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Bu Rapor Gazeteciler Cemiyeti  

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

© 

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

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

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

Kurucu başkanlığı üstlenerek 1946-
1956 yılları arasında Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanlığı’nı yürüten Mekki Sait Esen’in 
ardından 1956-1957 döneminde eski kon-
tenjan senatörlerinden Ecvet Güresin cemi-
yet başkanlığını üstlendi. 

Kudret gazetesi kurucusu ve sahibi Ga-
zanfer Kurt’un, 1959 yılına kadar Gazete-
ciler Cemiyeti’ne başkanlık yapmasının ar-
dından bu görevi 1960 yılına kadar Atilla 
Bartınlıoğlu üstlendi. CHP’nin eski Millet-
vekili Altan Öymen, 1960 ve 1961 yılla-
rında sürdürdüğü Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanlığı görevini 1961 yılında İbrahim 
Cüceoğlu’na bıraktı. Akis dergisi yönetici 
ve yazarı Metin Toker ise, 1957 yılında 
yedi ay 53 gün hapis yatmasının ardından 
1962 yılında Gazeteciler Cemiyeti Başkan-
lığı’na getirildi. 

Ekspres gazetesi kurucu sahipliğini ya-
pan Doğan Kasaroğlu, 1963 - 1968 döne-
minde Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ola-
rak görevi devralmasından sonra TRT Ge-
nel Müdürlüğüne atandı. 

Yenigün, Ulus, Ankara Telgraf, An-
kara Ekspres, Dünya gazetelerinde yazı iş-
leri müdürlüğü, yazarlık, başyazarlık ve 
Genel Yayın Yönetmenliği yapan Beyhan 
Cenkçi, bu süre içerisinde beş yıl boyunca 
Gazeteciler Sendikası başkanı olarak görev 
aldı. 1960 yılı öncesi bir buçuk yıl hapis ce-
zası alarak bazı meslektaşları ile birlikte 
cezaevine giren Cenkçi, 1969 yılında Ga-

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

1971 yılında Son Havadis gazetesinde 
mesleğe başlayan Nazmi Bilgin, Güneş ga-
zetesi sahipliği ve Yazı İşleri Müdürlüğü 
görevini üstlendi, daha sonra Dünya gaze-
tesinde Haber Müdürü olarak görev yaptı. 
Bilgin, Tercüman gazetesinde Parlamento 
ve Cumhurbaşkanlığı muhabirliği görevle-
rini de yürüttü. TRT-2’nin kuruluşunda yer 
aldıktan sonra TRT’ye, beş yıl “Uzman Ha-
berci” ve “Genel Müdür Danışmanı” olarak 
hizmet verdi. Bilgin 1992 yılında ittifakla 
cemiyet Genel Başkanı seçildi. 1996 yı-
lında kuruculuğunu üstlendiği Türkiye Ga-
zeteciler Federasyonu’nda Genel Başkan-
lık görevi yapan Bilgin, bu görevi 2009 yı-
lına kadar sürdürdü.  

BRT televizyonunun Ankara temsilci-
liği görevini de yapan Bilgin, Unesco Tür-
kiye Milli Komitesi üyeliği ve Denetçiliği 
görevinde de bulundu. Basın İlan Kurumu 
Genel Kurul üyeliği, Türk Silahlı Kuvvet-
leri Elele Vakfı Mütevelli Heyet ve Yöne-
tim Kurulu üyeliği ve Reklam Kurulu üye-
liği görevlerini de sürdürüyor.  

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

Cemiyetimiz, 1946 yılındaki kurulu-
şundan bu yana her zaman cumhuriyet, ço-
ğulcu demokrasi ile ifade ve basın özgür-
lüğü başta olmak üzere özgürlüklerin yıl-
maz bekçisi oldu. Gazeteciler Cemiyeti 
üyelerine aşıladığı bu güvenle ülkemizin 
mesleki ve diğer önemli kurumları arasında 
hak ettiği yeri aldı. 

 

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

* * * 
Kapak fotoğrafı: Cosmic Creative  

Reklam sektörü için bir prestij olarak 
kabul edilen 13’üncü Kırmızı Reklam 
ödüllerinin 13’üncüsü 26 Mayıs 2016’da 
gerçekleştirildi. Kırmızı Jüri Özel Ödülünü 
Cosmic Creative’in hazırladığı “Gazete-
ciler Cemiyeti-Bir gazeteci neredeyse, ay-
dınlık oradadır” adlı çalışma hak kazandı.
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Gazeteciler Cemiyeti Yayınıdır 
Gazeteciler Cemiyeti Özgürlük için Basın Çalışma Grubu tarafından hazırlanmıştır. Bu rapor Gazeteciler Cemiyeti’ne aittir. Kaynak gösterilerek 
kısmen veya tamamen çoğaltılabilir, bilimsel yayınlarda kullanılabilir. 
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Giriş 
Türkiye basın ve ifade özgürlüğü açısından yeni yıla önceki uygulamaları sürdürerek başladı. 

Haberler ve haberciler üzerindeki baskılar sürdü; Asliye Hukuk mahkemelerinin “habere yasak getirme 
ve link sildirme” kararları devam etti.  

Ülkeyi sarsan “çocuğa yönelik istismar olayı” sonrasında iktidar ve muhalefet partilerinin ortak 
önergesiyle, çocuklara yönelik her türlü istismarın önlenmesi ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu. Ancak AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla so-
ruşturma komisyonunun TBMM’deki çalışmalarının “kamuoyu ve basına kapalı sürdürülmesi” kararlaş-
tırıldı.  

Ocak ayının önemli gelişmelerinden biri gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu’nun MHP Meclis Grup top-
lantısı çıkışı Devlet Bahçeli’ye eski Ülkü Ocakları Başkanı’nın öldürülmesi ile ilgili sorduğu soruya 
parti yöneticilerinin gösterdiği tepki oldu. Soruyu provokasyon olarak nitelendirip Yıldız Yazıcıoğlu’nu 
hedef yapmaya çalıştılar. Meslek örgütleri ve gazeteciler olayı şiddetle kınadılar.  
 
 
İletişim Araçlarına ve İletişimcilere Baskı 
2 Ocak 2023 

• Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir restoranda tüp değişimi sırasında 30 Aralık 2022’de yaşanan pat-
lamayla1 ilgili tutuklanan 4 kişiyi görüntüledikleri için gazetecilere adliye önünde bir grup sal-
dırdı. Nazilli Gazeteciler Cemiyeti, kolluk güçlerince saldırganlara değil gazetecilere müdahale 
edildiğini belirterek, Nazilli Adliyesi bahçesinde gazetecilere tehdit, hakaret, fiziksel müdahale 
ve gasp teşebbüsüne tepki göstererek saldırganlardan şikayetçi olduklarını açıkladı.2 

3 Ocak 2023 
• İstanbul Anadolu 9. Sulh Ceza Hakimliği, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismai-

loğlu’nun, 2,1 milyar TL değerindeki Karayolları Genel Müdürlüğü ihalesini dayısına verme-
siyle ilgili 53 haber, iki video, ikisi de tweet olmak üzere 57 içeriği erişime engelledi.3 Aynı şe-
kilde bu olayı köşesine taşıyan Karar gazetesi yazarı Akif Beki’nin “Daha ne olacaktı AK Par-
tili kardeşim!” başlıklı yazısı ile yazının seslendirildiği videolar da engellendi.4 23 Derece ve 
Whisper Haber’in konuyla ilişkin twetlerine de erişim engeli getirildi.5 Karaismailoğlu’nun ta-
lebi üzerine 17 milyar TL’lik hızlı tren projesinin ihalesinin detaylarının bir yıl sonra ortaya çık-
masıyla ilgili haberler de engellendi.6 

4 Ocak 2023 
• Cumhuriyet yazarı gazeteci Barış Pehlivan, “Bir ‘terörist’ daha kıskıvrak yakalanacak” yazı-

sında gazeteci Müyesser Yıldız'ın “siyasi ve askeri casusluk yapma” suçlamasıyla yargılandığı 
davadan aldığı üç yıl yedi ay 10 günlük cezasının onandığını ve itiraz yolunun kapalı olduğunu 
yazdı.7 Yazısında, Yıldız’ın telefonunun illegal bir şekilde dinlendiğini hatırlatarak, Savcı Zeke-
riya Öz’e karşı açtığı davayı ve dava sonucunda Silivri’de 16 ay tutuklu kaldığını aktardı. Ara-
dan yıllar geçtikten sonra devletin Yıldız’a “Haklıymışsın, onlar gerçekten teröristmiş, par-
don” dediğini söyledi.8 

5 Ocak 2023 
• İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, BirGün muhabiri İsmail Arı hakkında Sanayi ve Tek-

noloji Bakanı Mustafa Varank’ın 18 Kasım’da BirGün’de yayımlanan “Deniz manzaralı araziyi 
Varank’ın ‘kuzeni’ kaptı!” haberi nedeniyle şikâyetçi olması nedeniyle dava açıldı.9 İstanbul 
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesinde Arı’nın söz konusu haberle “kamu görevlisine ale-

                                                
1 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/aydin-nazillideki-patlamada-hayatini-kaybedenlerin-son-goruntuleri-ortaya-cikti-2017229 
2 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/nazillide-7-kisinin-oldugu-restoran-sahibinin-cocuklarindan-gazetecilere-saldiri-2017630 
3 https://twitter.com/FreeWebTurkey/status/1610954784072257536?cxt=HHwWgMC-3ei1odssAAAA 
4 https://twitter.com/FreeWebTurkey/status/1610954789709385730  
5 https://twitter.com/FreeWebTurkey/status/1610954792297283590 
6 https://twitter.com/FreeWebTurkey/status/1610954786987454464 
7 https://www.gazeteduvar.com.tr/muyesser-yildizin-hapis-cezasi-onandi-haber-1596919 
8 https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/baris-pehlivan/bir-terorist-daha-kiskivrak-yakalanacak-2018206 
9 https://www.birgun.net/haber/birgun-muhabiri-ismail-ari-ya-bakan-varank-davasi-416481 
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nen hakaret ettiği, kamuoyu önünde Varank’a yönelik güvensizlik yaratılmasına neden ol-
duğu” iddia edildi.10 Arı’nın hazırladığı haber ise Emlak Konut’un, Muğla-Bodrum’daki deniz 
manzaralı arazi için düzenlediği ihaleyi Bakan Mustafa Varank’ın kuzeni ile AKP’ye yakınlığıyla 
bilinen Cevahir Şirketi’nin aldığı ifade ediliyordu.11 Emlak Konut’un Kamuoyu Aydınlatma Plat-
formu’na yaptığı açıklamaya dayandırılarak yapılan haberin ülke gündemi oturmasının ardından 
ihalenin iptal edildiği açıklanmıştı.12  Arı hakkında savcılıkça hazırlanan iddianame uyarınca 
“kamu görevlisine alenen hakaret” suçundan ceza davası açıldı.13 İlk duruşma 24 Nisan’da görü-
lecek.14 

• Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 29 Ekim 2022’de 
tutuklanan Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri Ceylan Şahinli hakkında beş yıl sonra yeni 
dava açıldığını bildirildi.15 Şahinli, Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’nden MA’ya gönderdiği mek-
tupta16, “2017’den kalma bir soruşturmayı tutuklanmamdan sonra hatırladılar ve beni PKK 
üyesi, Birleşik Özgürlük Gücü’nün propagandacısı ilan ettiler. Dava 7 Mart’ta görülecek”17 
dedi.18 Şahinli, cezaevinde yaşanan hak ihlallerine de değinerek19, saat 16.00’dan sonra kalori-
ferlerin kapatıldığını ve temel haklarının kısıtlandığını yazdı.20 

6 Ocak 2023 
• PolitikYol Genel Yayın Yönetmeni Dr. Ali Haydar Fırat hakkında soruşturmanın gizliliği ihlali 

nedeniyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı üç yıla kadar hapis talep etti.21 Fırat, “İzmir Cumhuri-
yet Başsavcılığı soruşturmanın gizliliği ihlali nedeniyle hakkımda TCK 285/1 ile üç yıla kadar 
hapis cezası ve 53/1 ile siyasi yasak talep etmiştir. Muhalif siyasetçi, yazar, gazeteci ve yorum-
culara siyaset yapma ve konuşma yasağı getirme dönemin ruhu olmuş. Yazık…”22 açıklama-
sında bulundu.23 

9 Ocak 2023 
• Gazeteci Özlem Akarsu Çelik24, HalkTV Ankara Temsilciliği’nden25 istifa26 gerekçesini açık-

ladı.27 Akarsu28, “Bir büro kurmanın ve ekiple heyecanlı bir yolculuğa çıkmanın zorluklarını 
defalarca tecrübe etmiş bir gazeteci olarak istifa kararını, genç meslektaşlarımın hak ettiği ko-
şullarda çalışması için aldım. Gazeteciliğin olmazsa olmazları, 212 sayılı yasaya tabi çalışmak 
ve editoryal bağımsızlıktır.29 Medya patronları açısından biraz daha maliyetli bir sigorta olduğu 
için yıllarca 212'siz çalıştırılan gazeteciler, bugün milyonlarca EYT’li arasında. Ayrıca mevcut 
siyasi iktidar, 212'den kaynaklanan haklarımızı patronlarla iş birliği yaparak gasp etti. Geriye 
sadece yıpranma payı ve basın kartı hakkımız kalsa da 212, habercilerin temel hakkıdır, medya 
patronları açısından zorunluluktur” 30 dedi.31 

10 Ocak 2023 
• Karşı Mahalle Muhabiri Sezgin Kartal32, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde, sabah İstan-

bul’da gözaltına alındı.33 Karşı Mahalle34, “10 Ocak Gazeteciler Günü’nde muhabirimiz Sezgin 

                                                
10 https://medyagozlemveritabani.org/ismail-ariya-kamu-gorevlisine-hakaret-suclamasi/ 
11 https://www.birgun.net/haber/birgun-muhabiri-ismail-ari-ya-bakan-varank-sorusturmasi-413894 
12 https://twitter.com/BirGun_Gazetesi/status/1610992309985857537 
13 https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/272497-bakan-mustafa-varank-tan-birgun-e-ucuncu-dava 
14 https://haber.sol.org.tr/haber/varankin-kuzeninin-devletin-arazisini-almasini-haberlestiren-birgun-muhabirine-dava-361334 
15 https://gazetekarinca.com/tutuklu-gazeteci-sahinliye-5-yil-onceki-sorusturmadan-dava/ 
16 https://www.otekileringundemi.com/medya/tutuklu-gazeteci-sahinliye-5-yil-sonra-dava-h72672.html 
17 https://siyasihaber9.org/tutuklu-gazeteci-sahinliye-5-yil-onceki-sorusturmadan-dava/ 
18 https://yeniyasamgazetesi3.com/tutuklu-gazeteci-sahinliye-bir-dava-daha/ 
19 https://www.dusun-think.net/haberler/tutuklu-gazeteci-hakkindaki-2007-tarihli-sorusturma-bes-yil-sonra-bir-davaya-donustu/ 
20 https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/272723-gazeteci-ceylan-sahinli-yargilama-gerekcesi-haberlerimiz 
21 https://www.politikyol.com/politikyol-genel-yayin-yonetmeni-firat-hakkinda-hapis-ve-siyasi-yasak-talebi/ 
22 https://kisadalga.net/haber/detay/gazeteci-yazar-ali-haydar-firata-hapis-ve-siyasi-yasak-istemi_52108 
23 https://www.nupel.tv/politikyol-genel-yayin-yonetmeni-firat-hakkinda-hapis-ve-siyasi-yasak-talebi-261901.html 
24  https://t24.com.tr/haber/halk-tv-den-istifa-eden-ozlem-akarsu-celik-ten-editoryal-bagimsizlik-vurgusu-meslektaslarim-hak-ettigi-kosullarda-calissin-

diye-bu-karari-aldim,1084142 
25 https://medyascope.tv/2023/01/09/halk-tvde-istifalar-devam-ediyor-ankara-temsilcisi-ozlem-akarsu-celik-de-ayrildi/ 
26 https://www.diken.com.tr/ozlem-akarsu-celik-halk-tvden-ayrilma-nedenlerini-anlatti/ 
27 https://twitter.com/oakarsucelik/status/1612356748916006915?s=20&t=l4YnZvb--5CUeXADhn5B5g 
28 https://haber.sol.org.tr/haber/ozlem-akarsu-celik-halktvden-istifa-gerekcesini-acikladi-361682 
29 https://www.polemikhaber.com/ozlem-akarsu-celik-halk-tvden-neden-istifa-ettigini-acikladi 
30 https://www.internethaber.com/halk-tvden-pes-pese-istifa-ettiler-ozlem-akarsu-celik-nedenini-acikladi-2285032h.htm 
31 https://www.gercekgundem.com/medya/ozlem-akarsu-celik-halk-tvden-neden-istifa-ettigini-acikladi-407032 
32 https://www.gazeteduvar.com.tr/gazeteci-sezgin-kartal-gozaltina-alindi-haber-1597750 
33 https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/272619-gazeteci-sezgin-kartal-gozaltina-alindi 
34 https://www.birgun.net/haber/gazeteci-sezgin-kartal-tutuklandi-417465 
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Kartal evine yapılan sabah operasyonuyla gözaltına alındı. 35 Baskılarınıza rağmen hakikati yaz-
maya devam edeceğiz!” 36 açıklaması yaptı.37 Açıklamada38, Kartal’ın evinin kapısının, sabah 
saatlerinde İstanbul Emniyeti Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından koçbaşı ile kırıldığı bilgi-
sini aktarıldı.39 Kartal'ın dijital ekipmanlarına el konulduğunu belirtildi.40 Kartal hakkında yürü-
tülen soruşturmada gizlilik kararı olduğu ve neden gözaltına alındığı bilinmiyor.41 

12 Ocak 2023 
• Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 9. Ceza Dairesi, 2017’de gerçekleştirilen Nevruz kutlama-

ları sırasında üniversite öğrencisi Kemal Kurkut’un polisler tarafından vurulmasını fotoğraflayan 
gazeteci Abdurrahman Gök42 hakkında “örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla 1 yıl 6 ay 22 
gün hapis cezasını onadı.43 Daire, Gök hakkında 30 Haziran 2022 verilen hapis cezası‘da “isabet-
sizlik” bulunmadığına hükmetti.44 İstinaf Mahkemesi45, oybirliği ile aldığı kararda46, “Yapılan 
yargılamaya, dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, karar yerinde gösterilip incelenerek tartışı-
lan hukuken geçerli ve elverişli delillere, mahkemenin soruşturma sonucunda oluşan inanç ve 
takdirine, suçun oluşumuna ve niteliğine uygun kabul ve uygulamasına, cezayı artırıcı ve azaltıcı 
sebeplerin nitelik ve derecesi takdir kılınarak, savunmanın inandırıcı gerekçelerle reddedilme-
sine, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre, verilen hükümde bir isa-
betsizlik bulunmadığından istinaf nedenleri yerinde görülmemiş olmakla, 5271 sayılı Ceza Mu-
hakemesi Kanununun 280/1-a maddesinin ilk cümlesi uyarınca istinaf başvurusunun esastan red-
dine” 47 denildi.48 Gök’ün Avukatı Resul Temur, kamuya açık alanda fotoğraf çektiği için verilen 
hapis cezası kararının hukuki ve kanuni olmadığını ifade etti.49 

