Mahkeme, birlikte yaşama arzumuzu ve Gezi’ye katılan hepimizi mahkum etmiştir.
Bu dava dava olmaktan, mahkeme mahkeme olmaktan çıkmıştır. Türkiye bu ayıbı taşıyamaz,
taşıyanlardan er veya geç hesap sorar” diyerek kınadı. Bilgin, “Adaleti yok etmeye çalışanlar
yakın bir gelecekte adaletin onlara da lazım olacağını unutmasınlar. Türkiye İstanbul’daki Gezi
davasında verilen ağır hapis cezalarıyla çok kaygılı bir dönemin içine girdi. Kaygımız nedir?
Kaygımız, demokrasimiz, özgürlüklerimiz, çoğulculuğumuz ve bir arada olmamızın önemi
içindir. Kaygımız, birlikte yaşama arzumuza yönelik saldırıların artacağına yöneliktir. Kaygımız, çocuklarımıza adaletli, huzurlu, refah içinde bir gelecek sunamayacak olmaktan dolayıdır”
dedi.175

https://www.sozcu.com.tr/2022/dunya/abdden-ankaraya-osman-kavala-tepkisi-derin-rahatsizlik-ve-hayal-kirikligi-7097706/
https://www.gercekgundem.com/dunya/338381/fransadan-osman-kavala-kararina-kinama
https://www.haberhurriyeti.com/haberleri/turkiye
173
https://t24.com.tr/yazarlar/murat-sabuncu/abdullah-gul-den-gezi-davasi-kararina-tepki-yargilama-sureci-utanc-verici-turkiye-ye-buyuk-kotulukiceride-cekecekleri-eziyet-cok-aci,35089
174 https://www.dunya.com/gundem/bakan-bozdagdan-abd-ve-almanyaya-gezi-davasi-tepkisi-onlar-kendi-isine-baksinlar-haberi-656290
175 https://bizhaberiz.com/gazeteciler-cemiyeti-baskani-bilgin-bu-dava-dava-olmaktan-mahkeme-mahkeme-olmaktan-cikmistir/
170
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Sanatçı Selda Bağcan, Gezi Davası kararına ilişkin “Bu karar hepimizi derinden yaraladı. Hiçbir
delil olmaksızın yalan yanlış iftiralarla, böyle bir mahkumiyet Cumhuriyet’in 100. yılına giderken çok ayıp oldu. Ben de üç kere hapse girdim. Bana da yapıldı. Hapsetmeye doyamadılar” diye konuştu. Piyanist Fazıl Say ise “Hür yaşamak, iyi insan olmak, güzel bir gelecek benim hayatımın anlamı belki. Bu kelimelerin altını doldurması bile zor. Düşünmesi bir ömür emek. Bugün benzer şeyler düşünmüş insanlarımızın haksızca cezalandırıldığını anladım. Tarifsiz üzgünüm” dedi. Kararın haksız olduğunun altını çizen Zülfü Livaneli, “Kavala ve diğer arkadaşlar
için olduğu kadar, ülke için de alarm zili çaldırıyor. Zaten duygusal olarak bölünmüş, kutuplaşmış durumda iken, yangına su yerine ateş püskürtülüyor. Önümüzde çok sert bir dönem var.
Bütün dileğim bir an önce demokrasiye, hukuka ve barışa kavuşabilmek. Bu amaca ancak sen
ben kavgaları bırakılıp bütün demokratik cephenin birleşmesiyle ulaşılabilir. Çok üzgünüm”
ifadelerini kullandı.176
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gezi Davası kararına ilişkin “Parola vatan, işareti namus! Kahrolsun istibdat, kahrolsun zulüm! Yaşasın hürriyet, adalet, müsavat ve meşveret” dedi.
Akşener konuşmasında, “Nitekim dün, ‘Saray Tiyatroları’ eliyle galası yapılan, Osman Kavala
davası toplum vicdanına ve millet varlığına hançer vuran, binlerce yargı trajedisinden, sadece
bir tanesidir. Yasama ve yürütmenin yanında, yargı yetkisinin de, saraydaki şımarıkların, nargile masalarına çerez edildiğinin, bir başka önemli kanıtıdır. Sayın Erdoğan, aklınca, aylarca üst
perdeden beylik laflar ettiği, rahip Bronson davası ile neredeyse kendisini, savcı ilan ettiği, Kaşıkçı davasında, milletin yargı egemenliğini, alenen ve utanmadan satmasının, sadakasını vermiştir. İşte o nedenle bugün, meselemiz, Osman Kavala değildir. Çünkü Osman Kavala, mevcut
yasalarla, zaten aklanmış, mahkeme bile bunu kabul etmiştir” ifadelerinde bulundu.177
CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Silivri Cezaevi’nde hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Osman Kavala ile yaptığı görüşmeye ilişkin “Elbette bekliyordum. Beni bu
kadar içeride tuttuktan sonra beraat ettireceklerini beklemiyordum, ama bu kadarını da beklemiyordum… Bir zaman birbirlerine ip atanlar ellerinde ip olsa beni asacaklardı” dediğini aktardı. Özel’in aktardığına göre Kavala, “Çünkü verilen ağırlaştırılmış müebbet cezası idam hükmünde, idam cezasının yerine gelmişti. Bu delillerin hepsi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
(AİHM) yargıçları tarafından ve tarafsızlıklarına hiç şüphe olmayan yargıçlar tarafından incelendi, çürütüldü ve bu delillerle verilen tutukluluğa devam kararının hak ihlali olduğuna karar
vermişti AİHM. Bırakın tutukluluğa devamı, bu delillerle bana ağırlaştırılmış müebbet verdiler”
tepkisinde bulundu. Türkiye’nin AİHM yargı sürecinde, kendisinin darbe suçlamasından beraat
ettiği, tutukluluğunun casusluk suçuyla ilgili olduğu tezini savunduğunu hatırlatan Kavala, “Casuslukla ilgili bir kanıt yok, iki yıldır tutukluluk boşuna ve verilen karar Türkiye’nin AİHM
nezdindeki savunmasını boşa düşüren bir karardır ve Türkiye’yi sıkıntıya sokacak, kendi tezini
boşa düşürecek bir karardır. Birileri vakit kazanıp Osman Kavala’yı içeride tutalım diye tutuklamaya gerekçe uydururken bu kararla birlikte zaman kazandılar, beni iki yıl içeride tuttular
ama Türkiye’ye büyük itibar kaybettirmiş olacaklar. Sıkıntı buradadır” dedi. Ayrıca 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in kendisini aradığını söyleyen Özel, Sezer’in, “Tutulan; evlatlarından, çocuklarından ayrılan, beraat ettikleri bir davadan, delili durumu değişmeden kararı
etkileyecek yeniden yargılama gibi bir durum ortaya çıkmadan, bir daha bir daha yargılanıp cezalandırılmalarından üzüntü duyuyorum. Aileleri için üzülüyorum. Onlar için gözyaşı dökebilirim ama gözyaşlarımı katledilen hukuk sistemi için akıtıyorum” sözleriyle kararlardan rahatsızlığını dile getirdiğini aktardı.178
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gezi Davası kararına ilişkin “Bir sivil neyin casusluğunu yapacak? Ben bu yaklaşımda yanlışlık olduğu kanaatindeyim. Bu söylediğimi
AK Parti’nin içinden söyleyen varsa burada bir hata var demektir. İktidar pusulayı şaşırdı. Ben
olsam o partide, bugün istifa ederdim” diye konuştu. İktidarı kollayan hakimlerin bu ülkenin

