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01 Sansür

4 Şubat 2022: Radyo ve Televizyon Üst Ku-
rulu (RTÜK), bazı kanallara para cezası ver-
di. Halk TV’nin ‘İki Yorum’, Tele1’in ‘18 Daki-
ka’, Virgin Radyo’da ‘Mesut Süre ile Rabarba’ 
programlarındaki ifadeler gerekçe gösteril-
erek idari para cezası uygulandı. Halk TV’ye 
verilen ceza, Levent Gültekin’in “emniyet 
teşkilatı hakkında sarf ettiği sözler” olarak 
gerekçelendirildi. Gültekin, İstanbul’un en 
işlek caddesi İstiklal’de Kürtçe müzik yapan 
müzisyenleri engelleyen polisleri eleştirmişti.

9 / 13 Şubat 2022: Radyo ve Televizyon Üst 
Kurulu (RTÜK), başta üç uluslararası medya 
kuruluşu Amerika’nın Sesi, Deustche Welle 
ve Euronews olmak üzere Türkçe yayın yapan 
sitelerin lisans konusunu görüştü ve http://
amerikaninsesi.com (ABD) http://dw.com (Al-
manya) ve http://tr.euronews.com (Fransa) 
sitelerine lisans almaları için 72 saat süre 
tanıdı. 

RTÜK, Türkçe yayın yapan uluslararası 

haber sitelerinden Amerika’nın Sesi, DW 
Türkçe ve Euronews’un lisans başvurusu yap-
maları gerektiği yönündeki kararına eleştir-
iler üzerine yaptığı açıklamada, “habercilik 
yapılmasın, haberlere kota konulsun ya da 
haberler engellensin” gibi bir tavrı olmadığı 
savunularak, “’aktif olarak görsel ve işitsel 
yayıncılık yapılan’ yerli ve yabancı yüzlerce 
muadili gibi üç uluslararası internet haber 
sitesinin, yasa gereği, lisans almaları zorun-
luluğu” bulunduğu ve bu kuruluşlara uyarı 
yapılmasına karar verildiği belirtildi.

10 Şubat 2022: Basın İlan Kurumu (BİK), 
Evrensel gazetesine reklam kesme cezası uy-
gulamasına, bir yenisini daha ekledi. Evren-
sel’e, Mezopotamya Haber Ajansı imzası 
taşıyan “Basın İlan Kurumu Kürtçe yayım-
cılığı bitirdi” haberini yayınladıkları için 10 
günlük ilan kesme cezası verildi.

11 Şubat 2022: İzmir’de görevli ağır ceza 
mahkemesi üyesi Hacım Çiftçi’nin eşine 
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karşı şiddet uyguladığı ve hakkında verilen 
uzaklaştırma ve silahını teslim etme kararına 
uymadığının iddia edildiği DW Türkçe’de yer 
alan haber ve haberin muhabiri Alican Ul-
udağ’ın attığı tweetler, “kişilik hakları ihlali” 
gerekçesiyle, İzmir 5. Sulh Ceza Hâkimliğinin 
kararı ile erişime engellendi. Aynı haber ve 
tweetlerin, 16 Şubat tarihinde alınan başka 
bir kararla da silinmesine hükmedildi.

15 Şubat 2022: Gazeteciler Barış Terkoğlu ve 
Barış Pehlivan‘ın, Milli Savunma Bakanı Hulu-
si Akar’ın şu an görevde olan bakan yardım-
cılarından Şuay Alpay, Alpaslan Kavaklıoğ-
lu ve Muhsin Dere‘nin FETÖ ile bağlantıları 
oldukları iddialarını gündeme getirdikleri 
Cumhuriyet gazetesindeki dört köşe yazısı 
ve konu ile ilgili yapılan haberler, “kişilik hak-
ları ihlali” gerekçesiyle Ankara 3. Sulh Ceza 
Hâkimliğinin kararıyla erişime engellendi.

16 Şubat 2022: Radyo ve Televizyon Üst Ku-
rulu (RTÜK),  Ayşenur Arslan’ın Türk Muka-
vemet Teşkilatı’na yönelik sözleri nedeniyle 
Halk TV’ye yüzde 5 idari para cezası, beş kez 
de program durdurma cezası verdi. Karar oy 
çokluğuyla alındı. KRT’de yayınlanan ‘Olağan 
İşler’ programında, İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu’nun yasa dışı kişi ve ilişkilerle birlikte 
anılması ve bazı iddiaların gündeme get-
irilmesi sebebiyle üst sınırdan idari para ce-
zası uygulandı. TGRT Haber TV kanalındaki 
‘Ekrem Açıkel ile Ana Haber’ programı ned-
eniyle de üst sınırdan idari para cezası verildi.