13 Ocak 2023 
• Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu’nun yapılan olağanüstü toplantısında, gazete ve internet 

sitelerine resmi ilan ve reklam verilmesine ilişkin “Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği” kabul 
edildi.50 

• Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği, Şule Çet’in ölümüne ilişkin soruşturmada numunelerin İstanbul 
Adli Tıp Kurumu’na geç gönderilmesi ve dosyada hızın sağlanmaması gerekçesiyle görevden 
alınan soruşturma dosyası savcısı Alev Albuz’un adının geçtiği haberlere51 erişime engellendi.52 
Ayrıca hakkında Ekşi Sözlük’te açılan başlık, Dokuz8 Haber’in bir tweeti ve adının geçtiği 
Tumblr gönderisi de Albuz’un talebiyle erişim engeli getirilen içerikler arasında.53 Bu karar 
kapsamında Fikritakip ile Bianet tarafından oluşturulan ve Çet cinayetinin kronolojisine yer ve-
ren içerikler de erişime engellendi.54 

15 Ocak 2023   
• Gazeteci Timur Soykan’ın ortaya çıkardığı çocuğa yönelik istismar olayı sonrasında iktidar ve 

muhalefet partilerinin ortak önergesiyle, çocuklara yönelik her türlü istismarın önlenmesi ve alın-
ması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla55  “Meclis Araştırma Komisyonu” kuruldu.56 
TBMM Araştırma Komisyonu’nun ilk toplantısında57 yapılan divan seçimi sırasında konuşan 

                                                
35 https://www.diken.com.tr/gazeteci-sezgin-kartal-tutuklandi/ 
36 https://www.evrensel.net/haber/479408/gazeteci-sezgin-kartal-teror-orgutu-uyeligi-suclamasiyla-tutuklandi 
37 https://t24.com.tr/haber/gazeteci-sezgin-kartal-tutuklandi,1085164 
38 https://haber.sol.org.tr/haber/gazeteci-sezgin-kartal-tutuklandi-362245 
39 https://halktv.com.tr/gundem/gazeteci-sezgin-kartal-tutuklandi-713367h 
40 https://kronos36.news/tr/gazeteci-sezgin-kartal-gozaltina-alindi/ 
41 https://www.mlsaturkey.com/tr/calisan-gazeteciler-gununde-gozaltina-alinan-gazeteci-sezgin-kartal-tutuklandi/ 
42 https://www.gazeteduvar.com.tr/kemal-kurkut-cinayetini-fotograflayan-gazeteci-gokun-cezasi-onandi-haber-1598126 
43 https://www.evrensel.net/haber/479350/gazeteci-abdurrahman-goke-verilen-ceza-onandi-iktidar-toplumu-sessizlige-gommek-istiyor 
44 https://gazetekarinca.com/hapis-cezasi-onandi-gazeteci-abdurrahman-gokten-gazetecilige-devam-mesaji/ 
45 https://www.dusun-think.net/haberler/gazeteci-abdurrahman-gokun-istinaf-basvurusu-reddedildi/ 
46 https://kisadalga.net/haber/detay/kemal-kurkut-cinayetini-fotograflayan-gazeteci-gokun-cezasi-onandi_52715 
47 https://twitter.com/bianet_org/status/1613424573504188418?t=FNXE27xyCstPpW6grNBvvg&s=08 
48  https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/272722-kurkut-cinayetini-fotograflayan-gazeteci-gok-un-cezasi-onandi?bia_source=twitter&utm_so-

urce=dlvr.it&utm_medium=twitter 
49 https://twitter.com/DFGDernegi/status/1613422564579098624 
50  https://t24.com.tr/haber/chp-li-utku-cakirozer-den-resmi-ilan-ve-reklam-yonetmeligi-ne-tepki-internet-haberciligi-yok-olma-noktasina-gele-

cek,1085174  
51 https://twitter.com/FreeWebTurkey/status/1615999634765127681?t=Y15HHUOkqqbj0BK09fKCaw&s=08 
52 https://twitter.com/FreeWebTurkey/status/1615999639576260608 
53 https://eksisozluk.com/alev-ersan-albuz--7534522 
54 https://twitter.com/FreeWebTurkey/status/1615999637118132224 
55 https://ekmekvegul.net/gundem/cocuk-istismarini-arastirma-komisyonu-seffaf-olsun 
56 https://twitter.com/gazeteduvar/status/1614683970813263872?s=48&t=nGNCTfCMOt9e8O804zk4xg 
57 https://www.gazeteduvar.com.tr/duvar-arkasi-eyt-cikti-ama-gelmiyor-secim-sonrasi-da-konusuldu-galeri-1598503 
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AKP Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün, “Belki şehir şehir değerlendirme yapılacak. Bun-
ların sosyal medyada paylaşılmaları yanlış anlaşılma dışında izdihama da neden olabilir” diye-
rek58, Komisyon’un görüşme ve çalışmalarının basına kapalı olması gerektiğini söyledi.59 Muha-
lefet temsilcilerinin karşı çıkmasına rağmen komisyon basına kapalı çalışacak.60 

16 Ocak 2023 
• Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği61, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı’nın62 is-

minin geçtiği haberler63 ile ilgili 2023/455 sayılı64 kararıyla65 “kişilik hakları ihlali” 66 gerekçe-
siyle67 silinmelerine68 ve erişime engellenmelerine69 hükmedildi.70 

17 Ocak 2023 
• Evrim Kepenek71, Çağatay Aksu ve Berk Akand’ın cinsel saldırısına maruz kaldıktan sonra ha-

yatını kaybeden Şule Çet’in ölümüyle72 ve mahkeme süreciyle ilgili hazırladığı kronoloji çalış-
masının mahkeme kararıyla engellendiğini söyledi.73 

• İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, akademisyen, gazeteci, avukat ve siyasetçilere verdiği 
hapis cezalarıyla adını duyuran, adalet bakan yardımcılığı görevine getirilen ve Barış Pehli-
van’ın tutuklanmasına karar veren hakim Akın Gürlek’in şikayeti üzerine gazeteci Canan Coş-
kun ve Barış Pehlivan’ın yargılanmasında tartışma yaşandı. Pehlivan ve Coşkun hakkındaki 
dava, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanlarını 
terör örgütleriyle ilişkilendirerek özel teftiş başlatmasına dayanak yapılan Din Alimleri Yardım-
laşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) ile ilgili iddianameyi ve savcıyı eleştirmeleri gerek-
çesiyle başladı. Gazeteciler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca “terörle mücadelede 
görev alan kişileri hedef göstermek” suçlamasıyla suç duyurusunda bulunulmuştu. İlk duruşma 
27 Ekim 2022’de görülmüştü.74 Bu seferki ikinci duruşmada, Pehlivan, “Adalet beklemiyorum. 
1 gün yatarı olmayan bir suçtan beni hapse atan hakim halen bu mahkemenin başkanıdır” dedi. 
Mahkeme Başkanı’nın, Pehlivan’a “sen” diye hitap ederken Akın Gürlek’e “Akın Bey” demesi 
üzerine mahkemede tartışma çıktı. Pehlivan, mahkeme başkanına itiraz ederek kendisine “siz” 
diye hitap edilmesini istedi. Pehlivan, kendisine ceza verilmesi durumunda hükmün açıklanma-
sının geriye bırakılmasını kabul etmedi ve “Bu yargılamaların o gün olduğu gibi bugün de pla-
nını yazmaya devam edeceğim” diyerek karara tepki gösterdi.75 

• Gazeteci ve köşe yazarı Yaşar Aksoy, 10 Ocak Gazeteciler Günü’nün ertesinde gazetecilere yö-
nelik müdahalelerde bulunulduğunu yazdı. Aksoy’un yazısına göre; DHA muhabiri hastane 
önünde görev başındayken darp edildi. Bu olaydan kısa bir süre sonra İlke Haber Ajansı 
(İLKHA) muhabirleri görevlerini yaparken tehdit ve engellemeyle karşılaştı.76 Aksoy, gazeteci-
lerin özgür bir şekilde haber yapamadıklarına da değinerek, “Gazeteciler olarak senede bir defa 
hatırlanmak değil yılın 365 gününde hatırlanmak ve gereken saygıyı görmek istiyoruz” dedi.77 

18 Ocak 2023 
• Gazeteci Aziz Oruç, 16 Haziran 2022 tarihinden itibaren 15 meslektaşı ile birlikte 11 ay tutuklu 

kalması ardından “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” suçlamasıyla yargılandığı davadan 

                                                
58 https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/tbmmde-cocuk-istismariyla-ilgili-kurulan-komisyonun-uyeleri-belli-oldu-2020853 
59 https://tele1.com.tr/tarikattaki-istismarin-ardindan-kurulan-komisyona-akpden-basin-alinmasin-talebi-771962/ 
60 https://www.halkinhabercisi.com/istismari-basin-ortaya-cikardi-ama-komisyon-gorusmeleri-basina-kapali 
61 https://twitter.com/engelliweb/status/1615059340297109504?s=24&t=WJvmhOj1oX4zUuMlh87sbQ 
62 https://twitter.com/FreeWebTurkey/status/1614954517560233987  
63 https://twitter.com/engelliweb/status/1615059340297109504?s=24&t=WJvmhOj1oX4zUuMlh87sbQ 
64 https://twitter.com/FreeWebTurkey/status/1614954522798850048 
65 https://ifade.org.tr/engelliweb/cumhurbaskanligi-idari-isler-baskani-hakkindaki-haberler-2/  
66 https://twitter.com/FreeWebTurkey/status/1614954520022220801 
67 https://twitter.com/FreeWebTurkey/status/1614954509314461698?s=20&t=WfOk9tQxjHsVSYsIasY9Gg 
68 https://twitter.com/FreeWebTurkey/status/1614954512585834496 
69 https://twitter.com/FreeWebTurkey/status/1614954512585834496 
70 https://twitter.com/FreeWebTurkey/status/1614954525323890688 
71 https://journo.com.tr/author/evrimkepenek#:~:text=Yazar%20%2D%20Evrim%20Kepenek,bar%C4%B1%C5%9F%20gazete-

cili%C4%9Fi%20%C3%BCzerine%20de%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9F%C4%B1yor. 
72 https://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eule_%C3%87et_cinayeti 
73 https://twitter.com/kepenekevrimm/status/1615346650490322948?s=24&t=elc-oFKtVDO7_v1Id_L21g 
74 https://www.diken.com.tr/muhabirimiz-canan-coskun-ve-baris-pehlivanin-yargilandigi-dava-ertelendi/ 
75 https://www.gercekgundem.com/guncel/gazeteciler-yargilaniyor-o-gun-oldugu-gibi-bugun-de-arka-planini-yazmaya-devam-edecegim-407958 
76 https://ilkha.com/video-gallery/gorevini-yapmaya-calisan-ilkha-muhabirlerinin-goruntu-cekmesi-engellendi-308817 
77 https://urfaninnabzi.com/darp-ve-tehdit-edilen-gazeteciler-gunu-kutlu-olsun/ 
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beraat etti.78 Mahkeme, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği Eş Başkanı Dicle Müftüoğlu’na, gaze-
teci Oruç’u donmaktan kurtardığı için  “örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek”, “suçu ve 
suçluyu kayırmak” suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar vererek cezayı erteledi.79 

• Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ETHA (Etkin Haber Ajansı) editörü Pınar Gayıp 
hakkında Batman’da İpek Er’e cinsel saldırıda bulunduktan sonra intihara sürükleyerek ölü-
müne neden olan uzman çavuş Musa Orhan’la ilgili yaptığı röportaj ve sosyal medya paylaşı-
mından dolayı “hakaret, iftira, kişilerin huzur ve sükununu bozma, terörle mücadele edenleri 
hedef gösterme” iddialarıyla üçüncü kez soruşturma başlatıldı.80 

• CHP’li Eren Erdem, sosyal medya hesabından attığı bir tweet nedeniyle “Cumhurbaşkanı’na 
hakaret” iddiasıyla duruşmaya çıkacak. Erdem attığı mesajda, çöpten yiyecek bulmaya çalışan, 
kucağında bebek olan kadının fotoğrafı üzerinden iktidarı eleştirerek, “AKP Genel Başkanı ve 
saray sosyetesi, milletin vergileriyle lüks ve şatafat içinde bir saray hayatı sürerken, vergiyi ve-
ren millet yokluğa ve sefalete mahkum edildi. Saray sosyetesinin umurunda değil. Vatandaşı 
sadece halkçı iktidar düşünür. Açlık=RTE” yazmıştı.81 

• Ankara 18. Asliye Mahkemesi, Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutuklu Jinnews muhabiri Öz-
nur Değer hakkında “Geçinemiyoruz” talebiyle öğrencilerce 28 Kasım 2021’de düzenlenen ey-
lemi takibi gerekçesiyle hazırlanan iddianameyi kabul etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 
Aralık 2022’de başlattığı soruşturması kapsamında Öznur Değer ile birlikte yer alan 24 kişi 
hakkında  “Görevi yaptırmamak için direnme” ve “Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silah-
sız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” iddiasıyla iddianame hazırladı. İddiana-
mede, gazeteci Değer’in, polis engeline karşı mesleğini yapmaktaki ısrarı “Basın mesleği ile 
bağdaşmayacak hareketler” olarak nitelendirildi. Polislerin müdahalesinin ardından Jinnews ku-
rum kartını göstermesine rağmen gazeteciliği Ankara Emniyeti ve Ankara Cumhuriyet Başsav-
cılığı tarafından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından verilen basın kartına benze-
mediği gerekçesiyle tanınmadı. Değer ise, ifadesinde, polisin görüntü almasını engellediğini be-
lirterek, koluna vurularak oradan uzaklaştırıldığını, hedef gösterildiğini ardından da ters kelepçe 
ile gözaltına alındığını söyledi. Gözaltı aracına alınırken darp edildiğini ifade eden Değer, polis 
şiddetinin sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanede önünde de devam ettiğini aktardı. Dava-
nın ilk duruşması 8 Mayıs’ta görülecek.82 

20 Ocak 2023 
• Gazeteci Sinan Aygül, AKP’li milletvekili Vahit Kiler’in kendisine “Hırsızlık yapma, yolsuzluk 

yapma, halkına ihanet etme.” dediği gerekçesiyle kendisine hakaret davası açılan Aygül, Tat-
van’dan gözaltına alınarak gece geç bir saatte apar topar Bitlis’e götürülürken, alınan karardan 
vazgeçilerek geri evine gönderildi. Gazeteci Aygül, sosyal medya hesabından paylaştığı bir vi-
deoyla yaşadıklarını anlatarak, “Ya siz adaletsizlikten vazgeçeceksiniz! Ya da benim canımı 
alacaksınız!” diyerek yapılan bu baskıya tepki gösterdi.83 

24 Ocak 2023 
• Gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu, TBMM’de parti grubu çıkışında MHP lideri Devlet Bahçeli’ye, Si-

nan Ateş cinayetiyle ilgili soru sorduğu sırada MHP’lilerce itildi. KRT TV programcısı Yazıcı-
oğlu, VOA Türkçe muhabiri olarak görev yaptığı için MHP yönetimi ve partililerce “ajan ve pro-
vakatör” suçlamasıyla hedef gösterildi. Olay sırasında Bahçeli’ye eşlik eden Meclis’teki Özel 
Kalem Müdürü Fikret Hayali, Yazıcıoğlu’nu elindeki mikrofonlarla birlikte itti. Bu sırada Bah-
çeli'nin de "İşine bak, işine" diye seslendiği duyuldu. MHP Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden 
Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir sosyal medya hesabından  yaptığı  açıkla-
mada84, "ajan provokatör edasıyla hareket eden şahıs", "yaptığı gazetecilik değil" gibi ifadeler 

                                                
78 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-aziz-oruc-11-ay-tutuklu-kaldigi-davada-beraat-etti/ 
79  https://sendika.org/2023/01/gazeteci-oruca-teror-suclamasindan-beraat-onu-donmaktan-kurtaran-muftuogluna-sucu-ve-sucluyu-kayirmaktan-ceza-

675055/ 
80 https://bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/272985-gazeteci-gayip-a-3-kez-musa-o-sorusturmasi 
81 https://twitter.com/erenerdemnet/status/1615801999831797788?t=oSurHuno3P7TNckPhuBrCw&s=08 
82 https://politikahaber.com/tutuklu-gazeteci-degere-dava-basin-karti-taninmadi/  
83 https://twitter.com/sinanaygul/status/1616228233376063489?s=24&t=CGuvkcF1THjgfYSClPEb0Q 
84 https://www.gazeteduvar.com.tr/mhpli-ismail-ozdemir-gazeteci-yildiz-yazicioglunu-hedef-gosterdi-haber-1599913 
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kullanarak Yazıcıoğlu’nu hedef gösterdi.85 Olaya bir çok meslek örgütü, siyasetçi ve gazeteci 
tepki gösterdi.86 

• Eski Mardin Dargeçit Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler biriminde çalışan, Dicle Haber 
Ajansı (DİHA) muhabiri Murat Verim, 23 Ocak’ta Yunanistan’da gözaltına alınması ve sınır 
dışı edilmesi87 ardından hakkındaki hapis cezası nedeniyle tutuklanarak Edirne F Tipi Kapalı 
Cezaevi’ne gönderildi.88 Verim hakkında belediye bülteninde “Özyönetimle özgür kimliğe” 
başlıklı bir yazısı nedeniyle Midyat Cumhuriyet Savcılığı’nın 2016’da hazırladığı iddianame 
doğrultusunda89 Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nce “örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla altı yıl 
hapis cezası verildi.90  

• İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği, gazeteci Murat Ağırel’in ilaç firmalarıyla SGK ve TİTCK ara-
sında yaşananları gündeme getirdiği haberlere91 “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle 92 erişim en-
geli getirdi.93 

• İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde PEN Berlin Sözcüsü ve Die Welt muhabiri Deniz Yü-
cel’in94 “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ve TCK 301 suçlamalarıyla yargılandığı davada95 Al-
manya’nın ifade alınması talebine yanıt vermediği ortaya çıktı.96 Mahkeme, istinabe evrakının 
dönüşünün beklenmesine karar vererek97, davayı 18 Mayıs’a ertelendi.98 

• Gazeteci Hale Gönültaş hakkında 14 Aralık 2022’de Kısa Dalga’da yayımlanan “Bir çocuğun 
karartılan hayatı: 12 yaşında tecavüze uğradı, çocuk yurduna yerleştirildi, pavyonda çalıştırıldı, 
şimdi kayıp” başlıklı haberinden dolayı polis memuru E.Y.’nin şikayeti ile soruşturma başla-
tıldı.99 Polis memuru, Gönültaş’ın yanı sıra mağdur kızın annesi ve Kadın Dernekleri Federas-
yonu’ndan da şikayetçi oldu ve “Sırf bir kadının iddiası ile devletin bu kadar yıpratılması kabul 
edilemez” dedi. Bu arada Gönültaş’ın Ankara’daki evine iki polis geldi ve gazeteciyi tehdit 
etti.100 Gönültaş, kimsenin ismini açıkça belirtmeden haber yaptığını dolayısıyla haberde şika-
yetçi polisin haber konusu olmadığını belirtti. Gönültaş, “Şikayetçi olan şahsın haber konusunu 
kendi üzerine alınması kendi sorunudur. Tarafımın şikayetçiye karşı böyle bir suçlaması ya da 
iftira atması söz konusu değildir” dedi.101 Gönültaş, kendisini tedirgin ettiklerini belirterek, 
evine gelen polis memurlarından şikayetçi oldu ve kimliklerinin tespit edilip haklarında gerekli 
tahkikatların yapılmasını istediğini belirtti.102 

• T24 sitesi Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın’a, “Emlak Konut’tan Bakan Varank’ın kuzeni-
nin şirketine 6.9 milyar TL'lik gelir paylaşımı ihalesi” haberi sebebiyle “hakaret” davası 
açıldı.103 Akın, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın şikayetiyle104 hapis talebiyle 
yargılanacak.105 Akın, “Adımı bile yanlış yazmasalar, dava dilekçesinde yegane bir doğru ola-
caktı! Melih Cevdet der ki fakat güç oluyor bu işler, güç oluyor yalan söylemek...” paylaşı-
mıyla106 açılan davaya tepki gösterdi.107 

25 Ocak 2023 

                                                
85 https://kisadalga.net/haber/detay/mhp-soru-soran-gazeteciyi-hedef-gosterdi_53989 
86 https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/mhpden-yildiz-yazicioglu-aciklamasi-ajan-provokator-ilan-ettiler-2024633 
87 https://www.nupel.tv/yunanistanin-sinir-disi-ettigi-kurt-gazeteci-turkiyede-tutuklandi-264105.html 
88  https://kisadalga.net/haber/detay/devlet-gozetiminde-iken-kaybolan-tecavuz-magduru-cocugu-yazan-gazeteci-hale-gonultasa-sorusturma-ve-

baski_54016 
89 https://mardinhaber.com.tr/haber/13802670/yunanistanin-turkiyeye-iade-ettigi-gazeteci-murat-verim-tutuklandi 
90 https://artigercek.com/guncel/yunanistanin-turkiyeye-iade-ettigi-gazeteci-murat-verim-tutuklandi-236709h 
91 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/murat-agirel-yazdi-bakanlik-dogruladi-gozler-sgkye-cevrildi-2019868 
92 https://twitter.com/engelliweb/status/1618290291966115841?cxt=HHwWgoDUwcmcqfUsAAAA 
93 https://ifade.org.tr/engelliweb/ilac-firmalariyla-sgk-ve-titck-arasinda-yasananlarla-ilgili-haberler/ 
94 https://twitter.com/mlsaturkey/status/1617805238970515456?cxt=HHwWgIDUiePSzPMsAAAA 
95 https://twitter.com/mlsaturkey/status/1617805242716033025 
96 https://twitter.com/mlsaturkey/status/1617835221243809792 
97 https://twitter.com/mlsaturkey/status/1617835226532818948 
98 https://twitter.com/mlsaturkey/status/1617835230613901314 
99  https://kisadalga.net/haber/detay/devlet-gozetiminde-iken-kaybolan-tecavuz-magduru-cocugu-yazan-gazeteci-hale-gonultasa-sorusturma-ve-

baski_54016 
100 https://www.birgun.net/haber/gazeteci-hale-gonultas-a-cinsel-istismar-haberi-sorusturmasi-devletin-kurumlari-yipratilmaya-calisiliyor-418997 
101 https://tele1.com.tr/tecavuz-magduru-ayip-cocugu-haberlestiren-gazeteci-hale-gonultasa-sorusturma-777398/ 
102 https://kizilbayrak76.net/ana-sayfa/haber/guncel/gazeteci-hale-gonultasa-sorusturma 
103 https://twitter.com/ErolOnderoglu/status/1618259603527172097 
104 https://www.cayyolu.com.tr/mustafa-varanktan-bir-gazeteciye-daha-dava/285072/ 
105 https://twitter.com/DOGANAKINT24/status/1618553081654050816?ref_src=twsrc%5Etfw 
106 https://www.demokrathaber.org/bakan-varank-sansur-yasasini-gerekce-gostererek-dogan-akina-dava-acti 
107 https://www.dusun-think.net/haberler/bakan-varank-gazetecilere-dava-acmaya-devam-ediyor/ 
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• Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği108, Gerçek Gündem’de yayımlanan CHP İzmir Milletvekili Mu-
rat Bakan’ın güvenlik bürokrasisindeki tarikat örgütlenmesine yönelik iddialarını109 anlattığı 
haber110 erişime111 engelledi.112 

26 Ocak 2023 
• Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt’un koruması, 

TV 100’de katıldığı canlı yayında gazeteci Latif Şimşek’i darp etmişti ve şüpheli hakkında gö-
zaltı kararı verilmişti.113 Gazeteci Latif Şimşek’in darp edilmesine ilişkin davada Cumhuriyet 
savcısı, sanık Emrah Topal’ın, “basit yaralama” ve “hakaret” suçundan 7 aydan 3 yıla kadar 
hapsi istedi.114 

• Cadde TV Genel Yayın Yönetmenliğini üstlenen gazeteci Serdar Akinan istifa etti.115 Serdar 
Akinan’ın yanı sıra Haber Müdürü Zübeyde Sarı, Haber Koordinatörü Olcay Aydilek, muhabir-
ler, sosyal medya ekibi, Yayın Kurulu üyeleri Prof. Bülent Çaplı ile Nur Batur116 istifa etti.117 

• Bitlis’te gazeteci Sinan Aygül CİMER’den yapılan ihbar nedeniyle “terör örgütü propagandası 
yapmak” iddiasıyla ifadeye çağrıldı. Aygül, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Cİ-
MER üzerinden ihbarın 2022 yılı Mart ayında yapılmış olduğunu ve aradan 10 ay geçtiğini 
buna rağmen şimdi ifadeye çağrıldığını dile getirdi.118 Aygül, CİMER üzerinden yapılan “Sinan 
Aygül adlı şahıs tivitirda örgüt propagandası yapıyor siz midahale etmezseniz ben mudhale ya-
pacam” yazılı ihbar gerekçesiyle aranarak ifade verdiğini aktardı.119 

27 Ocak 2023 
• İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, Beşiktaş kulübünün eski yöneticisi Umut Güner hakkındaki 

haberler120 “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle 2023/1221 sayılı kararıyla erişime engelledi.121 
• İstanbul 1. Aile Mahkemesi, gazeteci Murat Ağırel’i, eski AKP Milletvekili Şükrü Ayalan’ın 

şikayetiyle SGK Yurtdışı Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Fatih Çırakoğlu’nun istifa mektu-
bunda Ayalan’ı ilaç ithalatında usulsüzlük yaptığı, silah kullandığı, zorla senet imzalattırmakla 
suçladığını haberleştirdiği için cezalandırdı.122 Cumhuriyet yazarı Ağırel hakkında Eski AKP 
Milletvekili Şükrü Ayalan’ın başvuru üzerine asılsız haberler yaptığı iddiasıyla 6284 sayılı “Ai-
lenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” kapsamında tedbir kararı 
verildiği ortaya çıktı.123 Mahkeme, Ayalan’ın başvurusu üzerine “6284 Sayılı Ailenin Korun-
ması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” kapsamında Ağırel’e bu konu hak-
kında iki ay boyunca konuşma ve yazma yasağı getirdi.124 Mahkeme, Ağırel’in Şükrü Ayalan 
ile iletişime geçmesine de yasak getirdi. Mahkeme, kararında “Şükrü Ayalan vekilinin beyanına 
göre aleyhine tedbir talep edilen Murat Ağırel’in müvekkili hakkında asılsız iddia ve ithamla-
rını, gazeteci kimliğini kullanarak tekrarlama ihtimali yüksek olduğundan, bu itibarla 6284 Sa-
yılı Kanunun 5/1-a-f maddesinde düzenlenen tedbirlerin talepte bulunan lehine uygulanmasının 
olaya, usule ve yasanın amacına uygun olacağına karar verilmiştir”125 denildi.126 Karar gereği 
gazeteci Murat Ağırel bu kurallara uymazsa, mahkeme kararıyla tutuklanacak.127 

                                                
108 https://twitter.com/freewebturkey/status/1618949818575101954?s=24&t=pgdkCjffCm6WYcHYOoy0Qw 
109 https://kisadalga.net/haber/detay/chpli-bakandan-jandarmadaki-tarikat-iddialaricamide-ayni-anda-namaz-kilmiyorlar-takke-renkleri-farkli_53154 
110  https://www.gercekgundem.com/siyaset/chpli-murat-bakan-cemaatlerin-orgutlenmesini-anlatti-suleymancilar-ve-menzilciler-jandarma-genel-komu-

tanliginin-camisinde-ayni-anda-namaz-kilmiyorlar- 
111 https://www.gercekgundem.com/medya/chpli-bakan-tarikat-orgutlenmesini-anlatti-mahkeme-haberimizi-sansurledi-409141 
112 https://medyagozlemveritabani.org/gercek-gundemin-haberine-erisim-engeli/ 
113 https://www.yeniakit.com.tr/haber/emrah-topal-kim-cemal-enginyurtun-korumasi-emrah-topal-kimdir-1680665.html 
114 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/gazeteci-latif-simseki-darbeden-emrah-topal-icin-istenen-ceza-belli-oldu-2025348 
115 https://www.birgun.net/haber/yeni-kurulan-cadde-tv-de-art-arda-istifalar-419143 
116 https://t24.com.tr/haber/cadde-tv-de-istifa-depremi,1088102 
117 https://www.dokuz8haber.net/cadde-tvde-istifa-depremi 
118 https://twitter.com/sinanaygul/status/1618655915342991361 
119 https://www.bultentv.com/bitlis/bitlis-gazeteciler-cemiyeti-baskani-sinan-aygul-bu-sefer-de-ifadeye-cagrildi-h28394.html 
120 https://www.fotomac.com.tr/besiktas/2020/07/10/besiktasin-eski-yoneticisi-umut-gunere-iddianame-hazirlandi 
121 https://ifade.org.tr/engelliweb/besiktas-kulubunun-eski-yoneticisi-hakkindaki-haberler/ 
122 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/murat-agirele-kadina-siddet-kanunu-ile-sansur-kaya-skandali-meclise-tasidi-2025779 
123 https://twitter.com/cgdgenelmerkez/status/1618903547638345728  
124  https://t24.com.tr/haber/gazeteci-agirel-den-eski-akp-milletvekili-ayalan-in-kadinlarin-korunmasi-icin-cikarilan-kanun-kapsaminda-hakkinda-tedbir-

karari-aldirmasina-sert-tepki-hukuk-yolu-ile-sansur,1088233 
125 https://www.birgun.net/haber/yarginin-hali-akp-li-isim-basvurdu-kadinlari-koruma-amaci-tasiyan-kanunla-gazeteci-susturuldu-419126 
126 https://halktv.com.tr/siyaset/kadini-koruma-kanunu-eski-akpliye-yaradi-gazeteciye-haber-yasagi-716069h 
127 https://kisadalga.net/haber/detay/eski-milletvekili-kadina-siddetin-onlenmesi-kanunu-kapsaminda-gazeteciye-karsi-koruma-karari-aldirdi_54278 
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• İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Rüstem Batum hakkında TCK 301. maddesi uya-
rınca “devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama” suçlamasıyla yargılandığı davada 
yakalama emrinin infazının beklenmesine karar verdi.128 Dava 7 Temmuz’a ertelendi.129 

28 Ocak 2023  
• Karşı Mahalle muhabiri gazeteci Sezgin Kartal, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde evine 

yapılan operasyonda gözaltına alındıktan sonra “örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklu olmasına iliş-
kin avukatları aracılığıyla altı gün boyunca keyfi olarak hücrede tutulduğunu ve üç gün boyunca 
kendisine içme suyu verilmediğini iletti.130 Tutuklama kararıyla Metris 1 Nolu T Tipi Kapalı 
Cezaevi’ne sevk edilen Kartal, üç gün sonra Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Ku-
rumu’na sevk edildi. MLSA avukatlarınca ziyaret ettiği gazeteci Kartal, Metris’te kaldığı üç 
gün ve Marmara Cezaevi’ne sevk edildiği ilk üç gün de olmak üzere keyfi olarak hücrede tutul-
duğunu iletti.131 Kartal, Marmara Cezaevi’ndeki hücrede geçirdiği süre zarfında kendisine sa-
dece yemek verildiğini, içme suyu verilmediğini aktardı. Kartal, sınırlama olduğu gerekçesiyle 
ailesince getirilen kitaplardan sadece yedisini alabildiğini belirtti.132  

29 Ocak 2023  
• Yeni Yaşam çalışanı Rojin Altay, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir so-

ruşturma kapsamında Diyarbakır’a gitmek isterken Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına 
alındı.133 İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen Altay’ın babası aranarak, kızının gözaltına 
alındığı bildirildi.134 Avukat Sercan Korkmaz’a, Altay hakkında 24 saat görüş kısıtlılık kararı 
olduğu bildirildi.135 Dosyasında gizlilik kararı olması nedeniyle gözaltı gerekçesine dair her-
hangi bir bilgi verilmedi136 ve hakkında bir günlük gözaltı kararının daha alındığı kaydedildi.137 

30 Ocak 2023 
• İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı kurucusu 

Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’yi 6 yaşında ilişkiye zorladığı “cinsel istismar” davasına 
yayın yasağı getirdi.138 Mahkeme, sanıklar Gümüşel ve Kadir İstekli’nin avukatları ile Aile ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın  talepleri doğrultusunda yayın yasağı yanı sıra kapalı duruşma 
kararı aldı.139 Dava, 27 Şubat’a ertelendi.140 Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkan Yardımcısı 
Sibel Suiçmez, “Bugün aslında kişisel olarak gösterilemeye çalışılan dava hem mağdur hem de 
sanıklar açısından kişisel değil, toplumsal bir davadır. Bu dava tarihi bir davadır. Buna rağmen 
baştan beri usul kurallarına aykırı şekilde davranan, haklı katılma taleplerimizi reddeden bir 
mahkeme heyeti ile karşı karşıyayız. Zannetmesinler ki bugün katılma taleplerimizin reddedil-
mesiyle ve duruşmanın kapalı hale getirilmesiyle bağımsız savunmanın temsilcisi olan biz avu-
katlar yılacaktır, vazgeçecektir” dedi. İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç da, “Karar, bütün vic-
danları, yürekleri yaraladı. Bugün Türkiye'nin dört bir yanından buradaydık. Çocuk istismarını 
yeşerten, laik hukuk devleti ile sorunlu yapılara bu memlekette oy uğruna göz yumanlar da so-
rumludur. Annelerin, babaların suça ortak oldukları, şikayetten vazgeçtikleri bir dünyada avu-
katların baroların katılma talepleri reddedilse biz her daim istismara uğrayan bu çocukların sesi 
olacağız” tepkisini gösterdi.141 

• İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, 10 Ocak Çalışan Ga-
zeteciler Günü’nde gözaltına alınan ve 13 Ocak’ta “örgüt üyeliği” şüphesiyle tutuklu gazeteci 
Sezgin Kartal hakkında hazırladığı iddianameyi142 kabul etti.143 Savcılık, Kobane ve Suruç arası 

                                                
128 https://twitter.com/mlsaturkey/status/1618887261369819138?t=yQH6iBOXRItH7A5ULKmw6Q&s=08 
129 https://twitter.com/mlsaturkey/status/1618903741922684928 
130 https://www.mlsaturkey.com/tr/alti-gun-hucrede-tutulan-gazeteci-sezgin-kartala-uc-gun-boyunca-su-verilmemis/ 
131 https://pirha.org/gazeteci-sezgin-kartal-3-gun-boyunca-icme-suyu-verilmedi-358828.html/28/01/2023/ 
132 https://alevinet12.com/guncel-haberler/gazeteci-sezgin-kartal-3-gun-boyunca-icme-suyu-verilmedi/  
133 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/195905 
134 https://www.gazeteduvar.com.tr/gazeteci-rojin-altay-gozaltina-alindi-haber-1600661 
135 https://t24.com.tr/haber/gazeteci-rojin-altay-in-gozalti-suresi-uzatildi,1088508 
136 https://www.evrensel.net/haber/480579/gazeteci-rojin-altayin-gozalti-suresi-uzatildi 
137 https://www.odatv4.com/medya/gazeteci-rojin-altay-a-havalimaninda-gozalti-268795  
138 https://www.birgun.net/haber/hiranur-vakfi-nda-cocuk-istismari-davasi-mahkeme-yayin-yasagi-ve-kapali-durusma-karari-aldi-419438 
139 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/6-yasindaki-cocugu-evlendirilme-skandalinda-yayin-yasagi-getirildi-salon-bosaltildi-42212156 
140 https://yesilgazete.org/hiranur-vakfinda-cocuga-cinsel-istismar-davasina-yayin-yasagi-kapali-durusma-karari/ 
141 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/tarikatcinin-6-yasindaki-kizini-evlendirmesine-iliskin-davaya-engelleme-yayin-yasagi-2026749 
142 https://t24.com.tr/haber/gazeteci-sezgin-kartal-hakkindaki-iddianame-hazirlandi,1088859 
143 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/273530-savci-google-maps-ten-bakmis-sezgin-kartal-a-hapis-istemi 
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mesafenin 10 kilometre olmasını gazetecinin silahlı örgüt eylemlerine katıldığı iddiasına daya-
nak gösterdi.144 Savcılık, Kartal’ın ev aramasında ele geçirilen dijital materyallerde yer alan fo-
toğrafları delil olarak gösterdi.145 Dava görülmeye 4 Nisan’da başlanacak. 