•

•

•

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/siyasi-ve-sanatcilardan-gezi-davasi-kararina-tepki-hapsetmeye-doyamadilar-1930176
https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/meral-aksenerden-dikkat-ceken-6li-masa-aciklamasi-7100533/
178 https://www.dw.com/tr/kavala-ellerinde-ip-olsa-beni-asacaklardı/a-61612939
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hukukunu koruyan hakimler olamayacağının altını çizen Karamollaoğlu, “Ama hakimler yetkililerin ağzına bakarak karar verirse orada adalet olmaz. Hakimleri bu şekilde değiştirdiler. Kendileri gibi düşünmeyen hakimleri sürerlerse ortaya çıkacak vaziyet bu. Hakimler özel olarak seçiliyorlar ki iktidarın istemediği kararlar alınmasın. Ben Kavala’yı tanımam fikirlerini bilmem
ancak usule bakıldığı zaman verilen kararların isabetli olmadığı endişesi var. Bir hakim itiraz
ediyor, yüzlerce avukat karar hukuksuz diyor” dedi.
• Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, “Gezi eylemlerinde biz de varız. Hadi güçleri yetiyorsa yakama yapışsınlar” dedi. Perinçek konuyla ilgili, “Sizler onun başındaydınız biz hapishaneydik ama... Gezi hükümete karşı protesto eylemleri. Biz orada hükümet istifa dedik. Kavalalar istifa fikrine katılmıyorlardı. Hükümet istifa denilebilir… Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman baş başkandı” ifadelerini kullandı.179
28 Nisan 2022
• İHD, Akdeniz Üniversitesi’nde basın açıklaması ve Feminist Gece Yürüyüşü’ne katılan 12 öğrencinin KYK mevzuatı gerekçe gösterilerek burslarının kesilmesine, “Saldırıya uğrayan ve
demokratik haklarını kullanan öğrenciler maddi ve manevi yönden mağdur edilmişlerdir” tepkisini gösterdi. İHD Antalya Şube Eşbaşkanı Erdal Gilgil, “Öğrencileri saldırılardan korumak için
önlem almayan üniversite yönetiminin, saldırıya uğrayan, saldırıyı protesto eden ve 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşüne katılan öğrencilere disiplin soruşturması açtığı, okuldan uzaklaştırma
kararları verildiği, KYK idaresinin öğrencileri yurttan attığı ve burslarını kestiğini öğrenmiş bulunmaktayız. 12 öğrencinin bursu kesilmiş, yedi öğrenci hakkında yurt soruşturması açılmış ve
13 öğrenci hakkında da üniversite yönetimi tarafından soruşturma açılmıştır” dedi.180
• DİSK Basın-İş Sendikası, Gazete Duvar muhabiri Ardıl Batmaz’ın Elazığ’da belediye başkanının korumaları tarafından darp edilmesine, “gazeteciyi darp eden bu şahıslar kim ve haklarında
herhangi bir işlem yapacak mısınız” sorusuyla tepki gösterdi. Açıklamada, “Elazığ’da gazeteci
Ardıl Batmaz haber yaptı, hedef gösterildi. Batmaz’ın başına gelecek herhangi bir olumsuzluğun sorumlusu hedef gösterenler ve işlem yapmayanlar olacaktır. Elazığ Valiliği gerekli önlemleri almalıdır” denildi.181
• Aralarında sinema sanatçıları, yönetmenler, yapımcılar ve oyuncuların da bulunduğu 180 ünlü
isim, Gezi davası kararlarına tepki göstererek imza kampanyası başlattı. Ortak açıklamasında,
“Biz bu ülkenin sinemacıları olarak içinden çıktığımız toplumun sözü, sesi, yüzüyüz. Bu karar
karşısındaki öfkemizi umuda ve cesarete çevirip ülkemizi karanlıktan aydınlığa çıkarmak için
elimizden geleni ardımıza koymamayı bir borç; özgürce yaşanacak bir Türkiye'yi hep beraber
inşa etmeyi bir görev kabul ediyoruz. Bir korku imparatorluğu kurmak adına girişildiği belli
olan bu hukuksuzluğa seyirci kalmayacağız. Susmayacağız. Korkmuyoruz, sinmiyoruz” denildi.182
29 Nisan 2022
• Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, müebbet hapis cezası alan Osman Kavala’ya ilişkin açıklama yapmayan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi’ye tepki göstererek “Türkiye’nin üyelik sürecinden sorumlu
Oliver Varhelyi, Faruk Kaymakçı ile görüştükten sonra attığı tweet’te bile bir şey söylemeye
vakit bulamadı” dedi. Amor, Varhelyi’nin Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği İşleri
Başkanı Faruk Kaymakçı ile görüşmesine ilişkin yaptığı Twitter paylaşımını alıntılayarak, “Kavala’ya verilen gülünç hükmün üzerinden üç gün geçti ancak Türkiye’nin üyelik sürecinden sorumlu Oliver Varhelyi, Faruk Kaymakçı ile görüştükten sonra attığı tweet’te bile bir şey söylemeye vakit bulamadı. Bu hafta Macaristan bu konuyla ilgili bir EU27 açıklamasını utanç verici
bir şekilde engelledi. Bu sadece tesadüf mü” paylaşımı yaptı.183

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/dogu-perincekten-gezi-parki-aciklamasi-gucleri-yetiyorsa-benim-de-yakama-yapissinlar-1930313
https://www.evrensel.net/haber/460433/ihd-feminist-gece-yuruyusune-katilan-ogrencilerin-burslarinin-kesilmesine-tepki-gosterdi
https://www.yenicaggazetesi.com.tr/elazigda-vatandaslarin-akpli-baskana-tepki-gosterdigi-tepkiyi-goruntuleyen-gazeteci-ardil-batmaz-hedefgosterilerek-darp-edildi-536646h.htm
182 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/180-unlu-isim-gezi-davasi-kararlarina-karsi-ortak-bildiri-imzaladi-536490h.htm
183 https://haber.sol.org.tr/haber/ap-turkiye-raportorunden-abye-osman-kavala-tepkisi-333997
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Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın, Gezi Davası’yla ilgili olarak Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen’i çağırması üzerine, Ankara’daki Almanya Büyükelçisi Jürgen
Schulz Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Büyükelçi Schulz’a Berlin Büyükelçisi Şen’in Türkiye’deki bir davayla ilgili olarak diplomatik teamüllere aykırı bir şekilde Dışişleri Bakanlığı’na
çağrılmasının ve söz konusu davanın ön plana çıkartılarak siyasileştirilmesinin kınandığı ifade
edildi. Ayrıca Büyükelçi Schulz’a bağımsız Türk yargısının vermiş olduğu mahkumiyet kararının hiçbir kurum, makam ve ülke tarafından sorgulanamayacağının, Türkiye’nin, Anayasasının
ve uluslararası yükümlülüklerinin bilincinde olan bir hukuk devleti olduğunun, Türk yargısına
ve siyasetine yönelik müdahale girişimlerinin reddedildiğinin aktarıldığı da öğrenildi. Büyükelçiye ayrıca Viyana Sözleşmesi’nin içişlerine müdahale etmeme ilkesinin de hatırlatıldığı ifade
edildi.184

Diğer Gelişmeler
1 Nisan 2022
• TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu’na tabi şirketler hakkında “itibarını kırabilecek” veya “şöhretine” ya da “servetine zarar verebilecek”, şirketlere duyulan güvenin sarsılmasına neden olabilecek asılsız haberlere bir yıldan üç yıla kadar hapis ve adli para cezası öngörülen hüküm, tekrar değerlendirilmek üzere geri çekildi.185
• Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cemal Kaşıkçı davasına ilişkin “Dosyanın Suudi Arabistan’a devri için olumlu görüş bildireceğiz” dedi. Bozdağ, Suudi yetkililerin sanıkları suçlu bulması halinde Türkiye’nin davayı düşüreceğini, sanıkların Suudi Arabistan’da beraat etmeleri halindeyse
Türkiye’deki yargılamanın yeniden başlayabileceğini söyledi.186 Bozdağ, “Mahkeme, Adalet
Bakanlığına görüş sordu. Biz de bu konuyu inceliyoruz. Yargılamanın nakli konusunda olumlu
bir görüş mahkemeye göndereceğiz. Türkiye davayı durduracak ve yargılama orada devam edecek. Suudi Arabistan yargılamayı yaptıktan sonra oradan çıkan kararın infazını değerlendirecek.
Eğer infaz yapılmışsa düşme kararı verilecek. Diyelim beraat kararı verdi o zamanda Türk
mahkemesi tarafından gerekçeli karar değerlendirecek. Türk mahkemesi durdurma kararını kaldırıp yargılamayı kendi de verebilir ya da yeterli görüp düşme kararı da verebilir. Yargılamanın
Suudi Arabistan’a devri Türk mahkemelerinin yargılama yetkisini ortadan kaldırmıyor” dedi. 187
2 Nisan 2022
• Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, cezaevlerindeki hak ihlalleri iddialarını ve bu konuda çıkan haberleri hedef alarak, “Şu ana kadar yapılan incelemelerde ortaya atılan iddiaların asılsız olduğu tamamen ortaya çıkmış durumda. Neredeyse yüzde 100’ü asılsız çıktı” dedi.188
3 Nisan 2022
• CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gençlere yönelik
“dünyayı dolaşın” tavsiyesine karşılık “Önce gençlere imkan vereceksiniz, bunları yapma imkanını vereceksiniz, ondan sonra bu tavsiyelerde bulunacaksınız” dedi. Öztrak, “Yani gençlerde
bırak aromalı kahveyi bir bardak su içecek hal bırakmayacaksın, ondan sonra çıkacaksın çay
için, kahve için, bir de üstüne dünyayı dolaşın diye tavsiyede bulunacaksın. Ben hep söylüyorum, bunlar artık milletin halini görmüyor, sesini duymuyor, milleti unuttu ama millette bunlara
bunun cezasını sandıkta kesecek” diye konuştu.189
6 Nisan 2022
• Bianet’in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği bilgilere göre,
Mart’ta en az 25 kadın öldürüldü, üç kadına tecavüz edildi. Mart’ta en az 51 kadın, erkekler ta-