19 Şubat 2022: Radyo ve Televizyon Üst Ku-
rulu (RTÜK)  Başkanı Ebubekir Şahin, iktidara 
yakınlığı ile bilinen Sabah gazetesinde “Türk 
Yapımlarının Gücü Türkiye’nin Gücüdür” 
başlıklı bir köşe yazısı kaleme aldı. 

Yazıda, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel 
Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 29 
Ocak 2022’de yayımlanan ‘Dijital Basın ve 
Yayım Faaliyetleri’ konulu Cumhurbaşkan-
lığı genelgesine değinen Şahin, “Genelgede 
işaret edilen toplumsal değerleri hiçe 
sayan ve düzeysiz yabancı içerik uyarlaması 
yapımların televizyon dünyamıza ve ülkem-
ize hiçbir katkısı bulunmamaktadır. Radyo 
ve Televizyon Üst Kurulu olarak toplumun 
olumsuz medya içeriklerinden korunması 
için çalışmalarımızı titizlikle sürdüreceğiz” if-

adelerine yer verdi.

22 Şubat 2022: Sağlık Bakan Yardımcısı 
Şuayip Birinci‘nin toplam maaşının 44 bin 
775 TL olduğuna ilişkin Cumhuriyet gaze-
tesindeki haber ve adının geçtiği çeşitli 
haberler, “kişilik hakları ihlali” ve “saygınlığı 
zedelediği” gerekçesiyle, Ankara 1. Sulh Ceza 
Hâkimliğinin kararı ile erişime engellendi.

23 Şubat 2022: Emekli askeri hâkim Zeki 
Üçok’un, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın 
yardımcılarından Muhsin Dere‘nin ByLock 
kullanıcısı, Yunus Emre Karaosmanoğlu’nun 
ise ABD’yle ilişkili olduğunu iddia ettiği 
açıklamalarıyla ilgili Gazete Duvar, Cumhuri-
yet ve Yurt gazetesinde yer alan haberler, 
“kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle, Ankara 7. 
Sulh Ceza Hâkimliğince erişime engellendi.

23 Şubat 2022: MHP Genel Başkanı Dev-
let Bahçeli’nin eski danışmanlarından Me-
tin Özkan’ın, Aralık 2021’de bir restoranda 
aynı masayı paylaştığı Ufuk Enginler isimli 
kadının çantasından 700 dolar para çaldığı-
na ilişkin Cumhuriyet ve YeniÇağ gazeteleri 
ile internet haber sitesi Gazete Duvar’da yer 
alan haberler, “kişilik hakları ihlali” gerekçesi-
yle Ankara 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin kararı 
ile erişime engellendi.

25 Şubat 2022: İzmir ili Karaburun ilçesi 
Kaymakamı Serap Özmen Çetin hakkında, 
görevi kötüye kullanmak suretiyle haksız 
menfaat sağladığı iddialarıyla ilgili KRT kanalı 
ile BirGün ve Cumhuriyet gazetesinde yer 
alan haberler, “kişilik hakları ihlali” gerekçesi-
yle, İzmir 6. Sulh Ceza Hâkimliğince erişime 
engellendi.

28 Şubat 2022: Radyo ve Televizyon Üst 
Kurulu (RTÜK); Rusya’nın, Ukrayna işgaline 
ilişkin yaptığı açıklamada, “Bazı yayınlarda, 
Ukrayna’da yaşayan vatandaşlarımızın tahl-
iyeleri konusunda hatalı bilgiler verildiği, 
Ukrayna Büyükelçiliğimiz ve konsolosluklara 
yönelik asılsız suçlamalarda bulunulduğu 
görülmektedir. Yapılan haberlerde, özellikle 
Ukrayna’da yaşayan vatandaşlarımızın tahli-
yesinde Dışişleri Bakanlığımızın yapmış old-
uğu girişimlerin aktarılması sağlıklı bir algı 
ortamı oluşması bakımından büyük önem 
taşımaktadır” denildi.
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1 Şubat 2022: BirGün gazetesi editörü 
Eren Tutel’in Türkiye Wushu Federasyonu 
haberleri nedeniyle “kamu görevlisine haka-
ret” suçlamasıyla yargılandığı davanın 2. 
duruşması görüldü. Dava, Eren Tutel’in 
avukatının yazılı beyanda bulunmak için süre 
talebi üzerine 24 Mayıs’a ertelendi.