31 Ocak 2023  
• İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Metin Cihan’ın sosyal medya paylaşımı nede-

niyle eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın şikayeti üzerine “kamu görevlisine göre-
vinden dolayı hakaret” suçlamasıyla yargılanmasında yakalama kararının uygulanmasını bekle-
meye karar vererek146, davayı 4 Mayıs’a erteledi.147 

 
İfade ve Basın Özgürlüğünü Kullanmak İsteyenlere Müdahale 
4 Ocak 2023  

• İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şeb-
nem Korur Fincancı148 hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine Başbakanlığı döneminde 
sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşım149 yaptığı gerekçesiyle150 verilen para cezasını 
hukuka uygun buldu.151 İstinaf Mahkemesi, Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi’nin152, Erdo-
ğan'a hakaret ettiği iddiasıyla Fincancı’ya verilen 7.080 lira para cezası153 dosyasını inceledi.154  
Daire, para cezası kararında usule ve esasa ilişkin aykırılık olmadığını belirterek155, Fin-
cancı’nın avukatının itirazını reddetti156 ve cezayı onadı.157  

5 Ocak 2023 
• İzmir 34. Asliye Ceza Mahkemesi, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda hakkında “Cumhur-

başkanı’na hakaret” iddiasıyla yargılandığı davada158 1 yıl 15 gün hapis cezasına hükmetti.159 
10 Ocak 2023  

• İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’nde Kadıköy’de, Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı 
sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren tezahüratta bulunulduğu gerekçesiyle biri 
polis 5 taraftar hakkında 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası160 istemiyle dava açıldı.161 Anadolu 
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesine göre; şüpheliler B.O.,  İ.C., Ö.U., S.K., T.I.’nın 8 
Ağustos 2022 günü Cumhurbaşkanı’na yönelik sinkaflı sözlerle tezahüratlarda bulunduğuna 
dair görüntüler162 sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde yayınlandı.163 İddianamede164, 
şüphelilerin suçtan ve cezadan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirilen savunmalarına itibar 
edilmediği kaydedildi.165 Şüphelilerin eylemlerini tahkir kastı ile yaptıkları, sözlerin eleştiri ve 
ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği tespitine yer verildi.166 Savcılık, şüpheliler 
hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçundan ayrı ayrı 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis 
ile cezalandırma167 yapılmasını istedi.168 

13 Ocak 2023  

                                                
144 https://halktv.com.tr/gundem/gazeteci-sezgin-kartal-hakkindaki-iddianame-hazir-savcinin-dayanagi-google-maps-716792h 
145 https://ilerihaber.org/icerik/gazeteci-sezgin-kartal-hakkinda-iddianame-hazirlandi-150358 
146 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-metin-cihanin-yargilandigi-titresimli-yuzuk-davasi-mayisa-ertelendi/ 
147 https://twitter.com/mlsaturkey/status/1620359545674698752?cxt=HHwWgMDUhf-a1vwsAAAA 
148 https://www.ntv.com.tr/turkiye/sebnem-korur-fincancinin-cumhurbaskanina-hakaret-cezasina-onama,UMlBPa-kakSSVOQkB62RRQ 
149 https://www.gazeteduvar.com.tr/fincancinin-erdogan-hakaret-cezasi-onandi-haber-1596868  
150 https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/sebnem-korur-fincancinin-cumhurbaskanina-hakaret-cezasina-onama-2018346 
151 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/istinaf-sebnem-korur-fincancinin-cumhurbaskanina-hakaret-cezasini-uygun-buldu-/2779568 
152 https://www.birgun.net/haber/fincanci-nin-erdogan-a-hakaret-cezasi-istinaf-ta-onandi-416293 
153 https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/272393-sebnem-korur-fincanci-ya-erdogan-a-hakaretten-verilen-ceza-onandi 
154 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/sebnem-korur-fincancinin-cumhurbaskanina-hakaret-cezasina-onama-42198479 
155 https://www.sozcu.com.tr/2023/gundem/son-dakika-sebnem-korur-fincancinin-cumhurbaskanina-hakaret-cezasina-onama-7545355/ 
156  https://www.indyturk.com/node/595366/haber/%C5%9Febnem-korur-fincanc%C4%B1ya-erdo%C4%9Fana-hakaret-etti%C4%9Fi-ge-

rek%C3%A7esiyle-verilen-ceza-onand%C4%B1 
157 https://www.evrensel.net/haber/478647/istinaf-ttb-baskani-fincanciya-erdogana-hakaretten-verilen-cezayi-onadi 
158 https://www.haberturk.com/izmir-haberleri/100660438-cumhurbaskanina-hakaretten-yargilanan-baskan-arda-mazeret-bildirdi-karar-cikmadi 
159 https://www.birgun.net/haber/halil-arda-ya-cumhurbaskanina-hakaret-ten-1-yil-15-gun-hapis-cezasi-416467 
160 https://www.ensonhaber.com/3-sayfa/cumhurbaskanina-kufreden-fenerbahceli-taraftarlar-icin-istenen-ceza-belli-oldu 
161 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/aralarinda-polis-de-var-5-taraftara-cumhurbaskanina-hakaretten-dava-2020195 
162 https://www.sozcu.com.tr/2023/gundem/5-taraftara-cumhurbaskanina-hakaretten-dava-7551586/ 
163 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/cumhurbaskanina-hakaret-iceren-tezahurat-yapan-5-kisi-hakkinda-hapis-istemi/2783978  
164 https://www.memurlar.net/haber/1052175/fenerbahce-umraniyespor-macinda-erdogan-a-hakaret-slogani-atanlara-sorusturma.html 
165 https://www.sabah.com.tr/gundem/2023/01/10/kadikoyde-baskan-erdogana-hakaret-etmislerdi-5-supheli-hakkinda-istenen-ceza-aciklandi 
166 https://www.tgrthaber.com.tr/gundem/fenerbahceli-taraftarlara-cumhurbaskani-erdogana-hakaret-davasi-2867755 
167 https://www.haber7.com/guncel/haber/3292976-cumhurbaskanina-hakaret-iceren-tezahurat-yapan-5-kisi-hakkinda-hapis-istemi 
168 https://www.yenimesaj.com.tr/fenerbahceli-taraftarlara-erdogana-hakaret-davasi-H1466402.htm  

 



Özgürlük için Basın  İfade ve Basın Özgürlüğü Ocak 2023 Raporu  Gazeteciler Cemiyeti 

  14 

• Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Ka-
rakuş Candan ve  Şube Yönetim Kurulu üyesi altı kişi hakkında Jinnews’e ödül verildiği gerek-
çesiyle169 “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla170 ile yargılanmasında171 bilirkişiyi 
dinlemeyi reddetti.172 Mahkeme, Jinnews’e ödül veren diğer kurumların savcılığa sorulmasıyla 
detaylı soruşturma173 yapılması taleplerini de esasa katkı sağlamayacağı gerekçesiyle reddetti.174 
Dava 24 Şubat’a ertelendi.175  

• İzmir 49. Asliye Ceza Mahkemesi, Boğaziçi Üniversitesi direnişine destek açıklaması yaptıkları 
gerekçesiyle176 gözaltına alınmaları ardından yargılanan 6 kişiyle ilgili “müştekilerden farklı bir 
meslek kolunda uzman tarafından yeni bilirkişi raporu hazırlanmasına” 177 karar verdi.178 Dava 
12 Mayıs’a ertelendi.179 

15 Ocak 2023  
• Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, 7 Ocak’ta mezunlara gönderdiği bir maille kampüs içinde yer 

alan Mezunlar Derneği’nin (BÜMED) kira sözleşmesini yenilemeyeceğini duyurdu180 ve binala-
rın tahliyesi için 20 Ocak’a kadar süre tanıdı.181 BÜMED üyeleri, karara tepki göstermek için 
sosyal tesislerde toplandı.182 

 17 Ocak 2023 
• Ankara 53. Asliye Ceza Mahkemesi, Ankara’da 12 Ağustos 2021’de gerçekleştirilen “İstanbul 

Sözleşmesi’nden Vazgeçmiyoruz” eylemi sırasında darp edilerek gözaltına alındıktan sonra po-
lis şikayeti üzerine 33 kadın hakkındaki yargılamaya183 suçtan zarar görme ihtimalinden do-
layı184 Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne duruşma gününü bildirme kararı aldı.185 Mahkeme, bi-
lirkişi raporuna karşı beyanda bulunulması için taraflara süre verilmesine ve müşteki polisin ka-
tılma talebinin kabul edilmesine de karar verdi.186 Dava 12 Nisan’a ertelendi.187 

18 Ocak 2023 
• CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, AKP Bitlis Milletvekili Vahit Kiler’in şirketi Kiler 

GYO ile Halkbank arasındaki kredi ilişkilerini paylaştığı açıklamalarına, tweetlerine erişim en-
geli getirildiğini duyurdu.188 Karabat, “İstediğiniz kadar susturmaya çalışın! Halkbank vurgun-
larını ifşa etmeye devam edeceğim” dedi.189 

20 Ocak 2023  
• CHP’li Fındıklı Belediyesi Ercüment Şahin Çervatoğlu hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” 

iddiasıyla190 soruşturma başlatıldı.191 Çervatoğlu, Rize Pazar Adliyesi’nde ifadesini verdikten 
sonra yaptığı açıklamada192, “Cumhurbaşkanı’nın isminin dahi geçmediği, ima edilmediği halde 
bir şikâyet üzerine hakkımda açılan soruşturmayla ilgili Pazar Cumhuriyet Savcılığı’na ifade 
vermek için geldim” dedi.193 Çervatoğlu, “Geçmiş aylarda belediyemize ait kreş ve tuvaletlerle 
ilgili açıklamalarımda AKP Fındıklı İlçe Başkanı Fethi Velioğlu bana ‘hırsızın büyüğü’ diye 
atıfta bulunmuştu. Ben de bunun üzerine bir konuşma yapmıştım. 'Bir bilezik bir yüzükle ben 

                                                
169 http://www.mimarlarodasiankara.org/index.php?Did=12807 
170 https://www.haberturk.com/ankara-haberleri/29980025-mimarlar-odasi-ankara-yonetimine-acilan-teror-propagandasi-davasi-karar-icin-ertelendi 
171 https://www.sozcu.com.tr/2023/gundem/mimarlar-odasi-davasinin-durusmasi-ertelendi-7555487/ 
172 https://haber.sol.org.tr/haber/mimarlar-odasi-ankara-sube-yonetimine-acilan-dava-ertelendi-362224  
173 https://ankahaber.net/haber/detay/mimarlar_odasi_davasina_24_subata_devam_edilecek_121333 
 174 https://www.ulusal.com.tr/terorle-mucadele/mimarlar-odasina-yonelik-teror-davasi-son-kez-ertelendi-15012862 
175 https://www.sondakika.com/haber/haber-mimarlar-odasi-ankara-yonetimine-acilan-teror-15558163/ 
176 https://twitter.com/mlsaturkey/status/1613909200064901121?cxt=HHwWgsDTmbv34OUsAAAA 
177 https://www.mlsaturkey.com/tr/hak-savunucularinin-yargilandigi-davada-yeniden-bilirkisi-raporu-hazirlanacak/ 
178 https://www.gazeteduvar.com.tr/izmirde-bogazici-davasi-gozalti-araclarindan-iskence-var-sesleri-geliyordu-haber-1598358 
179 https://www.gazeteyenigun.com.tr/insan-haklari-savunucularinin-durusmasi-goruldu 
180 https://www.diken.com.tr/bogazici-universitesi-mezunlar-dernegi-yerinden-cikartiliyor/ 
181 https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/272643-bumed-kayyim-karariyla-30-yil-once-kendi-yaptigi-yerden-cikartiliyor 
182  https://medyascope.tv/2023/01/15/bogazici-universitesi-mezunlar-dernegi-kendi-binalarindan-cikarilmak-isteniyor-durusumuz-sebebiyle-kampusten-

uzaklastiriliyoruz/ 
183 https://twitter.com/mlsaturkey/status/1615322045927104512t=x5Kip6MAN8efcTpeZZvmlg&s=08  
184 https://www.mlsaturkey.com/tr/tisort-davasi-darp-edilerek-gozaltina-alinanlarin-yargilandigi-davada-polis-tisortun-zilyedi-kabul-edildi/ 
185 https://www.evrensel.net/haber/479710/darbedilen-kadinlar-yargilandi-bilirkisi-tarafsiz-degil 
186 https://twitter.com/mlsaturkey/status/1615295445026197504  
187 https://twitter.com/mlsaturkey/status/1615322050016710657 
188 https://twitter.com/ozgurkarabatchp/status/1615645777757364226?s=24&t=NBjrVELGM0uwsTofnpF6lg  
189 https://halktv.com.tr/gundem/chpli-karabatin-halkbank-ifsalarina-erisim-engeli-714351h  
190 https://aglasun-haber.com.tr/chpli-belediye-baskani-ercument-sahine-cumhurbaskanina-hakaretten-sorusturma/ 
191 https://t24.com.tr/haber/chp-li-belediye-baskani-hakkinda-cumhurbaskani-na-hakaret-sorusturmasi,1086713 
192 https://t24.com.tr/haber/chp-li-belediye-baskani-hakkinda-cumhurbaskani-na-hakaret-sorusturmasi,1086713 
193 https://www.dailymotion.com/video/x8hfco9 
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gelmedim başka bir zenginliğim olursa bu zenginlik bilin ki hırsızlıktan çıkmıştır' diye bir ifade 
kullanmıştım. Bunu cumhurbaşkanına atfederek kullandığımı söyleyerek bir ön soruşturma baş-
latıldı. Gerçekten şaşakalıyorum. Cumhurbaşkanı’nın böyle bir sözünün olmadığı polis tutanak-
larında yer aldı kayıtlı” 194 ifadelerini kullandı.195 

• İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, CHP İstanbul İl Örgütü üyesi 10 partili hakkında ABD’de 
tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz ve holdingiyle ilgili bilgilere yer verilen 'SaBıKa Hol-
ding' başlıklı broşürleri 15 Ekim 2021 tarihinde Beşiktaş ve Beyoğlu’nda dağıttıkları gerekçe-
siyle196 yapılan yargılamada197, dosyada müşteki olarak adı geçen Anayasa Mahkemesi 
Üyesi İrfan Fidan’ın beyanının alınması için talimat yazılmasına karar verdi.198 Mahkeme,  
“Cumhurbaşkanı’na ve kamu görevlisine hakaret” suçlamalarıyla yürütülen davada199, müşteki-
ler Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Egemen Bağış ve Korkmaz Ka-
raca’nın davaya katılma taleplerini tüm sanıkların ifadeleri aldıktan sonra değerlendirmeye hük-
metti.200 Dava 16 Haziran’a ertelendi.201 

• Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörlüğü202, Savunma Sanayi Topluluğu203 tarafın-
dan düzenlenmesi öngörülen “Savunma Sanayi” 204 etkinliğini 5 Ocak’ta protesto ettikleri için 
17 öğrenci topluluğuyla ilgili faaliyetleri 45 gün süreyle yasakladı.205 Öğrenciler bu karara Rek-
törlük önündeki protesto eylemiyle206 tepki gösterdi.207 

21 Ocak 2023 
• Ankara'da 30 Aralık 2022 uğradığı silahlı saldırı208 sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel 

Başkanı Sinan Ateş209 ile ilgili yakınları tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bursa’da düzen-
lediği mitingde210 açılan pankartlar211 indirildi.212 Ateş’in yakınları, “Sinan için adalet” sloganı 
atarak seslerini Erdoğan’a duyurmaya çalıştı.213 Ayrıca alandaki bazı kişiler de Sinan Ateş ya-
zılı bez pankartlar taşıdı.214 “Sinan Ateş için adalet” yazılı pankart215 ise polis müdahalesiyle 
indirildi.216 

• Bursa’da Karacabey Belediyesi tarafından tapulu arazilerine el konulduğu gerekçesiyle protesto 
eylemleri düzenleyen Hürriyet köylüleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bursa'da Gökdere Mey-
danı’nda yaptığı mitinge217 katılmak istedi.218 Ancak köylüler, pankartları gerekçe gösterilerek 
mitinge alınmadı.219 Bunun üzerine köylüler, Fomara Meydanı’nda açıklama yaptı.220 Hürriyet 
Köyü Gençlik ve Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Bayram Efe, “Cumhurbaşkanımıza hoş 
geldin demek için mitinge geldik. Biz Ankara’da Cumhurbaşkanımıza derdimizi anlattık ama 
bizi mitinge almadılar” 221 dedi.222 