https://t24.com.tr/haber/turkiye-den-almanya-ya-osman-kavala-tepkisi-almanya-buyukelcisi-disisleri-bakanligina-cagrildi,1031268
https://www.gazeteduvar.com.tr/finans-sirketleri-hakkinda-haber-yapan-gazetecilere-ceza-maddesi-tekliften-cikarildi-haber-1558752
https://www.amerikaninsesi.com/a/bozdag-dan-kasikci-davasinin-suudilere-devrine-yesil-isik/6511035.html
187
https://www.yenicaggazetesi.com.tr/haberturk-yazarindan-bekir-bozdagi-cildirtacak-agir-suclama-kasikci-davasinin-kapatilmasina-boyle-isyan-ettikac-para-aldiniz-526748h.htm
188 https://www.birgun.net/haber/bozdag-cezaevindeki-hak-ihlalleri-iddialarinin-neredeyse-yuzde-100-unun-asilsiz-ciktigini-savundu-382693
189
https://t24.com.tr/haber/chp-li-oztrak-tan-genclere-dunyayi-gezin-diyen-erdogan-a-once-imkan-vereceksiniz-sonra-bu-tavsiyelerdebulunacaksiniz,1025302
184
185
186
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rafından şiddete uğratıldı, en az 12 kız ve oğlan çocuğu istismar edildi, en az beş kadı taciz
edildi, 93 kadın da seks işçiliğine zorlandı.190
• Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AİHM kararlarının uygulanıp uygulanmadığını denetleyen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne bugüne dek mahkemeden Türkiye ile ilgili 4.256 dosya gittiğini, Komite’nin de bu toplamdan 3.745 dosyanın “AİHM kararlarına uygun şekilde infaz edildiğini kabul ettiğini” söyledi. 191 Bozdağ, “Geriye kalan 511 dosyanın şu anda denetleme süreci
devam ediyor” diye konuştu. Uygulama bekleyen AİHM kararlarının sıralamasında 1.942 dosya
yükü ile Rusya birinci. Rusya’yı 638 dosya ile Ukrayna izliyor. Ardından üçüncü sırada 511
dosya ile Türkiye geliyor.192
7 Nisan 2022
• İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın
Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda 2 Ekim 2018’de öldürülmesine ilişkin 26 sanığın yargılandığı davada, durma kararı vererek yargılamanın Suudi Arabistan adli makamlarına
devrine hükmetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ceza kovuşturmalarının devredilmesine
ilişkin her iki ülkenin birlikte taraf olduğu herhangi bir sözleşme veya ikili anlaşma bulunmadığına işaret edilen görüş yazısında, “Kovuşturma kapsamında yargılanan sanıklar hakkında iade
talebinde bulunulmasına rağmen, mezkur talebe Suudi Arabistan makamlarınca olumsuz yanıt
verilmiş olması nedeniyle 6706 sayılı Kanun’un 24. maddesinde yer alan şartların mevcut olduğu değerlendirilmekte olup, bu itibarla kovuşturmanın Suudi Arabistan adli makamlarına devri
Bakanlığımızca da uygun görülmüştür” denildi.193 Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz,
avukatı Gökmen Başpınar aracılığıyla, Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Genel Müdürlüğü aleyhine İdare Mahkemesi’ne kararın iptali için dilekçe verdi. Dilekçede, Adalet Bakanlığı’nın mahkemeye gönderdiği “olur” yazısına yer verilerek, Anayasa’nın 125. maddesinde,
“İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine yargı yolu açıktır” hükmünün bulunduğu ve bu işlemin
hukuka uygun olması gerektiği belirtildi. Dilekçede, kamu düzeninin sağlanması, vatandaşların
idareye olan güveninin korunması için idari işlemlerin hukuk ilkelerine ve kanunlara bağlı olması gerektiği belirtilerek, “Cinayet Türkiye’de İstanbul’da işlenmiştir. Soruşturma ve yargılama yetkisi Türk yargı makamlarına aittir. Yargılamanın devrine karar verilmesinin ülkemizin
egemenlik haklarını zedeleyeceği tartışmasızdır. İdari işlemlerde maksat daima kamu yararıdır.
Ancak bahse konu işlem açıkça kamu yararına aykırılık teşkil etmektedir. Bu nedenle davalı
idarece verilen idari işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmelidir” denildi. Davayla
ilgili kararı, Ankara 14. İdare Mahkemesi değerlendirecek.194
• AKP Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, gazeteci Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan
adli makamlarına devredilmesini kararına ilişkin “Dört yıldır bu dava ile yatıp kalkıyorduk. Çok
üzgünüm. Belki de benim bilmediğim bir şeyler vardır” dedi. New York merkezli İnsan Hakları
İzleme Örgütü de (Human Rights Watch) konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Suudi Arabistan’da
yargı bağımsızlığının kesinlikle var olmadığını, adalet sisteminin adaletin temel standartlarını
bile sağlamadaki başarısızlığını, adaleti yanıltma çabalarını ve Kaşıkçı cinayetinde Suudi yönetiminin rolünü düşünecek olursak Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'da adil bir şekilde görülmesi şansı sıfıra yakın” ifadelerini kullandı. Halk TV’ye konuşan Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice
Cengiz, “Bu kararı kabul etmemiz mümkün değildir. Alınan karar siyasi bir karardır. Hukuki
sürece aykırıdır. Bizler her şeye rağmen hukukun üstünlüğüne inanıyoruz. Tüm bu yaşananlar
hukuki süreçle özdeşleşmiyor. Kabul etmeyeceğiz” dedi. Türkiye'yi 180 derece dönmekle suçlayan Cengiz, “Türkiye hükümeti başta bu davayı çok iyi savunuyormuş gibi davrandı. Ben hükümet değilim. Onlar adalet arayışından vazgeçmiş olabilir ama ben vazgeçmeyeceğim. Türkiye’nin bu davadan 180 derece dönmesi büyük hayal kırıklığına uğrattı. Çok üzgünüm” diye konuştu.195
https://bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/260062-erkek-siddeti-mart-2022
https://www.trthaber.com/haber/gundem/bakan-bozdag-yargi-kimsenin-samar-oglani-degildir-670053.html
https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/sedat-ergin/ankaradan-avrupa-konseyine-aihm-kararlarini-uyguluyoruz-mesajlari-42037441
193 https://tr.euronews.com/2022/04/07/istanbul-da-oldurulen-gazeteci-kas-kc-n-n-dava-dosyas-suudi-arabistan-a-devredildi
194 https://www.ntv.com.tr/turkiye/cemal-kasikci-davasi-suudi-arabistana-devredildi,IOVt6AAz6Ei55-Ne-90fSA
195 https://www.karar.com/guncel-haberler/cemal-kasikci-dosyasinin-kapanmasina-insan-haklari-orgutlerinden-tepki-1659820
190
191
192
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Fahiş zamları protesto amaçlı faturasını ödemeyen Moda Sahnesi’nin elektriği ikinci defa kesildi. Tiyatroda bu akşam Taner Barlas ve Ekin Aksu’nun ‘Öteki’ oyunu ışıldaklar kullanılarak
sahnelendi. Moda Sahnesi Sanat Yönetmeni Kemal Aydoğan, oyun öncesi yaptığı konuşmada
sorunun giderilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yerel yönetimlere çağrı yaptı. Aydoğan,
“Ocak ayı faturası 20 bin lira geldiği için ödemeyeceğimizi söylemiştik. Çünkü aralık ayı 7 bin
liraydı. 'Ödemiyoruz' diye de bir karar almıştık. 10 Mart’ta kesildi ama o arada Şubat faturası
gelmişti. O da 19 bin liraydı. ‘Onu da ödemiyoruz’ demiştik. Onun da kesilme günü bugündü.
Bir sonraki 21 bin lira, Mart ayı. O da herhalde Nisan sonu gibi gerçekleşir. Temelde bu zamları
kabul etmiyoruz, kabul edilecek bir zam değil. Yani 7 bin liradan 20 bin liraya çıkan elektrik faturası rasyonel bir artış değildir. Bu hepimiz adına böyle. Tiyatrolar adına da böyle” dedi.196
9 Nisan 2022
• Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi, HDP önceki dönem Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ
ile Selahattin Demirtaş, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) eski Eş Genel Başkanı Sebahat
Tuncel, HDP Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü ve HDP MYK üyelerinin de aralarında bulunduğu 21’i tutuklu 108 kişinin yargılandığı Kobani davasında, tutuklu Kürt PEN üyesi yazar Nezir Çakan’ın tahliyesine karar verdi.197
10 Nisan 2022
• İzmir’de bir Trendyol kuryesi ile polis ekipleri arasında yaşanan tartışmada polisin, “İstersen
kaç, dene, beynine sıkarım bir tane” dediği video sosyal medyada paylaşıldı. Twitter’da Moto
Kurye Haber-Yorum hesabından paylaşılan söz konusu videoda kurye, ehliyetini isteyen polislere, “Anahtarımı verirseniz ehliyetimi vereceğim. Koltuğun altında. Kaçacağım yok” dedi. Bunun üzerine bir polis, “İstersen kaç, dene, beynine sıkarım bir tane” ifadelerini kullandı. Moto
kuryenin “Ağabey nasıl konuşuyorsun” diye tepki göstermesi üzerine diğer polis, “Ne nasıl konuşuyorsun. Sen kaçtığın için şüphelisin” diye yanıt verdi. Kuryenin “Başka ekip çağırın” demesi üzerine ise polisler, “Bana artistlik yapma. Ağzını burnunu kırarım” diyerek kuryeye fiziki müdahalede bulundu. Moto kurye ise polislere “Bana şiddet uyguluyorsun, yapamazsın” dedi. Cumhuriyet’e konuşan moto kurye “Durmama rağmen ‘Bizden kaçıyorsun’ deyip silah çektiler bana. Ama yüzüme doğrultmadılar” dedi. Kurye adliyeye gidip şikayetçi olduğunu
söyledi. Kendisini karakolda uzun süre beklettiklerini söyleyen moto kurye, “Bu olay saat
09.00’da oldu, 11.00 gibi karakola vardık. Saat 15.30’da karakoldan çıktım, adliyeye yetişmek
için. Ehliyetimi aldıkları için arkadaşımdan rica ettim ‘Motorunla hızlıca adliyeye gidelim, şikayetçi olmam gerekiyor sıcağı sıcağına’ diye. Beni adliyeye gitmemem için beklettiler. Alt tarafı bir ifade vermem gerekiyordu” diye konuştu.198
11 Nisan 2022
• Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan’a devredilmesine ilişkin karar üzerine gelen tepkilere karşın “Kaşıkçı cinayeti tasvip edilemez, ilk
müdahil olan biziz. Süreci bekleyeceğiz. Yargılamanın Suudi Arabistan’a nakledilmesi tamamen yasaya uygundur” açıklamasında bulundu.199
• AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, zorunlu din dersi ile ilgili hak ihlali kararı
vermesine ilişkin AYM’yi ihanetle suçladı. Yılmaz, “Müslümanlıkla yoğrulan yurdumda İslam'ın öğretilmesini ‘insan hakkı ihlali' olarak yaftalamak, en büyük ihanetlerden biridir. Bu
ihanete Aziz Milletimiz asla izin vermez. Türkiye Müslümanlarına Ramazan hediyesi. Yazıklar
olsun” dedi. Yılmaz, “Adı ‘barış’ olan, insanlığa kardeşliği, eşitliği ve iyiliği yaymayı öğreten
yüce dinimiz İslam'ın okullarımızda neslimize öğretilmesi ‘insan hakları ihlali’ imiş. Anayasa
Mahkememiz böyle buyurmuş. Türkiye Müslümanlarına Ramazan hediyesi. Yazıklar olsun. İslam diyarı Türkiye’mizin Anayasa Mahkemesi bir Yunanistan, Finlandiya, Norveç, İsveç kadar
olamadı. 300 yıldır sömürge zihniyetiyle dünyanın kanını emen, 40 yıldır PKK terör örgütünü
https://www.gazeteduvar.com.tr/ikinci-kez-elektrigi-kesilen-moda-sahnesi-isildakla-oyun-sahneledi-haber-1559562
https://bianet.org/bianet/siyaset/260253-kobani-davasinda-bir-tahliye
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/polisin-beynine-sikarim-dedigi-moto-kurye-konustu-sikayetci-oldum-1924503
199
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/bekir-bozdagdan-cemal-kasikci-aciklamasi-yargilamanin-suudi-arabistana-nakledilmesi-yasaya-uygun196
197
198
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silahlarıyla besleyen Avrupa’nın ‘sarı saçlı mavi gözlü insan hakları’ yalanına boyun eğdiler”
ifadelerinde bulundu.200
12 Nisan 2022
• HDP Kadıköy İlçe Örgütü’nün, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Kobani davası kapsamında aralarında HDP’li yöneticilerin bulunduğu 50’ye yakın gözaltını protesto etmesine müdahale
edildi. Arbede esnasında HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu’nun tekerlekli sandalyeden
düştüğü belirtildi.201
• Yazar Ergün Poyraz’a saldıran altı kişi göz altına alındı. Dava süreci henüz bir sonuca bağlanmadı ve devam ediyor.202
• Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani soruşturması kapsamında aralarında HDP’li belediye