1 Şubat 2022: Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem 
Toker’e iki yıl önceki “İBB’den Vakıflara Hiz-
met Raporu” başlıklı yazısı nedeniyle T3 Vakfı 
tarafından açılan tazminat davasında, İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sözcüsü 
Tarık Balyalı tanık olarak dinlendi. Küçükçek-
mece Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen, 
T3 Vakfı’nın açtığı 80 bin TL’lik tazminat 
davası, tarafların tanık beyanlarına karşı 
görüşlerinin alınması için 31 Mart’a bırakıldı.

1 Şubat 2022: Kapatılan Özgür Gündem 
gazetesiyle dayanışma davasında, hakların-
da verilen beraat kararları istinaf mahkemesi 
tarafından bozulan gazeteci Erol Önderoğ-

02 Gözaltı, Tutuklama, Dava
ve Yargı Kararları

lu’nun yanı sıra Ahmet Nesin ile Türk Tabi-
pleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincan-
cı yeniden yargılandığı davada 3. duruşma 
görüldü. Mahkeme heyeti, yurt dışında bulu-
nan Ahmet Nesin’in istinabe yoluyla alınacak 
ifadesinin beklenmesi ve tanık olarak din-
lenmesini kararlaştırdı ve davayı 14 Haziran’a 
erteledi.

2 Şubat 2022: Mezopotamya Ajansı mu-
habiri Ahmet Kanbal’ın “terörle mücadelede 
görev almış kişileri hedef göstermek” ve 
“kamu görevlisine hakaret” suçlamalarıy-
la yargılandığı davanın 2. duruşması, Aydın 
3. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Mah-
keme, Kanbal’ın yetkisizlik kararına yapılan 
itirazın işlemsiz bırakılması, mahkemeye 
erişim hakkının kısıtlanması ve mahkemenin 
tarafsızlığını yitirmesi gerekçesiyle yaptığı 
reddi hâkim talebini reddetti. Reddi hâkim 
talebinin reddine karşı itirazlarını yapmaları 
için Kanbal ve avukatına süre veren mah-
keme, davayı 2 Mart 2022 tarihine erteledi.
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3 Şubat 2022: Kürtçe yayın yapan Xwebun 
gazetesi yazarı Mehmet Şahİn’in “örgüt kur-
mak ve yönetmek” suçlamasıyla yargılandığı 
davanın 11. duruşması, Diyarbakır 5. Ağır Ceza 
Mahkemesinde görüldü. Mahkeme, gizli 
tanıklara ulaşılamadığı için ifadelerinin alın-
masından vazgeçilmesine karar verdi. Mah-
keme, gazeteci Şahin ve avukatına esas hak-
kındaki savunmalarını hazırlamaları için süre 
vererek davayı 10 Şubat’a erteledi.

3/15/16 Şubat 2022: İstanbul Bölge Adliye 
Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, ‘MİT mensubu 
haberleri’ davasında yargılanan Ferhat Çe-
lik, Barış Pehlivan, Hülya Kılınç, Murat Ağırel, 
Aydın Keser ve Barış Terkoğlu hakkında İs-
tanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesinin kara-
rını onadı. Mahkeme, tüm sanıklar hakkında 
“Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına il-
işkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama” 
suçundan; Barış Terkoğlu ve E. E. hakkında 
“İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri 
ifşa etmek” suçundan verilen beraat karar-
larını onadı. Mahkeme, Aydın Keser, Ferhat 
Çelik ve Murat Ağırel’e “İstihbarat faaliyeti ile 
ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek” suçundan 
verilen 4 yıl 8 ay 17 gün; aynı suçtan Barış Pe-
hlivan ve Hülya Kılınç’a verilen 3 yıl 9 ay hapis 
cezalarını da onadı.

Cezaların onanmasının ardından gazetecil-
er Barış Pehlivan ile Murat Ağırel, Çağlayan 
Adliyesine giderek teslim oldu. İki gazete-
ci tutuklanıp, Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kuru-
muna gönderildi. Gazeteci Hülya Kılınç da 
Manisa’da tutuklandı ve Manisa E Tipi Kapalı 
Cezaevine konuldu.