23 Ocak 2023 

                                                
194 https://www.sondakika.com/yerel/haber-findikli-belediye-baskani-cervatoglu-hakkinda-15573071/ 
195  https://www.odakhaber.com/haber/13784830/erdoganin-bursa-mitingine-kamu-calisanlarinin-katiliminin-zorunlu-tutulmasina-chp-bursa-il-baskanin-

dan-tepki-takipcisi-olacagiz 
196 https://www.birgun.net/haber/chp-lilerin-yargilandigi-sabika-holding-davasi-haziran-ayina-ertelendi-418321 
197 https://www.odakhaber.com/haber/13783745/chp-istanbul-il-orgutu-yoneticilerinin-yargilandigi-sabika-holding-brosuru-davasi-16-hazirana-ertelendi 
198 https://www.gazeteduvar.com.tr/chplilerin-yargilandigi-sabika-holding-davasi-haziran-ayina-ertelendi-haber-1599368 
199 https://t24.com.tr/haber/chp-istanbul-il-orgutu-yoneticilerinin-yargilandigi-sabika-holding-brosuru-davasi-16-haziran-a-ertelendi,1086645 
200 https://www.sondakika.com/haber/haber-chp-istanbul-il-orgutu-yoneticilerinin-15572611/ 
201 https://www.sondakkahaber.net/sabika-holding-brosuru-davasi-ertelendi/269724/ 
202 https://www.cumhuriyet.com.tr/egitim/odtude-tepki-ceken-karar-17-ogrenci-toplulugunun-faaliyetleri-yasaklandi-2023621 
203 https://www.gazeteduvar.com.tr/odtude-17-ogrenci-toplulugunun-faaliyetleri-45-gun-yasaklandi-haber-1599423 
204 https://www.gazeteduvar.com.tr/odtude-17-ogrenci-toplulugunun-faaliyetleri-45-gun-yasaklandi-haber-1599423 
205 https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/273102-savunma-sanayi-etkinligini-protesto-eden-odtu-topluluklarinin-faaliyetleri-yasaklandi 
206 https://www.evrensel.net/haber/479989/odtude-17-ogrenci-toplulugunun-etkinligi-yasaklandi  
207 https://haber.sol.org.tr/haber/odtude-17-ogrenci-toplulugunun-faaliyetlerini-45-gun-yasaklandi-363057 
208 https://artigercek.com/guncel/erdoganin-bursa-mitinginde-sinan-ates-protestosu-236502h 
209 https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/erdoganin-mitinginde-sinan-ates-gerginligi-adalet-istediler-mudahaleyle-karsilastilar-2023745 
210 https://www.evrensel.net/haber/480049/erdoganin-mitinginde-sinan-ates-pankarti-acildi-polis-mudahale-etti 
211 https://www.birgun.net/haber/erdogan-in-mitinginde-sinan-ates-pankarti-acildi-polis-indirdi-418424 
212 https://t24.com.tr/haber/erdogan-in-bursa-mitinginde-sinan-ates-in-yakinlari-pankart-acti,1086845 
213 https://medyascope.tv/2023/01/21/erdoganin-mitinginde-sinan-atesin-yakinlarinin-actigi-pankart-olisler-tarafinda-indirildi/ 
214 https://halktv.com.tr/gundem/erdoganin-mitinginde-sinan-ates-ayrintisi-714929h 
215 https://www.diken.com.tr/erdoganin-bursa-mitinginde-acilan-sinan-ates-pankartlari-toplatildi/ 
216 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/erdoganin-mitinginde-reis-sinan-ates-icin-adalet-pankarti-acildi-621381h.htm 
217 https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/belediye-tapulu-arazilerine-el-koymustu-koyluler-erdoganin-bursadaki-mitingine-alinmadi-2023771 
218 https://kisadalga.net/haber/detay/erdogana-akpli-belediyeyi-sikayet-etmislerdi-bursada-hurriyet-koyluleri-erdoganin-mitingine-alinmadi_53675 
219 https://www.sondakika.com/haber/haber-bursa-da-karacabey-belediyesi-tarafindan-tapulu-15574917/ 
220 https://www.bursatanik.com/hurriyet-koyluleri-erdoganin-bursa-mitingine-alinmadi.html/ 
221 https://enbursa.com/miting-alaninda-sok-gelisme-hurriyet-koyluler.html 
222 https://www.medyaege.com.tr/hurriyet-koyluleri-erdogan-mitingine-alinmadi-212739h.htm  
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• İstanbul Küçükçekmece 2. Asliye Ceza Mahkemesi, mizah dergisi Gırgır’ın çizeri Seyfi Şahin 
hakkında “Musa Kızıldeniz’i ayırır ve Yahudileri kurtarır” başlıklı karikatürü nedeniyle “halkın 
bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçlamasıyla223 bir yıl 15 gün hapis 
cezasına hükmetti. Mahkeme, Şahin’in “kişiliği ve ıslahı için yeniden suç işlemeyeceği yö-
nünde olumlu kanaat oluşmadığı” gerekçesiyle hapis cezasını ertelemedi. Seyfi Şahin, “Bu ül-
kede bir kişi cinayet işleyip,7-8 yıl yattıktan sonra çıkıp, tekrar cinayet işleyebiliyor, tekrar çı-
kıp bir suç daha işleyebiliyor, bir sürü örnekleri var Yeter ki, düşünme, yazma, çizme!” tepki-
sini gösterdi. Gırgır’ı 2017 yılında Şahin’in karikatürü gerekçe gösterilerek, yayıncısı tarafından 
kapatılmıştı. Sözcü, dergiyi ücretsiz yayınlıyordu.224 

28 Ocak 2023 
• İstanbul’da Sol Feminist Hareketi üyesi kadınlar, Hiranur Vakfı’nın kurucusu İsmailağa Cema-

ati’nden Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’yi 6 yaşından itibaren cinsel istismara maruz bıra-
kılmasına ilişkin dava225 nedeniyle vapurda “Tarikat düzeninizi başınıza yıkacağız” yazılı pan-
kart açtıkları için gözaltına alındı. Kadınlar, İskele İlçe Emniyet Merkezi’ne götürüldü.226 

30 Ocak 2023 
• İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, Boğaziçi Üniversitesi’nde rektör atamaları dolayı-

sıyla başlatılan protestolar kapsamında Rektör Naci İnci’nin makam aracının üstüne çıktıkları 
iddiasıyla savcılık 14 öğrenci hakkında hapis cezası talep etti.227 Savcılık, 12 sanığın 21 yıla ka-
dar, bir sanığın 23 yıl 4 aya kadar, bir sanığın da 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması gerektiği 
yönünde228 mütalaasını sundu.229 

• Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Batman’da intihar eden İpek Er’e cinsel saldırıda bulunduğu 
iddiasıyla yargılanan Musa Orhan’a hakaret ettiği gerekçesiyle sanatçı Melek Mosso hakkında 
iddianame hazırladı.230 Mosso’nun “Tecavüzcüleri koruyan bu sisteme yazıklar olsun” payla-
şımı231 gerekçesiyle iki yıldan dört yıla kadar hapsi talep edildi.232 

31 Ocak 2023 
• BirGün editörü Selçuk Özbek’in 78 yaşındaki babası “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla 

hakim karşısına çıktı.233 Mayıs ayına ertelenen davaya ilişkin Özbek, “Yarım asırdır olduğu 
gibi, babam ile annem kol kola... Birbirine yaslanan insanları yıldıramazsınız” dedi.234 

 
RTÜK ile İlgili Gelişmeler 
16 Ocak 2023 

• Sputnik radyo proramcısı Ali Çağatay235, Gezi davası nedeniyle 18 yıl hapis cezasına çarptırıl-
dığı için cezaevinde olan mimar Mücella Yapıcı’nın tedavisi hastaneye götürüldüğünde kelep-
çeli tutulması236 ile “bunlar ancak Guantanamo’da olur” dediği için RTÜK tarafından “üç prog-
ram durdurma” cezası verildiğini açıkladı.237 Çağatay, “Mücella Yapıcı’nın cezaevinde elleri 
kelepçeliyken dişlerinin çekilmesi ve cezaevinde düşerek kaburgaları kırılan Korg. Vural 
Avar’a ‘cezaevinde kalabilir’ raporu verilmesi üzerine “bunlar ancak Guantanamo ve Ebu 
Gureyb’de olur” dediğim için; RTÜK, 3 program durdurma cezası verdi” dedi.238 

 

                                                
223 https://www.diken.com.tr/berbat-karikaturu-nedeniyle-kapanan-girgirin-cizerine-bir-yil-15-gun-hapis/  
224 https://twitter.com/yaltakgurbuz/status/1617492172177289220?t=VQJ-jTE3ukCix_8NdY4W5Q&s=08  
225 https://www.akilligundem.com/utanc-davasi-oncesi-pankart-acan-kadinlar-gozaltina-alindi/  
226 https://www.sozcu.com.tr/2023/gundem/utanc-davasi-oncesi-pankart-acan-kadinlar-gozaltina-alindi-7572095/amp/  
227 https://www.gazeteduvar.com.tr/bogazicinde-14-ogrencinin-yargilandigi-davada-savci-yuzlerce-yil-hapis-istedi-haber-1600836 
228 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/bogazicili-ogrencilere-25-yila-kadar-hapis-istemi-42212366 
229 https://medyascope.tv/2023/01/30/bogazici-universitesi-protestolari-14-ogrenciye-21-yildan-25-yila-kadar-hapis-istemi/ 
230  https://haberbuketi.net/ezgi-molaya-destek-veren-melek-mosso-da-sanik-oldu-mossoya-musa-orhana-hakaretten-dava-

acildi/&ved=2ahUKEwitvq3mv_L8AhU7cPEDHXjiASoQFnoECCkQAQ&usg=AOvVaw0BSH7h28k083Cue5R_nzfK 
231 https://www.ntv.com.tr/turkiye/melek-mossoya-musa-orhan-davasinda-hapis-istemi,h0ITcoYse0KBzLwzT12C_g 
232 https://www.birgun.net/haber/melek-mosso-ya-musa-orhan-a-hakaretten-dava-acildi-419461 
233  https://www.gercekgundem.com/siyaset/birgun-editoru-selcuk-ozbekin-babasi-78-yasinda-cumhurbaskanina-hakaretten-hakim-karsisina-cikti-birbi-

rine-yaslanan-insanlari-yildiramazsiniz-409587  
234 https://twitter.com/slckzbk/status/1620358605278150656?t=gGQBSWJ-0qTWm5Y71L-tjg&s=08  
235 http://www.turkishpic.com/tr/site/konusmacilar?kid=142 
236 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/mucella-yapici-cezaevinden-mektup-yazdi-kelepceli-muayene-1951488 
237 https://twitter.com/AliCaatay/status/1614966742442180610?s=08 
238 https://www.gercekgundem.com/medya/tutsaklara-yapilan-muameleyi-elestirdigi-icin-rtukten-ceza-aldi-407841 
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İfade ve Basın Özgürlüğüne Yönelik Yurtiçi ve Yurtdışından Gelen Tepkiler 
6 Ocak 2023 

• Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin (ÇGD) hazırladığı raporda, 2022’ye ilişkin değerlendirme-
sinde, gazetecilere yönelik saldırıları, engellemeleri ve sansür yasasını hatırlattı. Rapora göre, 
2022 yılında basın özgürlüğüne yönelik baskılar kapsamında gazeteciler, hemen hemen her top-
lumsal olayı takip sırasında emniyet kuvvetleri tarafından engellendi.239 

7 Ocak 2023 
• Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) 2022 Basın Özgürlüğü Raporu’nu yayımladı.240 Rapora 

göre; 2022 yılında 174 davada 263 gazeteci yargılandı.241 Gazetecilere farklı sürelerde hapis ve 
değişik tutarlarda para cezası verildi. Bir yıl boyunca en az 33 gazeteci tutuklandı, en az 72 ga-
zeteci gözaltına alındı. Bazı gazeteciler, gözaltına alınmalarının ardından tutuklandı.242 Bazı ga-
zeteciler, haklarında kesinleşen yargı kararı uyarınca cezaevine gönderildi.243 Raporda, Radyo 
ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) TV kanallarına verdiği ceza kararları da yer aldı. Bir 
yılda 13 TV kanalına 58 kez ceza kesti. Beş TV kanalına verilen 54 cezanın toplam tutarı, 17 
milyon 335 bin olurken sekiz TV kanalına verilen dört cezanın toplamı 1 milyon 674 bin TL 
oldu.244 

10 Ocak 2023 
• DİSK Basın İş Sendikası Faruk Eren, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle ‘Basın hür-

dür ve sansür edilemez’ denilen anayasa hükmü uygulansın. Özellikle sahada çalışan meslektaş-
larımıza uygulanan şiddete son verilsin. Basın ve ifade özgürlüğü önünde engel olan tüm yasa-
lar değişsin veya kaldırılsın. Gazeteciler ve medya organlarını boğma görevini üstlenen RTÜK, 
BİK, İletişim Başkanlığı lağvedilsin, yerine meslek örgütlerinin temsilcilerini yer aldığı gerçek-
ten özerk kurumlar ve kurullar kurulsun. Sendikalaşmanın önündeki tüm engeller kaldırılsın” 
dedi.245 

12 Ocak 2023 
• Merkezi New York’taki İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) 2023 yılı raporunu yayımladı. Ra-

porun Türkiye bölümünde, Voice of America (VOA) Türkçe’nin de arasında bulunduğu medya 
kuruluşlarına getirilen erişim engeli eleştirildi. Raporda Türkiye’deki durum ifade özgürlüğü, 
kadın hakları, muhalefete baskı ve LGBT hakları gibi başlıklar altında incelendi.246 

13 Ocak 2023 
• CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer247, BİK’in kabul ettiği “Resmi İlan ve Reklam Yö-

netmeliği”nin248 gazetecilik ve internet haberciliğini yok olma noktasına getireceğini açıkladı.249 
• Gazeteciler Cemiyeti, BİK’in kabul ettiği “Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği”ne muhalefet 

şerhi düştü ve yargı yoluna başvuracağını açıkladı.250 Açıklamada, “Resmi ilan ve reklamların 
yayımlanacağı mecralar arasına internet haber sitelerinin de dahil edilmesine ilişkin yönetmelik 
taslağı maalesef Anayasaya, yasalara, basın ve ifade özgürlüğüne, çalışma hürriyetine aykırıdır, 
apaçık bir hukuk ihlalidir” denildi.251 

17 Ocak 2023 
• Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, İsmailağa Cemaati’yle ilgili dava nedeniyle “Altı 

yaşında bir çocuğun öz babası ve annesi tarafından evlendirilmesinin yobazlığın en kötü şekli 
olduğunu” vurgulayarak, yayın yasağı kararını eleştirdi. Bilgin, “Elbette mağdurun haklarını 

                                                
239 https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/272507-2022-de-de-gazeteciler-hedefteydi-174-davada-263-gazeteci-yargilandi  
240 https://www.birgun.net/haber/gazeteci-kiskacta-416706 
241 https://kisadalga.net/haber/detay/cgdden-basin-ozgurlugu-raporu-2022de-174-davada-263-gazeteci-yargilandi_52112 
242 https://www.evrensel.net/haber/478844/cgd-2022de-174-davada-263-gazeteci-yargilandi 
243 https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/272507-2022-de-de-gazeteciler-hedefteydi-174-davada-263-gazeteci-yargilandi 
244 https://www.malatyasonnokta.com/d/7999/cgd-2022-yilinda-da-gazeteciler-hedefteydi-174-davada-263-gazeteci-yargilandi 
245 https://www.bursamuhalif.com/disk-basin-isten-10-ocak-mesaji-tutuklu-gazeteciler-serbest-birakilsin/  
246  https://www.voaturkce.com/a/insna-hakari-izleme-orgutu-raporu-turkiyede-secim-oncesi-hukumet-medya-ve-yargida-guclu-denetim-uygulu-

yor/6914927.html 
 
247 https://www.dokuz8haber.net/bikin-internet-siteleri-yonetmeligine-itiraz-acikca-gazetecilerin-aleyhine  
248 https://twitter.com/t24comtr/status/1613899920028606464?t=UgKMXwRq0uCGecSkaOqVtg&s=08  
249 https://www.gazeteduvar.com.tr/bik-internet-haber-siteleri-icin-yonetmeligi-kabul-etti-gazetecilerden-itiraz-geldi-haber-1598315  
250 https://www.inspiredminds.de/tr/i%CC%87nternet-haber-siteleri-i%C3%A7in-yeni-d%C3%BCzenleme-yolda/a-64387464  
251  https://medyascope.tv/2023/01/13/internet-haber-sitelerine-iliskin-resmi-ilan-ve-reklam-yonetmeligi-bik-genel-kurulunda-kabul-edildi-gazeteciler-ce-

miyeti-anayasaya-ve-calisma-hurriyetine-aykiri/  
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koruma amaçlı önlemler alınması gerekir. Ancak, bu mezalimi uygulayan baba ve anne, ‘dini 
nikah’ kisvesi altında çocuğa yıllarca tecavüz eden vahşi ve çeşitli yöntemler ve ahlaksızlıkla bu 
vahşi durumu görmeyen, görülmesine izin vermeyen yapılanma elbette teşhir edilmeli, kınan-
malıdır. Basın yasağı uygulanması, gerek bu konuda gerekse herhangi bir konuda, halkın anaya-
sal öğrenme hakkının gaspı, vahşilere kalkan olma çabasıdır” dedi. Bilgin, ayrıca “Altı yaşında 
çocukla evlenilir’ diyene hak ettiği yanıtı verdiği için yargılanması dostumuz Zafer Arapkirli 
için şüphesiz bir onurdur. Zafer Arapkirli, gazetecilik vazifesini yapmış, vatandaş olma hakkını 
kullanmıştır. Bu dava, davayı açanlar için bir utanç vesilesidir. Zafer Arapkirli iyi bir gazeteci-
dir. Doğruları savunmaktan vazgeçmeyen bir gazetecidir. Yanındayız...” dedi.252 

21 Ocak 2023 
• DİSK Basın-İş Sendikası253, Diyarbakır Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutuklu Jinnews muha-

biri Derya Ren’e çıplak aramaya direndiği için verilen üç günlük hücre cezası hakkında “Mah-
pus gazetecilere işkenceden vazgeçin! Gazetecilere özgürlük” mesajını paylaştı.254 

24 Ocak 2023 
• Basın meslek örgütleri, gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu’nun MHP lideri Devlet Bahçeli’ye Sinan 

Ateş cinayetiyle ilgili soru sorduğu için tartaklanmasına ve “ajan ve provokatör” suçlamasıyla 
hedef gösterilmesine tepki gösterdi.255  

• DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Bir siyasi partinin genel başkanının bir gazeteciyle 
konuşma tarzı... O tonda, o ifadede her şey var. Tehdit de var. Bir cümle deyip geçmeyin. İfade 
enteresan; ‘İşine bak’ diyor. Halbuki Yıldız Hanım orada işini yapıyor. Bunların cevabını mille-
timiz verecek” ifadelerini kullandı.256 

• Gazeteci Sibel Hürtaş, Uğur Mumcu’nun 30. ölüm yıldönümüyle ilgili yazısında, “Uğur 
Mumcu davasından geriye elimizde 80 klasörden ibaret bir dava dosyası var. Geçen günlerde 
davaya müdahil olan Avukat İlhan Cihaner ile birlikte, o klasörleri yeniden taradık. Gözümüze 
takılan bir ismin hikayesi, Mumcu davasının karanlıkta kalış öyküsünün adeta somut bir yansı-
ması gibi…257 Mehmet Ali Tekin’in yanındaki isim en fazla dikkatimizi çeken isimlerden biri 
oldu. Tekin’in davalar boyunca müdafilik görevini üstlenen kişi bugün Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’ın avukatı olan Mustafa Doğan İnal’dı. Peki Mustafa Doğan İnal, Erdoğan adına kimlere 
dava açıyor dersiniz? Gazetecilere…” ifadelerini kullandı.258 

• Gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu259 KRT TV'ye yaptığı açıklamada, “Gazetecilik bize soru sorma mes-
leği olarak öğretildi. Ben sayın Bahçeli'ye doğrudan bir yanıt vermek istemiyorum. Görüntüler 
ortada. Benim yaptığım iş her zaman soru sormak” dedi.260 Yazıcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“İtme pozisyonunda ben refleks olarak geriye kaçtığım için olayın fiziki şiddeti benim açımdan 
çok etkin olmadı. Orada sorudan duyulan rahatsızlık net olarak görülüyor. Benim için üzücü olan 
nokta, asıl itme eylemini yapan kişinin milletvekili olması; polis değil, korumalar değil. Böyle 
bir milletvekilinin kendine görev edinerek böyle bir tutum alması benim için üzücü oldu. Bir 
gazeteci olarak bir siyasi partinin liderinin açıklaması ilişkin kendisine yanıt verecek bir tutum 
olamaz. Gazeteciliğin temel görevinin soru sormak olarak tanımladım ben. MHP Grubu çıkışında 
birkaç haftadır Sinan Ateş cinayeti gündemde olmasına rağmen soru almıyoruz şeklinde bir tutum 
vardı.”261 

26 Ocak 2023 
• HDP eski eş genel başkanı Serpil Kemalbay, Karşı Mahalle muhabiri Sezgin Kartal’ın 10 Ocak 

Çalışan Gazeteciler Günü’nde gözaltına alındıktan sonra tutuklanmasına tepki gösterdi.262 “Ger-
çeğin peşinde koşan gazeteci arkadaşımızın ve çok sayıda basın emekçisinin tutuklanması bir 

                                                
252 https://haberton.com/yayin-yasaklari-ogrenme-hakki-ihlalidir/ 
253 https://twitter.com/Disk_Basin_is/status/1616809038108586028?t=IO34vBx9jVxFe1v6-oh2eQ&s=19  
254 https://www.gazeteduvar.com.tr/gazeteci-derya-rene-hucre-cezasi-haber-1599491  
255 https://www.voaturkce.com/a/gazetecilik-orgutleri-mhp-nin-tepki-gosterdigi-voa-muhabirine-dahip-cikti/6931733.html 
256 https://www.voaturkce.com/a/gazetecilik-orgutleri-mhp-nin-tepki-gosterdigi-voa-muhabirine-dahip-cikti/6931733.html  
257 https://twitter.com/sibelhurtas/status/1617869496580202498?s=24&t=H7PZtPQojWq6cwXZ1ZLSjA  
258 https://twitter.com/evrenselgzt/status/1617867905265242112  
259 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/gazeteci-yildiz-yazicioglu-kimdir-yildiz-yazicioglu-hangi-kanalda-calisiyor-2024991 
260 https://twitter.com/krtkulturtv/status/1617835904256872452 
261 https://t24.com.tr/video/bahceli-nin-isine-bak-dedigi-gazeteci-yildiz-yazicioglu-aciklama-yapti-yaptigim-is-her-zaman-soru-sormak,51798 
262 https://ilerihaber.org/icerik/gazeteci-sezgin-kartal-tutuklandi-149677  
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hak ihlali olduğu kadar, seçim güvenliğini de tehdit etmektedir. Tutsak gazetecileri serbest bıra-
kın!” dedi.263 

• TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş ve Diyarbakır Temsilcisi Mahmut Oral, haberleri nede-
niyle hakkında sıkça adli işlemler yapıldığı gerekçesiyle Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (Bİ-
GACEM) Başkanı ve gazeteci Sinan Aygül’e destek ziyaretinde bulundu. Oral, ziyarette Ay-
gül’e karşı yapılan baskıların “sistematik” hale geldiğine dikkat çekti.264 

27 Ocak 2023 
• ÇGD, Murat Ağırel hakkında 6284 sayılı kanun kapsamında iki ay yazı yazmama cezası kararı 

alınmasına “Uygulanmaması bu topraklarda her yıl yüzlerce kadının erkekler tarafından öldü-
rülmesine neden olan bir kanun, gazeteciyi susturmak için kullanılıyor” tepkisini gösterdi. 
Açıklamada, “Kadınlar ve çocukları bir türlü koruyamayan ülkede, 6284 sayılı Kanunu bile 
kendi çıkarları için istismar etmekten çekinmiyorlar. Hem de gazetecileri susturmak için hem de 
azıcık utanmadan...” denildi.265 

30 Ocak 2023 
• Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Çukurova Gazeteciler Cemi-

yeti (ÇGC) Başkanı Cafer Esendemir, halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkının kutsal 
olduğunu belirterek, gazeteci–yazar Murat Ağırel hakkında iki ay yazı yazmama kararı verilme-
sini eleştirdi.266 

 
Diğer Gelişmeler 
5 Ocak 2023 

• CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İyi Parti 
Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında TBMM Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerince oluş-
turulan Karma Komisyon’da AKP-MHP oy çokluğu kararıyla dokunulmazlıklarını kaldırma ka-
rarı alınmasına tepki gösterdi. Özel, “Bunun siyasi ve mantıksal bir manevra olduğunu, buna 
tevessül edilmesinin iktidar bloğunun çaresizliğini gösterdiğini” söyledi.267 CHP Grup Başkan-
vekili Engin Altay da: “Hayrola, seçime üç ay kala ne bu? İstediğin vekilin dokunulmazlığını 
kaldıracaksın, istediğin belediye başkanını görevden alacaksın. Erdoğan ne oldu millet irade-
sine?” diye sordu.268 

• Gazeteci Cüneyt Özdemir, Faruk Bildirici’nin, Youtube kanalında reklam söyleşileri yapmasına 
ve tanıtım çekimlerinde  Diyarbakır kayyumunu övdüğü gerekçesiyle tepki göstermesi ardından 
kendisi hakkında “Kaşıklı, kol saatli, fırıldaklı bir gazeteci portresi: Cüneyt Özdemir” başlıklı 
bir yazı kaleme aldığı için Orhan Gökdemir’e dava açtı.269 

• Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) üyesi, sürekli basın kartı sahibi Gültekin Tarı, hayatını kay-
betti.270 

7 Ocak 2023 
• Gazetecilik mesleğini icra ederken arkadan saldırıya uğrayarak darp edilen gazeteci ve yazar 

Hüseyin Çetiner, saldırganın ölmesi ardından varislerine karşı sürdürdüğü davayı kazandı. Dava 
varislerin tazminat ödemesi sonucu ile sonuçlandı. Çetiner, “Zor şartlar altında kamuoyunun 
haber alma hakkını sağlamak için emek harcayan basın mensuplarına karşı kimse saygısızlık 
yapamaz” diyerek hakkını savundu.271 

                                                
263 https://twitter.com/SerpilKemalbay/status/1618557839072722944?s=08  
264 https://artigercek.com/guncel/tgsden-bigaceme-destek-ziyareti-237028h 
265 https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/baris-pehlivan/kadinligi-somuren-akpli-2025496  
266 https://adanatorosgazetesi.net/cgcden-agirelin-cezalandirilmasina-tepki/  
267 https://twitter.com/eczozgurozel/status/1610992200594395136?t=GgGlb6tzRYLITuFD7fVliw&s=08 
268 https://twitter.com/herkesicinCHP/status/1611042343804874753?t=VRzmp_ctKFQmyG0z7Q6snw&s=08 
269 https://tele1.com.tr/faruk-bildiriciden-cuneyt-ozdemire-kayyim-tepkisi-735664/ 
270 https://www.milliyet.com.tr/gundem/gazeteci-tari-hayatini-kaybetti-6883584 
271 https://www.istanbultimes.com.tr/guncel/gazeteciye-yapilan-saldiri-8-sene-sonra-cezasini-buldu-h55072.html 
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• Gazeteci Kemal Öztürk, hakkında yazdığı seviyesiz sözler272 nedeniyle meslektaşı gazeteci Cü-
neyt Özdemir’e açtığı “üç kuruşluk” davayı kazandı.273 Öztürk, Özdemir’in bunun haberleştiril-
memesi için bazı haber sitelerine baskı yaptığını iddia etti.274 

• Bitlis Gazeteciler Cemiyeti bürosuna giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler ofisteki kapı dahil 
her şeyi çaldı.275 Cemiyet Başkanı Sinan Aygül, bunun basit bir hırsızlık olayı olmadığının da 
altını çizdi.276 Aygül, bir kısmı daha sonra bulunan malzemelerin kullanılamaz halde olduğunu 
belirterek, kapıyı, polis ekiplerinden tutanakla teslim alıp tutanakla koruma altına aldıklarını 
sözlerine ekledi.277 

• İnan Demirel278 Halk TV’deki haber koordinatörlüğü görevinden ayrıldığını duyurdu.279 
9 Ocak 2023 

• Halk TV’nin internet sitesinde yaklaşık iki yıldır Genel Yayın Yönetmenliği’ni sürdüren Hakan 
Çelenk, çok yorulduğunu ifade ederek görevini bıraktığını ve bunun kanal için bir sürpriz olma-
dığını zaten daha önceden haberlerinin olduğunu belirtti.280 Haber Müdürü Pınar Keleş de istifa-
sını sundu.281 

12 Ocak 2023 
• Şanlıurfa’da bir hastanenin acil servisi önünde, iki aile arasındaki tartışma silahlı kavgaya dö-

nüştü.282 Polis ve muhabirler kavganın ortasında kaldı.283 
13 Ocak 2023 

• Doğan Medya Grubu’nu almak için Ziraat Bankası’ndan 675 milyon dolar kredi kullanan ve bu 
krediyi ödemediği öne sürülen Demirören Medya Grubu’nun, Varlık Fonu Yönetim Kurulu 
üyesi olan Fuat Tosyalı’ya geçeceği iddia edilmişti. Demirören Medya Grubu’ndan yapılan 
açıklamada, bu iddia üzerine “Bugün Cumhuriyet Gazetesi yazarı Jale Özgentürk, Demirören 
Medya ile ilgili kaleme aldığı köşe yazısında gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan iddiaları 
dile getirmiştir. Demirören Medya çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam etmektedir. Asılsız 
iddiaları gündeme taşıyan ilgili yazar ve yayın kuruluşu ile yazıyı kullanan medya mecralarıyla 
ilgili tıpkı geçmişte olduğu gibi yine hukuki süreç başlatılmıştır” denildi.284 

• İstanbul Beşiktaş’taki bir manavda meyve fiyatlarıyla ilgili haber çalışması sırasında Kanal 7 
muhabiri Meryem Nas Mercan’a başörtüsü nedeniyle hakaret ettiği gerekçesiyle Aylin A. adlı 
yurttaş gözaltına alındı.285 

14 Ocak 2023 
• CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, TV100’de Uğur Dündar’ın sorularını yanıtladığı yayın sı-

rasında ekranda SADAT’ın reklamı verildi. Söz konusu reklamda, SADAT’ın “Stratejik danış-
manlık, eğitim ve lojistik...” gibi çeşitli hizmetlerinin sıralandığı görüldü.286 Bunun üzerine 
Uğur Dündar, “Programın içine alınan reklamlar konusunda benim hiçbir bilgim, ilgim yok. 
Reklam bölümü 1 aydır kullanılan SADAT reklamını, yaklaşık üç saati bulan bizim programın 
yayınında sadece 8 saniye kullanılmış. Televizyon yönetiminin müdahalesiyle kaldırılmış. Tek-
rar yayına getirilmemiş” ifadesini kullandı.287 

15 Ocak 2023 
• CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TV100’de Uğur Dündar’a konuk olduğu yayında SA-

DAT reklamı gösterilmesiyle ilgili “O az kalmış aklınızı alırım sizin, paramiliter artıkları, siz 

                                                
272 https://twitter.com/cuneytozdemir/status/1562189926661120000 
273 https://onedio.com/haber/host-davasi-kemal-ozturk-cuneyt-ozdemir-den-3-kurus-kazandi-1119271 
274 https://twitter.com/kemalozturk2020 
275 https://www.birgun.net/haber/bitlis-gazeteciler-cemiyeti-nde-hirsizlik-kapi-dahil-her-sey-calindi-416752 
276 https://twitter.com/sinanaygul/status/1611787465865498624 
277 https://twitter.com/sinanaygul/status/1612479130657869824 
278 https://www.kimdirkim.com/inan-demirel-kimdir.html 
279 https://twitter.com/inandemirel/status/1611655330945200129?t=sKJAiH7-h_ldZSYuCNJO5Q&s=08, 
280 https://www.gercekgundem.com/medya/halk-tvde-ust-duzey-istifa-hakan-celenk-gorevi-birakti-407040 
281 https://www.odatv4.com/guncel/halk-tv-de-pes-pese-ayriliklar-uc-isim-istifa-etti-265794 
282 https://mardinhaber.com.tr/haber/13679346/husumetli-grup-arasinda-silahli-kavga-biri-polis-biri-gazeteci-4-yarali 
283 https://www.sondakika.com/haber/haber-sanliurfa-da-hastanedeki-kavga-kamerada-15560664/ 
284 https://t24.com.tr/haber/satilacagi-iddia-edilen-demiroren-medya-dan-aciklama-asilsiz-iddialar-hakkinda-hukuki-surec-baslatildi,1085180  
285 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/gazeteci-meryem-nas-mercana-basortusu-nedeniyle-hakaret-eden-kisi-adliyede/2786895 
286 https://halktv.com.tr/siyaset/tv100de-skandal-kilicdarogluna-ekranda-sadat-kumpasi-713575h 
287 https://twitter.com/ugurdundarsozcu/status/1614358490008494080? 
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kimi tehdit ediyorsunuz” tepkisini gösterdi.288 TV100 Genel Yayın Yönetmeni Alican Değer ise, 
“Bir alt bant yüzünden bir anda sosyal medyada bir linç hareketi başladı. Üstelik bu konuda hiç 
bir dahli bulunmayan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Uğur Dündar hedef alınarak 8 saniyelik 
alt bant reklamından yola çıkılarak varılmak istenen noktalar bizleri hayrete düşürdü. İşin aslı ise 
şöyleydi: SADAT geçtiğimiz ay bizim de içinde bulunduğumuz bazı kanallara 8 saniye uzunlu-
ğunda sınırlı sayıda alt bant reklam yollamış idi. Böylesine politik göndermeleri ve entrikalı in-
celikleri bilmeyen reklam servisimiz SADAT reklamını zaman zaman programların içerisine ko-
yarak görevini yapıyordu. Nitekim Sayın Uğur Dündar’ın Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı 
programda 100’ü aşkın alt bant reklamın içine bu reklamı da yerleştirmiş. Yayın yönetimi durumu 
fark ettiği an müdahalede bulundu. Ancak reklam servisimizin siyasi bilgi eksikliği yüzünden 
Sayın Uğur Dündar’ın, hele hele de Sayın Kılıçdaroğlu’nun hedef alınması kabul edilemez. Böy-
lesi masum sayılabilecek bir hatadan yola çıkılarak kişi ve kurumları yok etmeye çalışmak en 
azından belli değerleri savunduğunu söyleyenlere yakışmamaktadır. Bu olaydan tabii ki ders alın-
mıştır. Tekrarı önlenecektir” 289 açıklaması yaptı.290 

• SADAT CEO’su Melih Tanrıverdi, TV100’deki reklamın planlı bir şekilde verildiğini anlattı. Kı-
lıçdaroğlu’nun ne zaman yayına çıkacağının bir CHP’li tarafından kendilerine verildiğini iddia 
eden Tanrıverdi, paylaştığı mesajlarda Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı.291 Melih Tanrıverdi292, 
açıklamalarında “2022 yılına dönük PR incelemesi yaptığımızda SADAT ile Kılıçdaroğlu birlik-
teliğinin en iyi reytingi yaptığını gördük. Reklam departmanımız 1.500 TL’lik bir reklam vererek 
bu reytingi güzel bir PR çalışmasına döndürmüş. Tebrik ederim. Aslında ben Halk TV veya 
Tele1’e istemiştim fakat Kılıçdaroğlu onların reytingi düşük kaldığı için TV100’ü tercih etmiş. 
Ama sıkıntı yok, söz o kanallara da çıkarsa onlara da reklam veririz. Etkili reklam için Halk TV 
veya Tele1 planlıyorduk. Hafta ortası CHP’den bir hanım kardeşimiz Kılıçdaroğlu’nun Dündar’la 
yapacağı programın cumartesi yayınlanacağı bilgisini verince kanal planlamamızı değiştirmek 
zorunda kaldık. Bazen evdeki hesap çarşıya uymuyor… Değil mi Kılıçdaroğlu?”293 ifadelerini 
kullandı.294  

• TV100 yönetimince yapılan SADAT ve Melih Tanrıverdi’ye yönelik yazılı açıklamada295 ise, 
“Kanalımız TV100’de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yayını sırasında dikkatsizlik ve özensizlik so-
nucu yayına giren 8 saniyelik SADAT reklamı nedeniyle siyasi bir fırtına koparılmak istenmek-
tedir. Kanalımız TV100, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Uğur Dündar ile birlikte bu olayın 
mağdurları arasındadır. SADAT yetkililerinin ‘Gol’ diye attıkları ahlaka sığmayan Twitter pay-
laşımından yola çıkarak bir operasyona hedef olduğumuz ortaya çıkmıştır. Bu nedenle Reklam 
Genel Müdürü ve yayın sorumlusunun çıkışı verilmiştir. Böylesi bir olayın tekrar etmemesi için 
de bütün önlemler alınmıştır. Üzgünüz” denildi.296 Uğur Dündar ise, “Paramiliter artığı SADAT 
kim, hayatını demokrasiye, özgürlüklere ve hukukun üstünlüğüne adamış CHP Lideri Sn. Kemal 
Kılıçdaroğlu’nu tehdite yeltenmek, provokasyon yapmak kim? Haddinizi bilin, kendinize gelin, 
Kılıçdaroğlu’nun ardında milyonlar olduğunu iyi belleyin, tahrik etmeyin!” ifadelerini kul-
landı.297  

• Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ise, “SADAT’tan Tele1’e böyle bir başvuru 
yapılsaydı, tıpkı bize daha önce reklam vermek isteyen yandaş Cengiz İnşaat, Kolin ve Limak 
Holding’e yaptığımız gibi tereddütsüz reddederdik. SADAT şeriatçı bir özel harp kuruluşudur. 
Biz onunla ancak mücadele ederiz” ifadelerini kullandı.298 

                                                
288  https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/kilicdaroglunun-az-kalmis-aklinizi-alirim-diyerek-tepki-gosterdigi-sadattan-aciklama-kanal-planlamamizi-

2021716 
289 https://www.diken.com.tr/tv100un-savunmasi-sadat-hatasi-siyaset-bilgisizligindenmis/ 
290 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/mobi/tv100-genel-yayin-yonetmeni-alican-degerden-aciklama-619187h.htm 
291 https://www.gercekgundem.com/gundem/sadat-baskanindan-kilicdarogluna-yanit-aslinda-halk-tv-veya-tele1-planliyorduk-407727 
292 https://halktv.com.tr/siyaset/tv100-hata-dedi-sadat-ceosu-reklamin-planli-verildigini-anlatti-713596h 
293 https://www.milligazete.com.tr/haber/13701135/sadattan-kilicdarogluna-reklam-yaniti-aslinda-halk-tv-ve-tele-1e 
294 https://twitter.com/AKM_Tanriverdi/status/1614522116589633536?t=G5K6wzTwVTDDxCIFDTWtPw&s=08 
295 https://www.diken.com.tr/tv100un-savunmasi-sadat-hatasi-siyaset-bilgisizligindenmis/ 
296  https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/tv100den-sadat-baskani-tanriverdiye-alcakliga-varan-aciklamalarina-karsi-suc-duyurusunda-bulunduk-