yöneticilerinin de bulunduğu 91 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Polis sabahın erken saatlerinde 13 ilde 46 kişiyi gözaltına aldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan soruşturmaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise gözaltına alınanlara “Kobani olaylarının mali yapılanmasında
yer aldıkları, ölen ya da yaralanan PKK’lilerin ailelerine maddi yardımda bulundukları” suçlaması yöneltildi. Savcılık açıklamasında, “91 şüphelinin, Ankara merkezli 13 ilde, 6415 sayılı terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet ve silahlı terör örgütü üyesi
olmak suçlarından 12 Nisan tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verilmiştir” denildi.203
13 Nisan 2022
• HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Meclis Grup toplantısında gözaltılara ilişkin ve operasyonun Kobani sürecinde insani yardımda bulunanları hedef aldığını öne sürdü. Kobani Davası’nın çökmekte olduğunu ve yeni operasyonla davaya itibar kazandırılmaya çalışıldığını savunan Buldan, buna karar verenlerin suçüstü yakalandığını söyledi. Buldan, “IŞİD katliamlarına
arka çıkıp tüm dünyanın sahiplendiği insani yardımı suç haline getirmeye çalışan karanlık zihniyeti, tüm Türkiye kamuoyu ve bütün dünya iyi görmeli ve tanımalıdır. Amaçlarını iyi biliyoruz. Kobani düşmediği için IŞİD’le yaptıkları ticaret sekteye uğradı. Rant muslukları kapandı.
Sıkıntılarının büyük olduğunu biliyoruz” dedi.204
14 Nisan 2022
• Danıştay 10. Dairesi, Batman Barosu’nun kolluk kuvvetlerinin arama yetkisini genişleten İçişleri Bakanlığı’nın “Adli ve Önleme Arama Yönetmeliği”nin bazı maddelerine karşı açtığı davada,
“Anayasal hak ihlali” gerekçesiyle kısmi iptal kararı verdi. Daire’nin gerekçesinde, “Kişinin üstü ve eşyası ile aracının dışarıdan bakıldığında içerisi görünmeyen bölümlerinin aranması; İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek esaslar dahilinde mülki amirin görevlendireceği kolluk
amirinin yazılı, acele hâllerde sonradan yazıyla teyit edilmek üzere sözlü emriyle yapılabilir”
ifadeleri kullanıldı. Gerekçede, yönetmeliğin ilgili kısmının Anayasa’nın 20. maddesinin ihlali
olduğuna ve arama yetkisinin sadece mahkeme kararı ile olabileceği belirtildi.205
• Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yürütülen incelemeler sonucunda izinsiz foreks işlem gerçekleştiren 44 internet sitesi hakkında erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin başlatıldığını
açıkladı.206
• Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından Osman Kavala’nın AİHM kararına rağmen serbest bırakılmamasıyla ilgili Türkiye aleyhine başlattığı “ihlal sürecinde” AİHM duruşmalarına
müdahil taraf olarak katılan Avrupa Konseyi İnsan Hakları Temsilcisi Dunja Mijatovic, mütalaasını yazılı olarak AİHM’e gönderdi. Mijatovic, Kavala’yı serbest bırakmayarak, “Türkiye’nin
AİHM kararlarına uymadığı” suçlamasında bulundu. Mijatovic, Kavala’nın tutukluluğunun,
“Türkiye’de insan hakları savunucularının korkutularak gözdağı verilmesi amacıyla sürdürülhttps://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/akpli-vekil-aymyi-ihanetle-sucladi-7068389/
https://t24.com.tr/video/hdp-milletvekili-piroglu-polis-mudahalesi-sirasinda-tekerlekli-sandalyesinden-dustu,46813
https://tele1.com.tr/ergun-poyrazin-esi-saldiriyi-anlatti-arabayla-ezmeye-calistilar-601260/
203 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/son-dakika-kobani-sorusturmasinda-2-dalga-operasyonu-46-kisiye-gozalti-1924966
204 https://www.bbc.com/turkce/61099015
205
https://www.yenicaggazetesi.com.tr/danistay-reddetti-mahkemeden-polis-yetkileriyle-ilgili-flas-karar-ust-ve-arac-aramasi-yapilamayacak-mi531568h.htm
206 https://www.borsagundem.com/haber/spk-izinsiz-faaliyet-yuruten-44-siteyi-daha-yakaladi/1655852
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düğü” yolundaki daha önceki görüşlerini yineledi. Türkiye’de üst düzey yetkililerin Kavala’nın
serbest bırakılmamasına yönelik açıklamalarına dikkati çeken Mijatovic, bunun suçsuzluk karinesi ve yargının bağımsızlığı ilkelerine aykırı olduğu gibi, AİHM kararında da belirtildiği gibi
yetkililerin, “bu konuda iyi niyetli davranmadığının tespiti olarak görülmesi gerektiği” görüşünü dile getirdi. AİHM, tarafından daha sonra yapılan yazılı açıklamada, Bakanlar Komitesi’nin
Türkiye ile ilgili “ihlal süreci” başlatılmasıyla ilgili davaya 17 yargıçtan oluşan Büyük Daire’nin bakacağı duyuruldu.207
16 Nisan 2022
• Anayasa Mahkemesi’ne 31 Mart’a kadar toplam 392 bin 758 bireysel başvuru yapıldı, bunlardan 311 bin 97’si mahkemece sonuçlandırıldı. Bu süreçte mahkemeye en fazla başvuru 80 bin
756 ile 2016’da yapıldı. En fazla bireysel başvurunun sonuçlandırıldığı yıl ise 89 bin 651 ile
2017 oldu. Sonuçlandırılan başvurulardan 267 bin 610’unda kabul edilemezlik kararı veren
Yüksek Mahkeme, 28 bin bin 402 müracaatta ise en az bir hakkın ihlal edildiğine hükmetti.
AYM’nin ihlal kararlarının hak ve özgürlüklere göre dağılımında en az bir ve birden fazla hakkın ihlal edildiğine karar verdiği toplam 28 bin 710 başvurudan 20 bin 318’ini adil yargılanma
hakkı oluştururken, bunun oranı yüzde 70,8 olarak kayıtlara geçti. Bunu sırasıyla yüzde 10,6 ile
mülkiyet hakkının ihlali, yüzde 8,8 ile ifade özgürlüğünün ihlali, yüzde 2,6 ile özel hayat ve aile
hayatının korunması hakkının ihlali, yüzde 1,8 ile kötü muamele yasağı hakkının ihlali ve diğer
ihlal kararları izledi.208
17 Nisan 2022
• TİP Diyarbakır İl Başkanı Salih Sargın, bir grup çete tarafından ikinci kez bıçaklı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan Sargın, saldırıların arkasında AKP-MHP olduğunu iddia ederek,
“Bu saldırılar, iktidarın ortak mücadeleden korktuğunu gösteriyor. Biz HDP ve sosyalistlerle
olan ortak mücadelemizden dolayı bu saldırılarla karşı karşıya kalıyoruz. AKP ve MHP’nin
amacı bizi bu ortak mücadeleden vazgeçirmektir. Biz bir adım bile geri adım atmayacağız. 1
Mayıs’a giderken omuz omuza olan mücadelemizi alanlara yansıtacağız” dedi. Sargın, ocak
ayının başlarında da iki kişinin bıçaklı saldırısına uğramıştı.209
18 Nisan 2022
• Halkların Demokratik Kongresi (HDK) ve HDP İstanbul İl Örgütü’nün, Taksim’de 1 Mayıs
deklarasyonunu açıklamasına Beyoğlu Kaymakamlığı’nın yasak kararını gerekçe göstererek
müdahale eden polisin aralarında parti yöneticilerinin de yer aldığı 26 kişiyi “toplantı ve gösteri
kanununa muhalefet” iddiasıyla ters kelepçeyle gözaltına aldığı belirtildi. Gözaltına alınan isimler arasında HDP Eş Sözcüleri Cengiz Çiçek ve Esengül Demir, Demokratik Alevi Dernekleri
(DAD) Eş Başkanı Kadriye Doğan, HDP İl Eş Başkanı Ferhat Encu ile Erkan Tepeli, Attila Özdoğan, Mehmet Sait Bor, Besra İşsever, Sedat Şenoğlu, Mehmet Karadağ’ın yer aldığı bildirildi.210
19 Nisan 2022
• Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi, İHD Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan’ın “örgüt üyeliği”
iddiasıyla yargılandığı davada, beraat kararı verdi. İddianamede, Türkdoğan'ın İHD Eş Genel
Başkanı olarak Gare’ye, PKK terör örgütü kurucusu Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılmasına, cezaevlerindeki hak ihlallerine ve çeşitli konularda yaptığı açıklamaları ile avukat ve
gazetecilerle yaptığı telefon görüşmeleri suç sayılmıştı. Delil olarak dosyaya eklenen basın
açıklamalarına ilişkin konuşan Türkdoğan, savunmasında, “Açıklamalarım tamamen insan hakları savunuculuğu kapsamındadır ve isnat edilen suçlarla ilgili değildir” dedi.211
• Ankara 14. İdare Mahkemesi, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili dosyanın Suudi
Arabistan’a devredilmesi kararına dayanak oluşturan Adalet Bakanlığı’nın olumlu görüşünün
iptali istemiyle açılan davayı, incelenmeksizin reddetti. Mahkeme, Adalet Bakanlığı’nca yapılan
https://tr.euronews.com/2022/04/14/avrupa-konseyi-nde-turkiye-ye-yonelik-ihlal-sureci-mudahil-taraf-n-mutalaas-aihm-e-ulast
https://www.aa.com.tr/tr/gundem/anayasa-mahkemesi-311-binden-fazla-bireysel-basvuruyu-sonuclandirdi/2564987
http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/168221
210 https://www.evrensel.net/haber/459601/hdk-ve-hdp-istanbul-il-orgutunun-1-mayis-aciklamasi-engellendi-cok-sayida-kisi-gozaltina-alindi
211 https://bianet.org/bianet/insan-haklari/260696-ozturk-turkdogan-beraat-etti
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işlemin, “İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin dosyası kapsamında yargılama faaliyetine ilişkin karar olduğu, idari davaya konu olabilecek işlem mahiyetinde olmadığı görüldüğünden davanın esasını inceleme olanağının bulunmadığı sonucuna varıldığına” karar verdi. Kararda,
“İdari yargıda, dava konusu edilen idari işlemlerin kesin ve yürütülmesi zorunlu nitelikte bulunması gerekmektedir. Buradaki kesinlik kavramı, işlemin uygulanmaya hazır, nihaî bir işlem
niteliğinde olduğunu, bir başka makamın onayına tabi olmadan doğrudan uygulanabilirliğini
göstermektedir. Yürütülmesinin zorunlu olması yani icrailik vasfı ise; kamu gücü ve kudretinin
üçüncü kişiler üzerinde doğrudan doğruya çeşitli hukuki sonuçlar doğurmak suretiyle etkisini
göstermesi olarak ifade edilmektedir. Bu kapsamda, idari makamların kamu gücünü kullanmak
suretiyle tek yanlı ve kesin, doğrudan uygulanabilir niteliği bulunmayan işlemlerin idari davaya
konu olamayacağı açıktır” değerlendirmesi yapıldı.212
20 Nisan 2022
• İngiltere Londra’da Westminster Sulh Mahkemesi, ABD’nin, devlete ait gizli belgeleri ifşa etmekle suçladığı WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange’ın ABD’ye iadesini onayladı. İade konusunda İçişleri Bakanı Priti Patel’in kararının bekleneceği belirtildi.213 Julian Assange, ülkesinin Irak, Afganistan başta gelmek üzere yurt dışındaki askeri misyonlarında sivil halka yönelik
kötü muamele yapıldığı, tutuklulara işkence uygulandığı ve sivillerin katledildiğine dair gizli
belgeler yayınlamıştı. ABD yargısı ise Assange’ı, gizli belgeleri çalmak ve yayınlamak, bu yolla ABD'nin muhbirlerinin hayatını tehlikeye atmak ve casuslukla suçluyor. Suçlu bulunması halinde Assange'ı 175 yıla kadar hapis cezası bekliyor.214
21 Nisan 2022
• Ankara 18. Asliye Hukuk Mahkemesi, Selçuk Bayraktar ile TÜBİTAK tarafından BirGün’e açılan 100.000 liralık iki tazminat davasının reddine karar verdi. Kararda, “Davaya konu haberin
kamuoyunu yakından ilgilendirdiği de şüphesizdir. Davacı kamu kurumudur. Tasarrufları hakkındaki eleştiri ve haberlere tahammüllü olmak durumundadır. Davaya konu haberdeki konunun
güncel olduğu, toplumun bilgi edinme, basının haber verme hakkı kapsamında kaldığı, habere
yönelik toplumsal ilginin bulunduğu, yazıdaki ifadelerin eleştiri kapsamında değerlendirilmesi
gerektiği, bir gazetecilik tekniği olarak çarpıcı başlık tekniğine göre haberin manşet edildiği, bu
haliyle de davacılar yönünden kişilik haklarına saldırı niteliğinde olmadığı sonucuna varılmakla..” denildi. “TÜBİTAK damadın vakfına çalışıyor” ve “Damada kıyak üstüne kıyak” başlıklı
haberler nedeniyle BirGün imtiyaz sahibi İbrahim Aydın ile muhabir İsmail Arı’ya ve gazeteye
21 Ağustos 2021’de dava açılmıştı.215
22 Nisan 2022
• Manisa Turgutlu 4. Asliye Ceza Mahkemesi, HDP Manisa il ve Turgutlu ilçe yöneticileri hakkında 6 Aralık 2021’de bütçe görüşmelerine dair ilçedeki halk pazarında bildiri dağıtmasına yönelik, “2911 sayılı Toplantı Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek” iddiasıyla açılan
davada, mütalaasını hazırlamak için savcıya süre vererek, duruşmayı 14 Haziran’a erteledi.216
•