İnfaz yasası kapsamında açık cezaevinde 
yatacakları tespit edilen Pehlivan ve Ağırel, 
günün akşam saatlerinde COVID-19 tedbirleri 
kapsamında açık cezaevinde yatanların izinli 
sayılması dolayısıyla tahliye edilirken, Hülya 
Kılınç da aynı gerekçeyle bir gün sonra tahl-
iye oldu.

3 Şubat 2022: Yolculuk gazetesi muhabiri 
Buse Söğütlü, sosyal medya paylaşımları ned-
eniyle “terörle mücadelede görev almış kişil-
eri hedef gösterme” suçlamasıyla yargılandığı 
davada beraat etti. Mahkeme heyeti, Buse 
Söğütlü hakkında “kamu görevlisine hakaret” 
suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bu-

lunulmasına karar verdi. 

4/7 Şubat 2022: JİNHA muhabiri Nur-
can Yalçın Diyarbakır’da evine yapılan polis 
baskınında gözaltına alındı. Nurcan Yalçın, 
dosyada kısıtlılık gerekçesiyle avukatı ile 
görüştürülmedi. Nurcan Yalçın, emniyet-
teki ifade işlemlerinin tamamlanmasının 
ardından adliyeye getirildi. Yalçın, savcılık if-
adesinin ardından “örgüt üyeliği” suçlamasıy-
la tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edil-
di ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

7 Şubat 2022: ETHA editörü Pınar Gayıp hak-
kında iki ayrı soruşturma açıldı. Gayıp’ın, 2020 
Onur Yürüyüşü, Suruç Katliamı yıldönümü, 
orman yangınları ve Aleyna Çakır cinayeti 
davasıyla ilgili haber ve paylaşımları soruştur-
ma konusu oldu.

7 Şubat 2022: Anayasa Mahkemesi, Van’da 
Çatak ilçesinde iki vatandaşın askeri he-
likopter atılması olayını haberleştiren gaze-
tecilerden Cemil Uğur’un ‘örgüt üyeliği’ 
suçlamasıyla tutuklanmasını oy birliği ile 
hukuka aykırı buldu. AYM, Uğur’un kişi hür-
riyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine 
hükmetti. Mahkeme, gazeteci Uğur’a tazmi-
nat ödenmesine karar verdi.

8 Şubat 2022: Gazete Duvar muhabiri Hazal 
Ocak’a Cumhuriyet gazetesinde çıkan “Da-
mat İşi Biliyor” başlıklı haberi nedeniyle eski 
Bakan Berat Albayrak tarafından açılan taz-
minat davasının duruşması görüldü. Mah-
keme heyeti, aynı haber nedeniyle açılan ceza 
davasındaki beraat kararının kesinleşmesinin 
beklenmesine karar verdi ve davayı 21 Haz-
iran’a erteledi. 

8 Şubat 2022: Gazeteci Cengiz Çandar’ın 
sosyal medya paylaşımları nedeniyle “suçu ve 
suçluyu övme” iddiasıyla yargılandığı dava, 
Çandar’ın ifadesinin yurt dışında alınması için 
yazılan talimata verilecek cevabın beklenme-
si için 19 Nisan’a ertelendi. 

8 Şubat 2022: Gazeteci Deniz Yücel, yaptığı 
sosyal medya paylaşımı nedeniyle “kamu 
görevlisine alenen hakaret” suçlamasıyla 
yargılandığı davanın karar duruşmasında 7 
bin 80 TL adli para cezasına çarptırıldı. Hük-
mün açıklanması geri bırakılmadı.
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8 Şubat 2022: Cumhuriyet gazetesinde 
yayımlanan iki haber nedeniyle gazetenin 
eski çalışanları Hazal Ocak, Serkan Ozan, Ol-
cay Büyüktaş ve Ozan Yurtoğlu hakkında 
açılan davanın 2. duruşması İstanbul 2. Asli-
ye Ceza Mahkemesinde görüldü. AKP Genel 
Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın şikâyeti üze-
rine açılan davada gazetecilere, “hakaret” 
ve “iftira” suçlamaları yöneltildi. Mütalaasını 
açıklayan savcı, dört isim için de ceza talep 
etti. Mütalaaya karşı beyanlar için süre veren 
mahkeme heyeti, davayı 7 Haziran’a erteledi.

8 Şubat 2022: AKP Genel Başkanı ve Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tutuk-
lanan gazeteci Sedef Kabaş ve televizyon 
kanalının bağlı olduğu şirket adına Fırat 
Sakar hakkında 250 bin liralık manevi tazmi-
nat davası açtı.