2022799 
297 https://twitter.com/ugurdundarsozcu/status/1614562748691615745?cxt=HHwWgsC89f-QiugsAAAA 
298 https://twitter.com/merdanyanardag/status/1614557004504223744?t=TSY8Lf028l6QO4AEkYnnlQ&s=08 
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• Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu ise, “Halk TV, paramiliter bir yapının reklamlarına yer verme-
yecek kadar hukuka bağlı, demokrasiye inanan milyonların kanalıdır. Sayın Kılıçdaroğlu’na yö-
nelik imalı tehditleriniz, hiçbir parasal güçle kanalımızda yer bulamaz” ifadelerini kullandı.299 

• RTÜK üyesi İlhan Taşcı, TV100’ün, “Dikkatsizlik ve özensizlik sonucu yayına girmiş olan 8 
saniyelik SADAT reklamı nedeniyle siyasi bir fırtına koparılmak istenmektedir” açıklamasına 
tepki gösterdi. Taşçı, “CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yayındayken Tehdit eder-
cesine silahlı-paramiliter bir yapının reklamını yapmanın anlamı açıktır! Hele ki Sayın Kılıçda-
roğlu’nun bu yapıya karşı mücadelesi ortadayken. Vahim durum ‘8 saniyelik’ bir şey diye ge-
çiştirilemez” dedi.300 

• TV100’ün patronu Necat Gülseven’in Alaattin Çakıcı’yla fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. 
Fotoğraf, Çakıcı tarafından Twitter’da 12 Kasım 2020’de “Alaattin Çakıcı, Four Seasons Otel’de 
dostlarıyla akşam yemeğinde birlikteler. Necat Gülseren, Cihan Çakıcı, Tevfik Karaaslan, Veysi 
Nazlıcan” notuyla paylaşıldı.301  

• TV programcısı Selin Yurdakul302 ise, “TV100’den neden kovuldum? Ekran yüzleri nasıl değişti? 
SADAT yöneticileri defalarca tartışma programlarına katıldı. TV100’de, haftalık listelerde Bülent 
Demir ve Ersan Ergür’e neden yer veriliyordu? TV100 iktidarın aparatıdır” açıklaması yaptı.303 

• Halkların Demokratik Partisi (HDP), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), Toplum-
sal Özgürlük Partisi (TÖP), Emekçi Hareket Partisi (EHP) ve Sosyalist Meclisler Federasyo-
nu'nun (SMF) kurduğu Emek ve Özgürlük İttifakı304, “Yoksulluğa, Savaşa, Baskılara Dur Diye-
lim” sloganıyla İstanbul Kartal Meydanı’nda miting düzenledi.305 

17 Ocak 2023 
• CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM’deki grup konuşmasında, TV100 yayınındaki 

SADAT reklamı yayınlanmasıyla306 ilgili “O resimdeki mesaj net. ‘Sizin için geleceğiz’ diyorlar. 
Beyefendiler benim için gelecekmiş. Vatandaşımızın ne olup bittiğini anlamasını istiyorum. Bu 
paramiliter artıklar, daha büyük bir resmin sadece bir parçası. Her şeyin temelinde aslında tek bir 
şey var. Bu da para, doymayacakları kadar çok para. Halkımızdan çalınan bir para. Bu parayı 
çalan 5’li çeteler var. 5’li çete dediğime bakmayın, bunların kod ismi 5’li. Aslında bunların sayı-
ları binlerce. Anlamadıkları tek bir şey var. Bay Kemal yolundan dönmez.” İfadelerini kullandı.307  

20 Ocak 2023 
• Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, The Economist Dergisi’nin, Cumhurbaş-

kanı Erdoğan ile ilgili kapağına tepki gösterdi. The Economist’in “entelektüel açıdan tembel, 
sıkıcı ve kasıtlı bir cehalete dayalı Türkiye tasvirini yeniden piyasaya sürdüğünü” söyleyen Al-
tun, “Klişe sözler, dezenformasyon ve küstah bir propagandayla kendilerince Türk demokrasisi-
nin sonunu ilan ediyorlar” dedi.308 

• İstanbul Çatalca Kaymakamlığı, Aziz Nesin’in kurduğu Nesin Vakfı’nın banka hesabındaki 
yaklaşık 2 milyon TL’ye el konularak Hazine’ye devredilmesine karar verdi.309 Çatalca Kayma-
kamlığı’nın 12 Nisan tarihli kararıyla izinsiz yardım toplandığı iddiasıyla ve 2860 sayılı Yardım 
Toplama Kanunu’nun 7’nci maddesine muhalefet edildiği gerekçesiyle310 Nesin Vakfı’nın Tür-
kiye İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, Vakıfbank ve Ziraat Bankası’ndaki hesaplarını bloke 
etti311 ve  27 Aralık 2022 tarihinde ise vakfın banka hesaplarında bulunan 1 milyon 970 bin 

                                                
299 https://twitter.com/cafermahiroglu/status/1614545921643003905?t=Z3ziXfbkcPIDa4yNDUT-Jw&s=08 
300 https://halktv.com.tr/gundem/rtuk-uyesinden-sadat-reklami-incelensin-cagrisi-713671h  
301 https://twitter.com/cengizerdinc/status/1614575931091304448?t=OQHFXKrovrVl1Nzg7Kv5uQ&s=08 
302 https://twitter.com/selinyurdakul/status/1446428839077466121 
303 https://twitter.com/selinyurdakul/status/1614601637573853190?t=-G-wwhv2mRzyonoZXGX5gA&s=08 
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TL’nin Hazine’ye aktararak hesaplardaki blokeyi kaldırmaya karar verdi.312 Kaymakamlık, Ne-
sin Vakfı’nın Çatalca Gökçeali Mahallesi’ndeki 7 bin 955 metrekarelik arazisinin mülkiyetinin 
de kamuya geçirilmesi istiyor.313 Bu araziye dair süreç ise devam ediyor.314 Nesin Vakfı yöneti-
cisi Süleyman Cihangiroğlu, “Yapılan bağışlara el koymak hangi vicdana sığar? Hangi kanuna 
sığar?” diyerek parayı bağışçılardan aldıklarını ve her kuruşun hesabını verdiklerini belirterek 
karara tepki gösterdi.315 

21 Ocak 2023 
• CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Hacettepe Üni-

versitesi öğretim üyesi Sinan Ateş’in 30 Aralık’ta öldürülmesiyle ilgili “Ülkücü Sinan Ateş’in 
katillerini 4 ay sonra adalet önüne çıkarmak üzere çalışmaya başlayacağız. Her şeyi biliyoruz. 
Bu benim gençlerimize ve CHP’de siyaset yapan ülkücülere sözümdür. Bu kurtlar sofrası kaza-
namayacak. Sinan Ateş unutulmayacak” dedi.316 

23 Ocak 2023 
• Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cem Ersoy görevinden 

alındı. Karara gerekçe olarak “Ersoy’un dekanla uyumlu çalışmadığı” iddiası gösterildi. Er-
soy’un yerine vekaleten Prof. Dr. Fatih Alagöz atandı.317 Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mü-
hendisliği Bölümü öğretim üyeleri ise, yapılan bu müdahaleyle başarılı bir bölüme ve Tür-
kiye’nin bilimsel gelişimine zarar verildiğini ifade etti.318  

• Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Metal İş Sendikası'nın örgütlü olduğu Schneider Elektrik'teki 
grev kararını319 da milli güvenliği bozucu nitelikte gördüğünden 60 gün süreyle erteledi.320 

• Geçmişte Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) başkan-
lığı görevlerinde321 bulunmuş olan gazeteci Orhan Erinç322 87 yaşında hayatını kaybetti.323  

• Habertürk TV, “Annem karne hediyesi et aldı” diyen bir çocuk görüntüsüyle tartışma yaratan et 
fiyatları ile ilgili haberine ilişkin yaptığı açıklamada, “gazetecilik etik ve ilkeleri açısından her-
hangi bir ihlal olup olmadığına yönelik inceleme ve soruşturma başlatıldığını” bildirdi.324 

24 Ocak 2023 
• Habertürk, bir çocuk tarafından “Annem karne hediyesi et aldı” sözüne yer verildiği et fiyatla-

rıyla ilgili habere325 ilişkin ham kayıtlarının incelenmesinin ardından muhabirin işine son veril-
diğini duyurdu.326 Haberde, muhabir çocuğu tebrik ederken, kasap ise “Karne hediyesi kasap 
abisinden üç kalem pirzola” diyerek eti çocuğa uzatmıştı. Daha sonra hem A Haber ile Sabah 
olayı araştırdı ve hem aile, hem çocuk hem de kasapla konuşmuştu.327 Aile, çocuğa tablet he-
diye edildiğini ve haberde muhabir tarafından yönlendirme yapıldığını öne sürdü.328 Haber-
türk’ten yapılan açıklamada, yapılan soruşturma sonucunda muhabirin gazetecilik ve  Haber-
türk etik ilkelerine uygun davranmadığı, söylenenlerin önceden dikte edilmiş olduğu muhabirin 
daha sonra yaptığı açıklamasının da yeterli bulunmamasından dolayı işten çıkarıldığı belir-
tildi.329 

• Ütopya gazetesi imtiyaz sahibi ve Evrensel İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Ali Haydar 
Çelebi hayatını kaybetti.330 

                                                
312 https://mobile.twitter.com/yirmiucderece/status/1616527261514997760 
313 https://m.bianet.org/bianet/siyaset/273121-nesin-vakfi-nin-hesaplarindaki-tum-nakde-el-kondu 
314 https://www.medyaege.com.tr/nesin-vakfinin-parasina-el-kondu-2-milyon-hazineye-devredildi-212680h.htm 
315 https://gazetememur.com/gundem/kaymakamlik-nesin-vakifin-bagis-paralarina-el-koydu,TMLM4NDN30mdHS5BEXCCKA 
316 https://www.gazeteduvar.com.tr/kilicdaroglundan-sinan-ates-suikasti-aciklamasi-her-seyi-biliyoruz-haber-1599528  
317 https://www.birgun.net/haber/prof-dr-cem-ersoy-bogazici-universitesi-ndeki-gorevinden-alindi-418350  
318 https://twitter.com/LaleAkarun/status/1617468372664614912?t=Y7BWihdyP3GOjNSgnQRnzw&s=08  
319 https://twitter.com/yirmiucderece/status/1617744188837330945?s=24&t=k2xBdl6X2iycuu0rU6K-jg  
320 https://www.gazeteduvar.com.tr/cumhurbaskani-erdogan-schneider-elektrik-grevini-de-60-gun-yasakladi-haber-1599786  
321 https://www.ntv.com.tr/turkiye/eski-tgc-baskanlarindan-orhan-erinc-vefat-etti,t19FEUTd0k-yXLMRl8mTbA 
322 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/gazeteci-orhan-erinc-87-yasinda-hayatini-kaybetti-42208455 
323 https://www.sozcu.com.tr/2023/gundem/son-dakika-gazeteci-orhan-erinc-hayatini-kaybetti-7565988/ 
324 https://www.haberturk.com/haberturkten-aciklama-3558835 
325 https://www.evrensel.net/haber/480244/haberturkte-karne-hediyesi-et-haberini-yapan-muhabir-isten-cikarildi 
326 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/haberturkte-karne-hediyesi-et-haberini-yapan-muhabir-fatmanur-boylunun-gorevine-son-verildi-2024642 
327 https://artigercek.com/guncel/haberturk-muhabiri-isten-cikardi-haberi-yayindan-kaldirdi-236770h 
328 https://penceretv.com/guncel/karne-hediyesi-et-haberi-sonu-oldu-haberturk-o-muhabiri-isten-atti-242877h 
329 https://www.izgazete.net/sorusturma-baslatmisti-haberturk-o-muhabiri-isten-cikardi 
330 https://twitter.com/yerelinsesi/status/1617704148992155652?s=24&t=k2xBdl6X2iycuu0rU6K-jg 
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• Yılmaz Aslantürk, Uykusuz Dergisi’nin kapanmasıyla ilgili açıklamasında, “Üzgün değil kızgı-
nım, çok kısa sürede Türkiye’nin en değerli markası yaptık. Birlikte yaptık. Sadece bir çizer için 
alan da vardı ama derginin sevilmesini/satmasını sağlayan çeşitlilikti… Dergiden ayrılanların 
arkasından berbat şeyler söylediler. Hatta ödedikleri telif kendilerine kalacağı için bile sevinen-
ler oldu” ifadelerini kullandı.331 

25 Ocak 2023 
• Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP’nin yaptığı, kapatma davasının seçimden sonrasına ertelen-

mesi332 talebini333 oy birliğiyle reddetti.334 HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü 
Tiryaki, yaklaşan seçimler ve Hazine yardımı hesabına geçici bloke konulması kararına dikkat 
çekerek, “Anayasa Mahkemesi tam da seçimlere girerken HDP’yi kapatmak istiyor” dedi.335 

• Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in 30 Aralık 2022 günü Ankara’da öldürülmesine iliş-
kin soruşturma kapsamında Tolgahan Demirbaş yeniden gözaltına alındı.336 Ülkü Ocakları Ge-
nel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel ve MHP’li Avukat Serdar Öktem de gözaltına alınanlar337 
arasındaydı.338 

• Aydın - Söke’de gazeteciler Esin ve Erol Özhavutçu’nun kira sözleşmesi devam eden üç iş ye-
rine, H.K.’nın tadilat yaptırmaya başlaması üzerine tartışma yaşandı. İş yerlerindeki durumu fo-
toğraflayan Özhavutçu’ya yönelik darp girişiminde bulunulduğu iddia edildi. Aydın Büyükşehir 
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Ulucan, “Burası dağ başı mı? Gazeteci meslektaşlarımızın 
yerine çökmeye cesaret gösteriyorlar, bu cesareti nerden buluyorlar?”  diyerek tepki gösterdi.339 

26 Ocak 2023 
• Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı, Ülkü Ocakları Tokat İl Başkanlığı’nın “Selahattin Demirtaş Te-

röristtir” yazılı pankart asması ‘ifade özgürlüğü’ kapsamında değerlendirdi.340 Böylece HDP’li 
Demirtaş’ın suç duyurusu takipsizlikle sonuçlandı.341 

30 Ocak 2023 
• Serbest gazeteci Emrah Bakır342, derinleşen otosansür krizini ele aldığı bir çalışma yaptı. Çalış-

masında, farklı illerde çeşitli yaş grupları ve çalışma alanlarında görev yapan 17 gazeteciyle 
hangi haberleri yaparken çekindikleri konuşuldu. Çalışmaya göre; birçok gazeteci, siyaset, yol-
suzluk, kayyumlar, toplumsal olaylar, kadın hakları, cinsel istismar ve sokak hayvanları gibi ko-
nulardan uzak durmaya çalıştıklarını dile getirdi. Çalışmada, “hiçbir haberi yaparken çekinmi-
yorum” diyenler yanı sıra “Erdoğan ile ilgili haber yaparken daha çok düşünüyorum” diyen ga-
zeteciler de var.343 

 
Olumlu Gelişmeler 
10 Ocak 2023 

• Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, 10 Ocak Basın Bayramı ve Cemiyet’in 77. Kuru-
luş yıldönümünün kutlandığı resepsiyonda “Herhangi bir siyasi düşüncenin emrine değil, yal-
nızca mesleğin emrine giren ve mesleğini sürdüren gazetecilerin bayramı kutlu olsun” dedi. Bil-
gin, Milliyet gazetesi foto muhabiri ve meslekte 60 yıllık tecrübeye mahip Mustafa Cemal İs-
temi’ye “Meslek Onur Ödülü”nu sundu344 İstemi, ödülünü öperek teslim aldı.345 

                                                
331 https://twitter.com/otisabi/status/1617937455398948864?t=x28jLzNCW0_cNTw8OIE7KA&s=08 
332 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/anayasa-mahkemesi-hdpnin-kapatma-davasinin-secim-sonrasina-birakilmasi-basvurusunu-reddetti/2797814 
333 https://www.birgun.net/haber/aym-hdp-nin-talebini-reddetti-418996 
334 https://www.ntv.com.tr/turkiye/aym-hdpnin-erteleme-talebini-reddetti,rucQV8wDmUitzLLX8usymw 
335 https://www.evrensel.net/haber/480382/aym-hdpnin-talebini-reddetti-hdpli-tiryaki-secimlere-girerken-kapatmak-istiyorlar 
336 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/son-dakika-sinan-ates-sorusturmasinda-tolgahan-demirbas-yeniden-gozaltina-alindi-202484  
337 https://onedio.com/haber/sinan-ates-cinayetinde-tolgahan-demirbas-ve-bir-avukati-gozaltina-alindi-1123553 
338 https://www.birgun.net/haber/sinan-ates-cinayeti-gozaltina-alinan-emre-yuksel-ulku-ocaklari-baskan-yardimcisi-cikti-418905 
339 https://gazeteaydin.com/haber/13852352/cemiyet-baskani-duyurdu-gazetecinin-is-yerine-cokmeye-calistilar 
340 https://www.gazeteduvar.com.tr/demirtas-teroristtir-pankartina-kovusturma-yok-haber-1600240 
341 https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/selahattin-demirtas-teroristtir-pankarti-ifade-ozgurlugu-sayildi-2025446  
342  https://journo.com.tr/author/emrah-bakir#:~:text=Yazar%20%2D%20Emrah%20Bak%C4%B1r,serbest%20gazeteci%20olarak%20ha-

ber%20%C3%BCretiyor. 
343 https://journo.com.tr/otosansur 
344 https://ankahaber.net/haber/detay/gazeteciler_cemiyeti_baskani_bilgin_herhangi_bir_siyasi_dusuncenin_emrine_degil_yalnizca_meslegin_emrine_gi-

ren_ve_meslegini_surduren_gazetecilerin_bayrami_kutlu_olsun_121061 
345 https://www.muhalif.com.tr/haber/gazeteciler-cemiyeti-10-ocak-calisan-gazeteciler-gununde-77nci-yasini-kutladi-102617 
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• İstanbul Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi, aralarında gazeteciler Muhammed Enes 
Sezgin, Sena Dolar ve Kardelen Yoğungan’ın da olduğu 40 kişi hakkında “2911 sayılı Toplantı 
ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek”346 suçunun unsurları oluşmadığı gerekçe-
siyle beraat kararına hükmetti.347 