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi, İsmail Demirci, Özge Çetin ve Harika Günay isimli kişilerin
“cinsel saldırı” ve “kasten yaralama” suçlarından gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan
yoga eğitmeni Akif Manaf’a “hakaret” ettikleri iddiasıyla yargılandıkları davada, “hakaret” suçundan beraatlarına hükmetti.217
23 Nisan 2022
• Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Kobani soruşturması” kapsamında 91 kişi hakkında Kobani olaylarının mali yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla218 gözaltı kararı verildi. Savcının serbest bırakılan birtakım isimlere itiraz etmesi üzerine Sevim Soylu, Rasim Çelik ve Ha212 https://t24.com.tr/haber/idare-mahkemesi-nden-jet-karar-kasikci-davasinin-suudi-arabistan-a-devri-ile-ilgili-adalet-bakanligi-gorusunun-iptali-istemireddedildi,1028895
213 https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-61162037
214 https://www.dw.com/tr/assange%C4%B1n-abdye-iade-yolu-a%C3%A7%C4%B1ld%C4%B1/a-61524670
215 https://www.birgun.net/haber/birgun-e-acilan-iki-davaya-da-ret-384918
216 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/168816?page=2
217 https://www.gazeteduvar.com.tr/yoga-egitmeni-manafa-hakaretten-yargilanan-avukatlara-beraat-haber-1561821
218 https://www.haberturk.com/son-dakika-haberi-kobani-sorusturmasinda-2-dalga-operasyonu-3405804
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219