8 Şubat 2022: TELE1 sunucusu Namık Koçak 
hakkında, çoğu 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin 
yol açtığı sonuçlarla ilgili sosyal medya hes-
abından yaptığı paylaşımlar nedeniyle “örgüt 
propagandası” iddiasıyla dava açıldı. Dava, İs-
tanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesinde 3 Mart’ta 
görülecek. 

10 Şubat 2022: ETHA muhabiri Ali Sönmez 
Kayar’ın da aralarında bulunduğu dokuz 
kişinin “örgüt üyeliği” suçlamasıyla tutuksuz 
yargılandıkları davanın görülmesine, İstanbul 
32. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. 
Sanık avukatları, müvekkillerinin yurt dışı çıkış 
yasağının kaldırılmasını talep etti. Duruşma 
savcısı, yurt dışı çıkış yasaklarının kaldırılması 
yönündeki taleplerin reddini istedi. Yurt dışı 
çıkış yasaklarının devamına karar veren mah-
keme heyeti, davayı 17 Mayıs’a erteledi.

11 / 15 / 16 Şubat 2022: Gazeteci Sedef Ka-
baş, TELE1’de katıldığı televizyon programın-
da yaptığı konuşmada bir ‘Çerkez Atasözü’ne 
atıfta bulunmuş, bunun üzerine 21 Ocak 
gecesi evinden gözaltına alınarak “cumhur-
başkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklan-
mıştı. Kabaş hakkında hazırlanan iddianame, 
İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesince kabul 
edildi. İddianame, Sedef Kabaş hakkında zin-
cirleme şekilde ‘cumhurbaşkanına hakaret’ 
suçundan 1 yıl 5 aydan 8 yıl 2 aya kadar hap-
is talep edilirken, 14 Ocak tarihli programda 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştır-
ma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na 
yönelik sözleri nedeniyle de “Kamu görev-
lisine görevinden dolayı hakaret” suçundan 
toplam 2 yıl 4 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapsi 
istendi.

İstanbul 36. Asliye Ceza Hâkimliği, “cumhur-
başkanına hakaret” suçuyla tutuklanan Ka-
baş’ın tutukluluğuna yapılan itirazı reddetti. 
Duruşma 11 Mart’a ertelendi.

Sedef Kabaş’ın bireysel başvuru yoluyla 
Anayasa Mahkemesine yaptığı tahliye talebi 
de reddedildi.

11 Şubat 2022: AKP, MHP ve BBP avukat-
ları, Halk TV’de yayınlanan programında Türk 
Mukavemet Teşkilatı (TMT) ile ilgili ifadeleri 
nedeniyle gazeteci Ayşenur Arslan hakkında 
savcılığa suç duyurusunda bulundu. 

14 / 17 Şubat 2022: Şırnak’ın Cizre ilçesinde 
yapılan ev baskınında Mezopotamya Ajansı 
muhabiri Zeynep Durgut, Şırnak Cumhuriyet 
Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma 
kapsamında gözaltına alındı. Evde yapılan 
aramanın ardından ters kelepçelenerek 
gözaltına alınan Durgut, Şırnak Emniyet 
Müdürlüğüne götürüldü. Van’da “helikopter 
davası” olarak bilinen davada yargılanan beş 
gazeteciden biri olan Zeynep Durgut hakkın-
da 24 saat avukat görüş kısıtlılığı uygulandı 
ve dosyaya gizlilik kararı getirildi. Zeynep Dur-
gut, Şırnak Adliyesindeki savcılık sorgusunun 
ardından adli kontrol talebiyle sevk edildiği 
mahkeme tarafından yurt dışına çıkış yasağı 
konularak serbest bırakıldı.

15 Şubat 2022: İstanbul’un çeşitli ilçeler-
inde gerçekleştirilen operasyonda araların-
da kanun hükmünde kararname (KHK) ile 
kapatılan Gazete Şujin muhabiri Vildan At-
maca’nın da olduğu 21 kişi gözaltına alındı. 
Atmaca’nın, 2015 ve 2016 yıllarında yaptığı 
haberler gerekçesiyle hakkında açılan 
soruşturma kapsamında gözaltına alındığı 
kaydedildi.