• İstanbul Bakırköy Adliyesi 44. Asliye Ceza Mahkemesi, Evrensel köşe yazarı Ender İmrek hak-
kında “Saray’ın kaç uçağı var? 8 mi? 13 mü? Peki yangın uçağı…”, “Türkiye Yanıyor, Saray 
izliyor” ifadelerini kullandığı yazısı nedeniyle “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasından348 
beraatine karar verdi.349 

15 Ocak 2023 
• Sabah Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, İnsanlık Dergisi’nin düzenlediği 4'üncü İn-

sanlık Ödülleri kapsamında gerçekleştirilen törende “Yılın Gazetecisi” ödülüne layık görüldü.350 
17 Ocak 2023 

• CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, “beşli çete, yolsuzluk” eleştirileri ne-
deniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açtığı davanın351 reddedildiğini açıkladı. Çelik, “Erdoğan 
yine kaybetti! Kazanmaya devam edeceğiz” dedi.352 

• Sakarya 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından Odatv’nin “ başlıklı haberi erişime engellendi.353 
Avukat Yaman Akdeniz, “Hakimlik, BTK ile görüşüyor, Odatv hakkında başka karar olup ol-
madığını araştırıyor. Topkeyün engellemenin sebebinin İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği kararı 
olmadığı anlaşıldı” dedi.354 Odatv avukatlarının getirilen erişim engeli kararına itirazı sonu-
cunda erişim engeli kararı kaldırıldı.355 

18 Ocak 2023 
• Ağrı 2. Ağır Ceza Mahkemesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “terörist” diyerek hedef 

gösterdiği356 gazeteci Aziz Oruç hakkında beraat kararı verdi.357 
19 Ocak 2023 

• İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Jinnews editörü gazeteci Nişmiye Güler’in haber içerikli 
sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında “örgüt propagandası” 358suçlamasıyla yargılan-
masında359 beraat kararı verdi.360 

23 Ocak 2023 
• Gazeteci Nazlan Ertan İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Başkanı Eren Keskin’in Deniz Poyraz 

Davası’nda yaşanan bir gelişmeyi yorumladığı tweetini retweetlediği361 için “terörle mücade-
lede görev almış kamu görevlilerinin hüviyetlerini açıklama, yayınlama veya bu yolla hedef 
göstermek” ve “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret etmek” suçlamalarıyla yargılandığı 
davanın ilk duruşması İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.362 Ertan ilk duruşmada be-
raat etti.363  Mahkeme, hakkında uygulanan yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına364 karar 
verdi.365 

24 Ocak 2023 

                                                
346 https://www.mlsaturkey.com/tr/aralarinda-uc-gazetecinin-de-oldugu-sinbo-ve-sml-etiket-direnisi-eyleminde-gozaltina-alinanlar-beraat-etti/  
347 http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/194338  
348 https://m.bianet.org/kurdi/ifade-ozgurlugu/163093-baris-ince-ve-ender-imrek-e-cumhurbaskanina-hakaret-davalari  
349 https://www.evrensel.net/haber/472557/yazarimiz-ender-imreke-cumhurbaskanina-hakaret-suclamasiyla-acilan-dava-ertelendi  
350 https://www.sabah.com.tr/yasam/4uncu-insanlik-odulleri-sahiplerini-buldu-6317924  
351 https://www.sondakika.com/politika/haber-cumhurbaskani-erdogan-in-kilicdaroglu-nun-5-li-15565390/n  
352 https://twitter.com/CelikBaskan06/status/1615292855311912960?t=aG0ERQc6lJuO8D3LJL4t4Q&s=08  
353 https://twitter.com/FreeWebTurkey/status/1615285403103236096?t=6X_6fmG-1VI7ijRjIT3TLw&s=08  
354 https://www.odatv4.com/guncel/odatv-avukatlari-erisim-engeli-kararina-itiraz-etti-06032039-179720  
355 https://www.odatv4.com/medya/en-yuksek-devlet-memurunun-erisim-engeli-getirdigi-haberler-yeniden-hatirlatalim-266494  
356 https://www.gazeteduvar.com.tr/soylunun-hedef-gosterdigi-gazeteci-beraat-etti-haber-1598992  
357 https://twitter.com/gazeteduvar/status/1615672510422343680?s=24&t=uNuGBT8C9cE3Pws7iiOgBQ  
358 https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/273042-retweet-davasinda-gazeteci-nismiye-guler-e-beraat  
359 https://twitter.com/exint24/status/1616082581799174145?s=24&t=i641Ss_2DE8npfVjDIhf6A  
360 https://expressioninterrupted.com/tr/gazeteci-nismiye-guler-beraat-etti/  
361 https://www.mlsaturkey.com/tr/kopyala-yapistir-iddianame-ile-yargilanan-gazeteci-nazlan-ertana-ilk-durusmada-beraat/ 
362 https://www.diclefiratgazeteciler.org/haberler/gazeteci-nazlan-ertana-ilk-durusmada-beraat 
363 https://9koy.org/izmirde-retweet-davasi-beraatle-bitti-2601231238.html 
364 https://www.dusun-think.net/haberler/retweet-nedeniyle-yargilanan-gazeteci-ilk-durusmada-beraat-etti/ 
365 https://bianet.org/english/women/273284-journalist-nazlan-ertan-acquitted-in-retweet-case 
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• İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesi, İnsan Hakları Gündemi Derneği (İHGD) Yönetim Kurulu 
Başkanı Özlem Yılmaz’ın, “Deniz Poyraz Davası” adlı Twitter hesabından yapılan bir payla-
şımı retweet ettiği için “terörle mücadelede görev almış kamu görevlisini hedef göstermek” ve 
“kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret etmek” suçlamalarından366 beraatine karar 
verdi.367 

• Çağdaş Gazeteciler Derneği Eskişehir Şubesi ve Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’nin düzenlediği 
“Uğur Mumcu Anma Etkinlikleri” kapsamında, “Yaşam Boyu Başarı Ödülü” Cumhuriyet Vakfı 
Başkanı ve imtiyaz sahibi Alev Coşkun’a, “Basın” ödülü gazeteci Murat Ağırel ve ekonomist 
Veysel Ulusoy’a, “Sanat” ödülü Işıl Özgentürk’e verildi.368 

26 Ocak 2023 
• İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi, sosyal medya fenomeni Merve Taşkın aleyhine M.K 

isimli bir kadın tarafından yapılan şikayet gerekçesiyle “müstehcenlik” suçlamasıyla açılan da-
vada beraatine karar verdi. M.K., Taşkın’ın “kendisini teşhir ederek hayasızca hakarette bulun-
duğunu” iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulunmuştu. Savcı, yasal un-
surların oluşmaması nedeniyle beraat kararı verilmesine mütalaa etti. Mahkeme, Taşkın hak-
kında beraat kararı verdi.369 

• İstanbul Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesi, şair - yazar Ataol Behramoğlu hakkında 24 Ha-
ziran 2018 gecesi Halk TV’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasına yönelik eleştirisi nede-
niyle “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasından beratine karar verdi. Behramoğlu’nun, “Ben 
o konuşmayı tabii izledim. Bu bir çete reisinin konuşmasıdır. Bu, demokratik seçimle iş başına 
gelmiş bir devlet adamının konuşması değildir” demesi nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. O 
dönem RTÜK, bu konuşma gerekçesiyle Halk TV’ye ceza verilmişti. Savcı, Behramoğlu’nun 
beraatine karar verilmesini talep etti. Mahkeme, Behramoğlu hakkında beraat kararı verdi.370 

27 Ocak 2023 
• İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi, 2021 yılında İstanbul Onur Yürüyüşü katılımcısı ve Mis 

Sokak’ta gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmış olan 19 kişi hakkında güvenlik güçleri 
şikayetiyle açılan davada beraat kararı verdi. Onur Yürüyüşü aleyhine 6 ayrı dava açılmıştı. 
Daha önce 4 davadan beraat kararı çıkmıştı.371 

• Gazete Duvar’ın Diyarbakır ofisi, gazeteciler katılımıyla açıldı. Gazete Duvar Genel Yayın Yö-
netmeni Barış Avşar, “Diyarbakır’ın bize gösterdiği ilginin hakkını veren bir çalışmamız ola-
cak” dedi.372 

30 Ocak 2023 
• Ankara 21. İdare Mahkemesi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden Barış için 

Akademisyenler (BAK) bildirisine imza attığı için OHAL KHK’sı ile ihraç edilen akademisyen 
Dinçer Demirkent’in görevine iadesine karar verdi. Mahkeme, “Söz konusu bildiriye imza at-
manın, davacının anılan örgütle irtibat ve iltisaklı bulunduğunu göstermeyeceği değerlendiril-
miştir” kararına hükmetti. Eğer Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, bu kararı 30 gün içerisinde isti-
naf mahkemesine taşımazsa karar kesinleşecek.373 

• Hacettepe Üniversitesi öğretim görevlisi ve belgeselci Sibel Tekin, kalıcı yaz saati uygulaması 
nedeniyle kış aylarında öğrenciler ve çalışanlar üzerindeki etkilerini anlatmak için çektiği belge-
sel gerekçesiyle “örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklandığı Sincan Cezaevi’nden tahliye edildi. Te-
kin’in serbest bırakılacağı kararını duyuran avukatı Mehtap Sakinci Coşgun, “Müvekkilim Sibel 
için tahliye kararı aldık. Bugün kavuşuyoruz. Haklı mücadelemize destek sunan herkese bin-
lerce teşekkürle” ifadesini kullandı.374 

                                                
366 https://www.evrensel.net/haber/480266/deniz-poyraz-paylasimina-beraat-karari 
367 https://www.mlsaturkey.com/tr/retweet-sebebiyle-yargilanan-hak-savunucusu-ozlem-yilmaz-beraat-etti/ 
368 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/cgd-tarafindan-duzenlenen-ugur-mumcu-odulleri-sahiplerini-buldu-cumhuriyete-4-odul-2024157  
369 https://www.mlsaturkey.com/tr/sosyal-medya-fenomeni-merve-taskin-beraat-etti/ 
370 https://www.medyaradar.com/cumhurbaskanina-hakaretten-yargilanan-ataol-behramoglu-beraat-etti-haberi-2115136 
371 https://sendika.org/2023/01/2021-onur-yuruyusu-davalarinda-beraat-kararlari-gelmeye-devam-ediyor-2-675591/ 
372 https://www.gazeteduvar.com.tr/gazete-duvarin-diyarbakir-ofisi-acildi-haber-1600465 
373  https://t24.com.tr/haber/idare-mahkemesi-ihrac-edilen-baris-akademisyeni-dincer-demirkent-i-goreve-iade-etti-imza-atmak-orgutle-iltisakli-oldugunu-

gostermez,1088707 
374 https://halktv.com.tr/gundem/belgesel-yonetmeni-sibel-tekine-tahliye-716632 
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31 Ocak 2023 
• Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), KHK’yla kapatılan Meydan gazetesinin eski yazarı 

Abdullah Kılıç “örgüt üyeliği” suçlamasıyla tutuklu olarak yargılanması375 ve halen tutuklu ol-
ması nedeniyle Türkiye’yi “özgürlük ve güvenlik” ile “ifade özgürlüğü” haklarını ihlal ettiği 
için mahkûm etti.376 Türkiye’nin Abdullah Kılıç’a 12.275’i manevi olmak üzere toplam 13.375 
Euro tazminat ödenmesine hükmedildi.377 

• Gazeteci Seher Sultan, SBK Holding’in eski Yönetim Kurulu Başkanı Görkem Gökçe’nin ken-
disi aleyhine açtığı tazminat davasının reddedildiğini açıkladı.378 

• Anayasa Mahkemesi (AYM), Cumartesi Anneleri/İnsanları’nın 704. haftası yürüyüşe polis mü-
dahalesinde darp edildiği gerekçesiyle Sebla Arcan Tatlav’a 50.000 lira tazminat ödenmesine 
hükmetti. AYM, Arcan Tatlav’ın maruz kaldığı muameleyi “eziyet” olarak tanımladı. Diğer 
başvurucu Ali Ocak’ın başvurusu ise reddedildi.379 

                                                
375 https://twitter.com/jailedjournos/status/1620388662868598785?s=24&t=i7MN494T8ySr0OLetYCHug  
376 https://kronos36.news/tr/aihm-kapatilan-meydan-eski-yazari-abdullah-kilicin-basvurusunda-turkiyeyi-mahkum-etti/  
377 https://kronos36.news/tr/aihm-kapatilan-meydan-eski-yazari-abdullah-kilicin-basvurusunda-turkiyeyi-mahkum-etti/  
378 https://twitter.com/sehersultan1912/status/1620333664012996608?s=24&t=BhpMHnEHF7XGFvJw0kJdpQ  
379 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2019/18583 
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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 (Gaze-

tecileri Koruma Komitesi) 
ÇGD: Çağdaş Gazeteciler Derneği 
ÇHD: Çağdaş Hukukçular Derneği 
DBP: Demokratik Bölgeler Partisi 
DEAŞ: Devlet'ül Irak ve'ş Şam 
DEDEF: Dersim Dernekleri Federasyonu 
DHA: Demirören Haber Ajansı (daha önce 

Doğan Haber Ajansı) 
DHKP-C: Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-

Cephesi 
DİHA: Dicle Haber Ajansı 
DİSK: Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları 

Konfederasyonu 
DJU: Deutscher Journalistenverband (Alman 

Gazeteciler Birliği) 
DMD: Diplomasi Muhabirleri Derneği 
DW: Deutsche Welle 
EBU: The European Broadcasting Union (Av-

rupa Yayın Birliği) 
ECOSOC: United Nations Economic and So-

cial Council (Birleşmiş Milletler Ekono-
mik ve Sosyal Konseyi) 

EFJ: European Federation of Journalists (Av-
rupa Gazeteciler Federasyonu) 

EJ: European Journalists Association 
EMD: Ekonomi Muhabirleri Derneği 
EMEP: Emek Partisi 
EMO: Elektrik Mühendisleri Odası 
ESB: Erişim Sağlayıcıları Birliği 
ESP: Ezilenlerin Sosyalist Partisi 
ETHA: Etkin Haber Ajansı 
FETÖ: Fetullahçı Terör Örgütü 
FKF: Fikir Kulüpleri Federasyonu 
FNST: Friedrich Naumann Foundation (Öz-

gürlük için Friedrich Naumann Vakfı) 

GC: Gazeteciler Cemiyeti (Ankara) 
HAZİRAN: Birleşik Haziran Hareketi 
HDK: Halkların Demokratik Kongresi 
HDP: Halkların Demokratik Partisi 
HKP: Halkın Kurtuluş Partisi 
HRW: Human Rights Watch (İnsan Hakları 

İzleme Örgütü) 
HSYK: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 
IFJ: International Federation of Journalists 

(Uluslararası Gazeteciler Federasyonu) 
ILO: International Labour Organization 

(Uluslararası Çalışma Örgütü) 
İGC: İzmir Gazeteciler Cemiyeti 
İHA: İhlas Haber Ajansı 
İHD: İnsan Hakları Derneği 
İHH: İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım 

Vakfı 
ITUC: International Trade Union Confedera-

tion (Uluslararası Sendikalar Konfederas-
yonu) 

IPI: International Press Institute (Uluslararası 
Basın Enstitüsü) 

IŞİD: Irak ve Şam İslam Devleti 
İTÜ: İstanbul Teknik Üniversitesi 
İSİG: İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi 
IWMF: International Women's Media Foun-

dation (Uluslararası Kadınların Medya 
Vakfı) 

KADEM: Kadın ve Demokrasi Derneği 
KCK: Koma Civakên Kurdistan (Kürdistan 

Topluluklar Birliği) 
KESK: Kamu Emekçileri Sendikası Konfede-

rasyonu 
KHK: Kanun Hükmünde Kararname 
KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
KRT: Kültür TV 
KTGB: Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği 
LGBTİ+: Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans-

seksüel, İntersex 
MA: Mezopotamya Ajansı 
MLSA: Medya ve Hukuk Çalışmaları 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 Ku-

lübü) 
ODTÜ: Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
OIS: Open Society Institute (Açık Toplum 

Enstitüsü) 
ÖGC: Özgür Gazeteciler Cemiyeti 
ÖGİ: Özgür Gazeteciler İnisiyatifi 
OHAL: Olağanüstü Hal 
ÖDP: Özgürlük ve Dayanışma Partisi 
ÖHP: Özgürlükçü Hukukçular Platformu 
ÖİB: Özgürlük için Basın 
ONO: Organization of News Ombudsmen and 

Standards Editors (Uluslararası Haber 
Ombudsmanları Örgütü) 

PDY: Paralel Devlet Yapılanması 
PEN: International Association of Poets, 

Playwrights, Editors, Essayists and Nove-
lists (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 Tanı-
mayan Gazeteciler) 

RTÜK: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 
SCF: Stockholm Center for Freedom (Özgür-

lük için Stockholm Merkezi) 
SEGBİS: Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi 
SODAP: Sosyalist Dayanışma Platformu 
SP: Saadet Partisi 
STK: Sivil Toplum Kuruluşu 
TAZ: DieTageszeitung 
TBB: Türk Tabipleri Birliği 
TBB: Türkiye Barolar Birliği 
TBMM: Türkiye Büyük Millet Meclisi 
TDK: Türk Dil Kurumu 
TEM: Terörle Mücadele 
TGC: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 
TGK: Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu 
TGRT: Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu 
TGS: Türkiye Gazeteciler Sendikası 
TKH: Türkiye Komünist Hareketi 
TİB: Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı 
TİHV: Türkiye İnsan Hakları Vakfı 
TİP: Türkiye İşçi Partisi 
TJA: Tevgera Jınen Azad (Özgür Kadın Hare-

keti) 
TKP: Türkiye Komünist Partisi 
TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları 

Birliği 
TMSF: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 
TRT: Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu 
TSK: Türk Silahlı Kuvvetleri 
TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 

Araştırma Kurumu 
TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumu 
TÜRGEV: Türkiye Gençlik ve Eğitime Hiz-

met VakfI 
TYB: Türkiye Yayıncılar Birliği 
TYS: Türkiye Yazarlar Sendikası 
UAÖ: Uluslararası Af Örgütü 
UMED: Uluslararası Medya Enformasyon 

Derneği 
UNESCO: BM Eğitim, Bilim ve Kültür Ör-

gütü 
UNICEF: BM Çocuklara Yardım Fonu 
USOM: Ulusal Siber Olaylara Müdahale Mer-

kezi 
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) 