lis Bilen’in de gözaltına alındığı belirtildi. Bilen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Elazığ
Havalimanı’nda gözaltına alınan Sevim Soylu’nun ise gözaltında tutulduğu öte yandan çok sayıda kişi için de tekrar gözaltı kararının çıkarıldığı öğrenildi.220
• Gazeteci Tufan Türenç, 77 yaşında Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.221
• 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin 102. kuruluş yıldönümü sebebiyle Anıtkabir’de düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılmadığı belirtildi. Törene
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Okay katıldı. Erdoğan’ın 2014’ten bu yana törene katılmadığı
bildirildi.222
25 Nisan 2022
• Twitter, şirketin hisse başına 54,2 dolara Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk’a satıldığını duyurdu. Açıklamada, işlemin tamamlanmasının ardından Twitter'ın özel bir şirket haline geleceği kaydedildi. Musk, satışa ilişkin, “İfade özgürlüğü, işleyen bir demokrasinin
temel taşıdır ve Twitter, insanlığın geleceği için hayati önem taşıyan konuların tartışıldığı
dijital şehir meydanıdır” dedi. Elon Musk, Twitter’ı satın aldıktan sonra eski ABD Başkanı
Donald Trump’ı engelledi.223
26 Nisan 2022
• Batman’da, Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’a terör örgütü lideri Abdullah Öcalan
hakkında “Öcalan’a terörist diyorsanız 40 milyon Kürt var hepsine terörist diyorsunuz demektir” diyen Kadri Gürel isimli vatandaş, “örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla gözaltına alındı.
Gürel, “Biz çok çektik. Gelip burada oy istiyorsunuz Ankara’da terörist diyorsunuz. Buraya gelen HDP’ye gitsin. Bunu diyen Batman’a ayak basmasın. HDP ile kaynaşmayan Batman’a gelip
bizi kandırmasın. Selahattin Demirtaş niye içerde. Abdullah Öcalan’a terörist deniliyor. Öcalan
terörist olur mu? Size göre öyle, bize göre değil. Eğer Öcalan’a terörist diyorsanız 40 milyon
Kürt var hepsine terörist diyorsunuz demektir. HDP’den başka kimseye oy yok” demişti.224
• CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi
(DEVA) liderlerince bir araya geldiği yuvarlak masa toplantısında, “liyakat sahibi” cumhurbaşkanı adayının belirleneceği açıklandı.225 Ortak açıklamada, “Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda liderler olarak birçok kez vurguladığımız gibi uzlaşmacı, özgürlükçü, demokratik değerleri
içselleştirmiş, milletimizin tamamını kucaklayan, siyasi ahlak ilkelerini benimseyen, liyakat sahibi bir aday belirleyeceğiz” denildi. Toplantıda ayrıca “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem”
konusundaki kararlılığa değinilerek, “Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş sürecinin anayasal ve yasal çerçevesi, seçim güvenliği ve işbirliğimizin temel ilke ve hedefleri konularında
oluşturmaya karar verdiğimiz çalışma gruplarının görev alanları ve çalışma yöntemlerini ele aldık” denildi.226 Böylece Demokrat Parti Genel Merkezi’ndeki iftar yemeğinde ev sahibi Gültekin Uysal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener,
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ilk kez cumhurbaşkanı tarifi açıklaması
yaptı.227
• Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gezi Davası kararlarına ilişkin “Türkiye egemen ve bağımsız bir
devlettir. Kimsenin Türkiye’nin içişlerine karışma hakkı yoktur. Türk yargısı bağımsız bir yargıdır. Türk milleti adına yargılama yapar ve karar verir. Ne ABD’nin ne de başka bir ülkenin
Türkiye’nin yargılaması ile ilgili söz söylemeye hakkı yoktur. Onlar kendi işine baksınlar” ifadelerini kullandı. Hakimlerin, emir ve talimat almadıklarını, tavsiye ve telkin kabul etmediklerini ancak Anayasa kanun ve hukuka bağlı bir vicdani kanaat ile kararlarını açıkladıklarını söylehttps://www.evrensel.net/haber/460104/koban-sorusturmasi-savci-itiraz-etti-serbest-birakilanlar-tekrar-gozaltina-alindi
https://gazetekarinca.com/kobani-sorusturmasi-savci-itiraz-etti-serbest-birakilanlar-gozaltina-alindi/
https://www.ntv.com.tr/turkiye/gazeteci-tufan-turenc-hayatini-kaybetti,Rq_5Mf0QJkOuq0f1IqnL5A
222 https://t24.com.tr/haber/cumhurbaskani-erdogan-anitkabir-deki-23-nisan-torenine-bu-yil-da-katilmadi,1029792
223 https://www.cumhuriyet.com.tr/bilim-teknoloji/son-dakika-twitterin-elon-muska-satisi-icin-anlasma-saglandi-1929781
https://www.hurriyet.com.tr/dunya/elon-muskin-twitterla-ilgili-anlayamadigi-sey-ne-calisanlar-yeni-patrona-sorular-hazirladi-42053513
224 https://www.basnews.com/tr/babat/752175
225 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/6-lider-3-kez-bir-arada-masada-kritik-konular-var-7095012/
226 https://www.24saatgazetesi.com/6-siyasi-parti-liderinden-cumhurbaskani-adayi-aciklamasi-liyakat-sahibi-bir-aday-belirlenecek/
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yen Bozdağ, “Maalesef dün açıklanan mahkeme kararından sonra bir hukuk devletinde olması
gereken tepkilerin dışında çok saygısızca tepkilere de şahit olduk. Bir yandan Cumhurbaşkanımızı öte yandan mahkemeyi ve kararı veren hakimleri tehdit eden hem yargıya hem Cumhurbaşkanımıza hem de hakimlere hakaret eden, dil uzatan ifadelere tanık olduk. Buradan bu vesile
ile Cumhurbaşkanımıza yargıya ve görev yapan hakimlere dil uzatanları, el sallayanları, ant
içenleri, tehdit eden herkesi kınıyorum.” diye konuştu.228
27 Nisan 2022
• İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, HDP eski Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un, Demokratik
Toplum Partisi (DTP) İstanbul İl Başkanı olduğu dönemde yaptığı bir konuşmada sarf ettiği
sözlerle “örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla yargılandığı davada, bir yıl hapis cezasına karar
verdi. Aksoy, aynı konuşması yüzünden 2009 yılında açılmış davadan “önderimiz” ve “şehitlerimiz” ifadelerinin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 10’uncu maddesi ve Anayasa’nın 26’ncı maddesi ile güvence altına alınan “Şiddeti çağrıştırmayan eleştiri düzeyi” ile “İfade özgürlüğü” kapsamında değerlendirilmesi sonucu beraat etmişti.229
• Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osman Kavala ile ilgili karara tepkilere “Bir zatla ilgili verilen karar
bazı çevreleri rahatsız etti. Bu adam Türkiye’nin Soros’uydu, Gezi olaylarının perde arkası koordinatörüydü” dedi. Kavala’nın Gezi olaylarını finanse ettiğini vurgulayan Erdoğan, “Bu ülkede hukuk var, yargı var. Bu yargı da kendi inandıklarını, bildiklerini hakkın egemen olması için
bu kararı verdiler, vereceklerdir. Gezi olaylarıyla ilgili kararla yargımız, vicdanları rahatlatmakla kalmamış, aynı zamanda benzer niyetleri taşıyanlara da hukuk ve adalet dersi vermiştir. Çevreciliğin destanını bu ülkede biz yazdık. Beş milyon fidan ağaç dikerek yaptık. 12 tane ağacın
nakli için ağaçlar sökülüyor dediler. Ekonomimizi çökertmeye heveslendiler. Yıllardır besledikleri ne kadar yılan varsa hepsini üzerimize saldılar. Önce Allah'ın yardımı sonra milletimizin
desteğiyle bu saldırıları püskürtmeyi başardık. Milletin iradesini sırtlanlara, alçaklara çiğnetmedik” dedi.230
28 Nisan 2022
• Batman 1. Sulh Ceza Hakimliği, Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’a terör örgütü lideri Abdullah Öcalan hakkındaki ifadeleriyle “örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla gözaltına
alınan Kadri Gürel isimli vatandaşın yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbirleriyle serbest
bırakılmasına karar verdi.231
• Danıştay 10. Dairesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 20 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3718 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı aleyhindeki dava başvurularına ilişkin ilk duruşmasını yaptı. Davalı taraf konumundaki Cumhurbaşkanlığı adına İdari İşler Başkanlığı’ndan Emre
Topal’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararına ilişkin esas yönünden Danıştay tarafından denetim yapılamayacağını öne sürdü.232
30 Nisan 2022
• Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan ve PKK mensubu olduğu
iddiasıyla tutuklanan işçi üzerinden CHP’yi hedef alarak, “PKK’yı işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi, belediyeye doldurmanın gayreti içerisinde ve dolduruyor. Bunların da hesabını soracağız” dedi. Erdoğan, devamla, Osman Kavala için de “Bunlar Gezici, bunların yeşil diye bir anlayışı yok, bu bizim anlayışımız. Gerçek çevreci biziz. Bunların tek derdi, büyükelçilere iyi gözükmek. Almanya’da bizim elçiyi bakanlığa çağırıyorlar. Sorosçu Osman Kavala için. Biz geri
mi kaldık. Bizim Dışişleri Bakanlığı’mızda onlarındakini çağırdı” dedi.233
• İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanının terörden tutuklanmasına ilişkin belediye başkanı Ekrem İmamoğlu’nu hedef alarak, “Üç yıldır İstanbul’da gevezelikten başka hiçbir iş yapmayan tarihin en kötü belediye başkanı !.. Teröristin de ona yataklık

https://www.dunya.com/gundem/bakan-bozdagdan-abd-ve-almanyaya-gezi-davasi-tepkisi-onlar-kendi-isine-baksinlar-haberi-656290
https://www.gazeteduvar.com.tr/hdp-eski-milletvekiline-13-yil-once-beraat-ettigi-davadan-hapis-cezasi-haber-1562487
https://www.ntv.com.tr/turkiye/cumhurbaskani-erdogandan-osman-kavala-aciklamasi-bu-adam-turkiyenin-sorosuydu,YtQt2AxocEeJLyJ1s4Ic0g
231 https://www.vanekspres.com.tr/gundem/batmanda-ocalan-elestirisi-icin-gozaltina-alinan-gurel-serbest-h23186.html
232 https://www.amerikaninsesi.com/a/ı̇ stanbul-sözleşmesi-ı̇ çin-gözler-danıştay-kararında/6549375.html
233 https://t24.com.tr/haber/cumhurbaskani-erdogan-akp-il-teskilati-programinda-konusuyor,1031417
228
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234

yapanın da peşindedir” dedi. İmamoğlu da, Soylu’nun paylaşımına, “Eğer bu ülkede suçlu birisi var ise ve suçlu biri olduğunu düşünüyorlarsa, tutuklamışlarsa sayın bakanın fotoğraf albümüne baksınlar. Mutlaka onunla bir fotoğrafı vardır” yanıtını verdi.235
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Osman Kavala davası nedeniyle Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın
Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi’ni çağırmasına tepki göstererek, “Almanya dahil hiçbir ülkenin
Türkiye’nin içişlerine müdahale girişimi hakkı da haddi de değildir” dedi.236 Türkiye tam bağımsız bir devlet olduğunu vurgulayan Bakan Bozdağ, “Haddini aşan Almanya’yı kınıyorum ve
uluslararası hukuka uymaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.237
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın Büyükelçi Ahmet Başar
Şen’i çağırmasına tepki göstererek, “Biz de gereğini yaptık, Alman Büyükelçisini çağırıp hadlerini bildirdik. Almanya olarak benim iç işlerime karışamazsın. Haddini bileceksin” dedi. Çavuşoğlu, “Bir şahısla ilgili, Osman Kavala ile ilgili yargı kararını verdi. Türk yargısı sadece bir kişi ile ilgili mi karar veriyor. Milyonlarca davalar var. Zaman içinde kararlar veriliyor. Bu kadar
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyla ilgili yargı kararları varken bazı ülkeler neden Osman Kavala’yı ön plana çıkarıyor? Bizim Almanya’da üç buçuk milyon vatandaşımız var. Türk var. Orada da Türkler ile ilgili davalar oluyor mahkumiyetler oluyor. Almanya bizim kendi vatandaşımız için benim Büyükelçiliğimi Dışişleri Bakanlığına neden çağırıyor? Sebebi ne? Çünkü bunlar fonluyor, bunlar kullanıyorlar” diye konuştu. Aynı şekilde Alman Büyükelçiye de Türk iç
siyasetine müdahale etmemesi gerektiğini hatırlattıklarını söyleyen Çavuşoğlu, “Ama görüyorsunuz, içeride belli partilere talimat verip onları dizayn etmeye çalışarak Türkiye’nin iç siyasetini yönetmeye çalışıyorlar. Siz Türk milletinden üstün değilsinizdir. Kararı Türk milleti verir”
dedi.238

•

•

Olumlu Gelişmeler
4 Nisan 2022
• İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Sözcü hakkında iddianame hazırlayan savcı
Asım Ekren’in “irtikap” suçundan yargılanmasını haberleştiren eski Cumhuriyet muhabiri Seyhan Avşar ile haberi sozcu.com.tr’de yayınlayan Sözcü İnternet Sorumlu Müdürü Necdet Önemli hakkında “terörle mücadelede görev almış kamu görevlisini hedef göstermek” iddiasıyla verilen beraat kararını onadı. Daire’nin oybirliğiyle aldığı kararda, “Sanıkların savunmaları ve tüm
dosya kapsamı ile sanığın leh ve aleyhindeki toplanan tüm kanıtları inceleyip, irdeleyen ve iddianın reddine ilişkin sebepleri karar yerinde ayrı ayrı gösteren, savunmayı tercih nedenlerini
açıklayan, aleyhteki kanıtları hükümlülük için yeterli görmeyen mahkemenin beliren takdir ve
kanaati karşısında istinaf başvurusunda bulunan cumhuriyet savcısının ileri sürdüğü nedenler
yerinde görülmemiştir” denildi.239
5 Nisan 2022
• Aydın 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi üç kişinin Elazığ’da
ailesinin zoruyla kaldığı cemaat evindeki baskılar ve gelecek kaygısı nedeniyle yaşamına son
veren Enes Kara için tahtaya yazı yazdıkları iddiasıyla “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla yargılandıkları davada, beraat kararı verdi.240
6 Nisan 2022
• AYM, İmralı Cezaevi ve Silivri Cezaevi’nde tecrit koşullarında kaldığı için açlık grevi yapan
Nasrullah Kuran’a verilen disiplin cezasını “düşünce ve ifade özgürlüğünün ihlali” olarak değerlendirdi. AYM, Kuran’a 5.000 TL manevi tazminat ödemesine karar verdi. Mahkeme, kara-

https://tele1.com.tr/soyludan-imamogluna-tarihin-en-kotu-belediye-baskani-614157/
https://tele1.com.tr/imamoglundan-soyluya-eger-suclu-biri-ariyorlarsa-bakanin-fotograf-albumune-baksinlar-614190/
https://twitter.com/bybekirbozdag/status/1520047190655311876?ref_src=twsrc%5Etfw
237 https://twitter.com/bybekirbozdag/status/1520047196057575424
238 https://www.cnnturk.com/turkiye/cavusoglundan-almanyaya-osman-kavala-tepkisi-haddini-bileceksin
239 https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/sabikali-savci-haberinden-yargilanan-gazetecilerin-beraat-karari-onandi-7052357/
240
https://medyascope.tv/2022/04/05/enes-kara-icin-tahtaya-yazi-yazdiklari-iddiasiyla-cumhurbaskanina-hakaretten-yargilanan-ogrencilere-ilkdurusmada-beraat-adaletli-karar-verdiler/
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rın bir örneğinin ifade özgürlüğünün ihlaline ilişkin sonuçların ortadan kaldırması için yeniden
yargılama yapılmak üzere Silivri 1. İnfaz Hakimliği’ne yazı gönderdi.241
• AYM, Kayseri’deki bir yerel gazetenin eski CHP Milletvekili Haluk Pekşen’e tazminat ödemeye mahkum edilmesine ilişkin ifade ve basın özgürlüğü haklarının ihlal edildiğine karar verdi.242
Başvurucu gazeteye, 13.500 lira manevi tazminat ödenmesine hükmedildi.243 Karar gerekçesinde, “Bütün hususlar bir arada değerlendirildiğinde, gazetenin üzerine düşen ödev ve sorumluluk
içinde hareket ettiği, olguları bilerek tahrip ettiğine dair yeterli delil bulunmadığı kabul edilmelidir” denildi.244
8 Nisan 2022
• Anayasa Mahkemesi (AYM), 2016 yılında eşi gazeteci Can Dündar’ın yanına gitmek üzere İstanbul Atatürk Havalimanı’na gelen Dilek Dündar’ın pasaportuna “Gülen yapılanması üyesi
şüphelisinin eşi” sebebiyle el konulmasını “özel hayata” ve “aile hayatına saygı hakkının ihlal
edildiğine” karar verdi. AYM, yerel mahkemeden hak ihlalinin giderilmesi kararıyla Dündar’a
22 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Kararın gerekçesinde, hakkında herhangi
bir adli soruşturma veya dava bulunmayan Dilek Dündar’ın pasaportunun iptal edilmesinin demokratik toplum düzenine aykırı olduğu vurgulandı.245
9 Nisan 2022
• AYM, zorunlu din dersinin insan hakları ihlali olduğu gerekçesiyle sekiz yıl önce yapılan bireysel başvuruyu değerlendirerek hak ihlali olduğuna karar verdi. Yüksek Mahkeme, ebeveynlerin
eğitim ve öğretimin kendi dini ve felsefi inançlarına göre yapılmasını sağlama hakkının ihlal
edildiğine hükmetti.246
• AYM, Elazığ Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutuklu Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı ve eski HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in milletvekili seçilmesine rağmen tutuklanmasına ilişkin ihlal kararı verdi. Leyla Güven’in kızı Sabiha Temizkan, Güven’in 2018’de
milletvekili seçilmesinden sonra hakkında verilen tahliye kararının aynı gün itirazla tekrar tutuklamaya dönüşmesi ve vekillik süresince yedi ay tutuklu kalmasından dolayı AYM Genel Kurulu’nun 7 Nisan’da ihlal kararı verdiğini belirtti. Sabiha Temizkan, “Annem Leyla Güven’in
2018’de milletvekili seçilmesinden sonra hakkında verilen tahliye kararının aynı gün itirazla
tekrar tutuklamaya dönüşmesi ve vekillik süresince yedi ay tutuklu kalmasından dolayı AYM
Genel Kurulu 7 Nisan’da İHLAL kararı verdi. Karar dün gece geç saatlerde Genel Kurul Gündemi Sonuçları arasında duyurulmasına rağmen gerekçeli karar henüz yayınlanmış değil” dedi.247
11 Nisan 2022
• AYM, anne ve kardeşlerinin Bank Asya’da hesabı ve KHK ile kapatılan kurumlarda kaydı bulunan memur adayının ‘güvenlik soruşturmasını geçememesini' hak ihlali saydı. Yüksek Mahkeme, yeniden yargılama yapmak üzere dosyayı Ankara 5. İdare Mahkemesi’ne gönderdi. Yeniden yapılan yargılamada, S.N.’nin memur olarak atanmamasına ilişkin işlemin iptaline karar
verildi. S.N.’nin avukatı Hakan Kitapçı, iptal kararının ardından, müvekkilinin geçen ay işe başlatıldığını açıkladı.248
12 Nisan 2022
• İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi, T24 yazarı Hasan Cemal’in Twitter’daki paylaşımlarla
“Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla yargılandığı davada249, suçun unsurlarının oluşmadığı
gerekçesiyle beraat kararı verdi.250
13 Nisan 2022
https://www.gazeteduvar.com.tr/aym-cezaevinde-aclik-grevine-disiplin-cezasi-verilmesi-ihlaldir-haber-1559457
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220405-3.pdf
https://www.birgun.net/haber/aym-den-uc-ayri-hak-ihlali-karari-383074
244 https://www.indyturk.com/node/493836/medya/anayasa-mahkemesi-chpli-eski-vekilin-açtığı-davada-yerel-gazetenin-tazminata
245
https://www.evrensel.net/haber/458939/pasaportu-iptal-edilen-dilek-dundar-aymnin-hak-ihlali-kararini-degerlendirdi-adaletin-gec-geliyor-olmasiinsani-cok-uzuyor
246 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/zorunlu-din-dersi-hakkinda-aymden-flas-karar-529587h.htm
247 https://tele1.com.tr/aymden-leyla-guvenin-tutuklanmasina-hak-ihlali-karari-599612/
248 https://www.indyturk.com/node/496106/haber/aymden-karar-aile-üyelerinin-bank-asya-hesabı-veya-khklı-olması-atamaya-engel
249 https://t24.com.tr/haber/hasan-cemal-cumhurbaskani-na-zincirleme-hakaret-davasinda-hakim-karsisinda,1027224
250 https://www.gazeteduvar.com.tr/gazeteci-hasan-cemal-beraat-etti-haber-1560283
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Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Man Adası belgeleri’
ile ilgili açıklamalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve akrabalarına hakaret ettiği gerekçesiyle
yargılandığı üç ayrı davada, oyçokluğuyla davaların ortadan kaldırılmasına ve İstanbul’daki ilk
derece mahkemelerin hükmettiği tazminat cezalarının bozulmasına hükmetti. Daire, davaya konu edilen siyasi ortamda kullanılan söz ve ifadelerin, maddi temelleri olmasa bile ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu belirtti. 251
14 Nisan 2022
• İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi, tiyatro sanatçısı Genco Erkal’ın 2016 ve 2020 yıllarında
yaptığı üç sosyal medya paylaşımında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla yargılandığı davada, üzerine atılı suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi.252
15 Nisan 2022
• Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi, 8-9 Kasım 2021’de beş farklı kentte gözaltına alınıp 14
Kasım’da tutuklanan Eğitim-Sen Yöneticisi Arzu Koç’un, “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla yargılandığı davada, üzerine atılı “örgüt üyesi olmak” suçlamasında her türlü şüpheden uzak delil elde edilememesi nedeniyle beraatına karar verdi.253
• İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi254, gazeteci İsmail Saymaz’ın, Abdulkadir Geylani İlim ve
Hizmet Derneği adı altında dergahı bulunan Büreyde Öncel’in “şeref ve haysiyet, toplum içindeki itibar ve saygınlığını küçük düşürme” iddiasıyla yargılandığı davada beraat kararı verdi.
Saymaz karara ilişkin, “Kerameti kendinden menkul bir şeyh bozuntusunun hakkımda açtığı
davadan beraat ettim” dedi.255
17 Nisan 2022
• Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci tarafından 16 Temmuz 2021’de Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü öğretim görevinden uzaklaştırılan Can Candan, İstanbul 7. İdare Dava Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararı sonrası İnci’nin imzasıyla yeniden yapılan atamayla üniversitedeki görevine başladı.256
20 Nisan 2022
• Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı 10 Mart’ta yaptığı haberler ile sosyal medya paylaşımlarıyla
“halkı kin ve düşmanlığa tahrik” iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan MA muhabiri Ahmet
Kanbal dosyasında takipsizlik kararı verdi.257
• İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Rüstem Batum’un 10 Eylül 2015 tarihinde İMC
TV’de yayınlanan “Ayşegül Doğan ile Gündem Müzakere” adlı programdaki beyanları gerekçe
gösterilerek, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla yargılanmasında beraat kararı verdi.
Mahkeme, Batum hakkındaki yakalama kararının hükmün kesinleşmesi beklenmeden kaldırılmasına karar verdi. 258

21 Nisan 2022
•

AYM, İstanbul Havalimanı’nın yapımı sırasında iş cinayetlerinde yaşamını yitiren işçiler için,
“3. Havalimanında Tutuklanan Direnişçi İşçiler ve Sendika Yöneticileri Serbest Bırakılsın” afişi
asan İnşaat İşçileri Sendikası’nın Genel Başkanı Mehmet Avcı’ya “Kabahatler Kanunu” gerekçe gösterilerek verilen para cezasını bozdu.259 AYM, alınan kararın zorlama olduğunu ve çevrenin rahatsız edilmediğini belirterek 4.864 lira tutarındaki başvuru giderlerinin Avcı’ya geri
ödenmesine hükmetti.260
26 Nisan 2022

251
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/yargitay-kilicdarogluna-verilen-cezayi-bozdu-belgelerin-sahteligi-hususunda-herhangi-bir-tespitbulunmamaktadir-1925508
252 https://www.evrensel.net/haber/459371/genco-erkal-cumhurbaskanina-hakaret-davasinda-beraat-etti
253 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/168046?page=2
254 https://www.sozcu.com.tr/2021/yazarlar/ismail-saymaz/sehvetiye-tarikati-ile-davamiz-var-6442380/
255 https://t24.com.tr/haber/gazeteci-ismail-saymaz-sehvetiye-tarikati-davasinda-beraat-etti,1027995
256 https://m.bianet.org/bianet/insan-haklari/260243-can-candan-naci-inci-nin-imzasiyla-yeniden-ogretim-gorevlisi
257 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/168527
258 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-rustem-batum-cumhurbaskanina-hakaret-davasinda-beraat-etti/
259 https://bianet.org/bianet/siyaset/260810-aym-istanbul-havalimani-iscileri-icin-asilan-pankart-hakkinda-hak-ihlali-karari-verdi
260 https://www.birgun.net/amp/haber/aym-den-istanbul-havalimani-iscileri-icin-asilan-pankart-hakkinda-hak-ihlali-karari-385088
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Eskişehir 8. Asliye Ceza Mahkemesi, 30 Haziran 2021’de düzenlenen 1. Eskişehir Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınıp “toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet” iddiasıyla yargılanan 16 kişi hakkında beraat kararı verdi.261
• Gazeteci Burak Şefkat’in İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı’ya hakaret ettiği iddiasıyla
yargılandığı davada, “delil yetersizliğinden kovuşturmaya yer yoktur” gerekçesiyle beraat kararı
verildi.262
• İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun da aralarında
bulunduğu 15 sendika yöneticisi hakkında 1 Mayıs 2020’de Taksim’e yürümek istedikleri için
yargılandıkları davada, suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle ayrı ayrı beraat kararı verdi.263
27 Nisan 2022
• İstanbul Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi, Twitter’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MİT
Başkanı Hakan Fidan’ın fotoğraf ve bilgilerinin olduğu sahte kimlik kartlarını yayınlayan gazeteci İbrahim Haskoloğlu’nun “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma” suçlamasıyla
tutuklu yargılandığı davada, tahliyesine hükmetti.264
• AYM, Adana’da beden eğitimi öğretmeni olan Türk Eğitim Sendikası (Sendika) Adana 2 No.lu
Şube Yönetim Kurulu üyesine sosyal medya paylaşımı nedeniyle kınama cezası verilmesine
ilişkin başvuruda, paylaşımın ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek verilen cezanın uygun olmadığına hükmetti. Söz konusu paylaşımda “"İl Disiplin Kurulu
toplantısında bulunan Vali Yardımcısı, Adana İl Milli Eğitim Müdürü [T.A.] ve iki kurum müdürü, [S.] İlçe Müdürlüğünde [M.] isimli hizmetlinin lojmandan geç çıkması nedeniyle aldığı
kınama cezasının verilmesi yönünde görüş bildirdiler. Aziz Milletimizin nasıl yönetildiğini görün, bilin ve takdiri siz verin diye bir il müdürünün personelini harcaması değil sahip çıkması
gerektiğini anlattık” denilmişti.265
28 Nisan 2022
• İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi, yazar Eşber Yağmurdereli’nin 2013 yılında Paris ve
2015’te Van’da katıldığı toplantılardaki sözleri nedeniyle “terör örgütü propagandası yaptığı”
iddiasıyla yargılandığı davada, toplanan delillerde atılı suçun unsurlarının oluşmamasını gerekçe göstererek beraat kararı verdi.266
29 Nisan 2022
• Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, MA eski Yazı İşleri Müdürü Ferhat Çelik hakkında yazdığı
haberlerle “örgüt propagandası” yaptığı gerekçesiyle başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı
verdi. Savcılık, takipsizlik kararında, yasal düzenlemeler ve Yargıtay içtihatlarına dikkat çekerek, söz konusu haber ve paylaşımların ifade ve basın özgürlüğü kapsamında olduğunu belirterek, kovuşturmaya yer olmadığına hükmetti. Çelik, İstanbul Şişli’de evine yapılan operasyonla
5 Ocak’ta gözaltına alınarak yurtdışına çıkış yasağıyla serbest bırakılmıştı.267
• İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi, İyi Parti Gençlik Kolları üyesi Alp Emeç’in Twitter’da gazeteci Sedef Kabaş’ın tutuklanmasına sebep olan atasözü alıntılayarak, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada, tahliye kararı verdi.268
• İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK)
şikayeti üzerine aralarında gazeteci, sanatçı ve ekonomistlerin olduğu 38 sanığın “Piyasa dolandırıcılığı” suçlamasıyla hapis cezası istemiyle yargılandıkları davada, suçun yasal unsurları
oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi.269

https://medyascope.tv/2022/04/26/eskisehir-onur-yuruyusunde-yargilananlara-beraat/
https://www.gazeteduvar.com.tr/baskan-tosyaliya-hakaret-sorusturmasi-gazeteci-lehine-bitti-haber-1562386
https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/15-sendika-yoneticisine-1-mayis-davasinda-beraat-7099471/
264 https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/261107-ibrahim-haskologlu-tahliye-edildi
265 https://www.mebpersonel.com/meb-personel/aym-ogretmeninin-sosyal-medya-paylasimina-verilen-cezayi-uygun-bulmadi-h256095.html
266 https://t24.com.tr/haber/esber-yagmurdereli-sekiz-yil-sonra-acilan-teror-orgutunun-propagandasi-davasinda-beraat-etti,1030937
267 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/169580
268 https://medyascope.tv/2022/04/29/iyi-partili-alp-emec-serbest-birakildi/
269 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/dolar-10-lira-olacak-davasinda-karar-cikti-gazeteciler-ve-ekonomistler-yargilaniyordu-536821h.htm
261
262
263
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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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