15 Şubat 2022: Oda TV editörü Caner Taşpı-
nar’ın eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman 
ve AKP Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan’a 
hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın 
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görülmesine İstanbul 11. Asliye Ceza Mahke-
mesinde devam edildi. Taşpınar’ın avukatı 
mütalaaya katıldıklarını belirterek, beraat ta-
lep etti. Katılan taraf avukatı ise Taşpınar’ın 
cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, atılı 
suçun yasal unsurlarının oluşmadığına hük-
mederek, Taşpınar’ın beraatına karar verdi.

16 Şubat 2022: Hayko Bağdat’ın “cumhur-
başkanına hakaret” ve “halkı kin ve düşman-
lığa alenen tahrik etme” suçlamalarıyla 
yargılandığı davanın 6. duruşması, İstanbul 
50. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Mah-
keme, istinabe evrakının dönüşünün beklen-
mesine karar vererek davayı 1 Haziran’a ertel-
edi.

17 Şubat 2022: Kamuoyunda “FETÖ me-
dya yapılanması davası” olarak anılan, hak-
larında 2018 yılında verilen hükmün Yargıtay 
tarafından bozulan Ahmet Memiş, Ali Akkuş, 
Cemal Azmi Kalyoncu, Gökçe Fırat Çulhaoğ-
lu, Ünal Tanık, Yakup Çetin ve Yetkin Yıldız 
ile bir dönem köşe yazarlığı yapan müzisyen 
Atilla Taş’ın yeniden yargılandığı davanın 4. 
duruşması İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkeme-
sinde görüldü. Mahkeme, Atilla Taş’ın dosyas-
ının tefrik edilmesine ve yurt dışı çıkış yas-
ağının devamına karar verdi. Dava, dosyadaki 
eksik hususların tamamlanması için 22 Haz-
iran 2022 tarihine ertelendi.

17 Şubat 2022: Kanun hükmünde kararname 
(KHK) ile kapatılan Özgürlükçü Demokrasi 
gazetesinin eski editörleri, çalışanları ve im-
tiyaz sahibi hakkında verilen hapis cezaları 
ve beraat kararlarının istinaf mahkemesi 
tarafından bozulmasının ardından davanın 
yeniden görülmesine İstanbul 23. Ağır Ceza 
Mahkemesinde devam edildi. İhsan Yaşar, 
İshak Yasul, Hicran Urun, Mehmet Ali Çelebi, 
Reyhan Hacıoğlu, Mizgin Fendik ve Pınar Tar-
lak’ın katılmadığı duruşmada gazetecilerin 
avukatı hazır bulundu. Esas hakkında müta-
laa için dosyanın savcılığa gönderilmesine 
karar veren mahkeme, davayı 7 Nisan’a ertel-
edi.

17 Şubat 2022: Dokuz8Haber Genel Yayın 
Yönetmeni Gökhan Biçici, 1 Haziran 2020 
tarihinde yayımlanan bir haber nedeniyle 
“cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla 
yargılandığı davanın İstanbul 8. Asliye Ceza 

Mahkemesinde görülen 2. duruşmasında, 
hakkındaki suçlamadan beraat etti.

17 Şubat 2022: Eski DİHA muhabiri Şer-
ife Oruç’un “örgüt üyeliği” suçlamasıyla 
yargılandığı davanın 19. duruşması, Batman 2. 
Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Mahkeme, 
Şerife Oruç aleyhine tanıklık yapan kişinin 
dinlenememesi üzerine tanığın soruşturma 
aşamasında verdiği ifadenin okunmasına ve 
Şerife Oruç hakkında devam eden soruştur-
manın neticesinin öğrenilmesi için Diyarbakır 
Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılmasına 
karar vererek davayı, 24 Mart’a erteledi.

22 Şubat 2022: Halk TV internet sitesi yazarı 
İsmail Saymaz hakkında, merdiven altı tarikat-
ta yaşanan istismara ilişkin yazıları nedeniyle 
Büreyde Öncel’in şikayetiyle açılan “hakaret” 
iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması İstan-
bul 16. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. 
Saymaz ile Öncel’in avukatlarının beyan-
larının ardından dava 15 Nisan’a erteledi.

22 Şubat 2022: Ağustos 2018 tarihli bir haber 
nedeniyle Bloomberg muhabirleri Kerim Kar-
akaya ve Fercan Yalınkılıç ile gazeteciler Sedef 
Kabaş, Merdan Yanardağ, Mustafa Sönmez ve 
Orhan Kalkan dahil 38 kişinin, “Sermaye Pi-
yasası Kanununa muhalefet” suçlamasıyla 
yargılandığı davaya devam edildi. İstanbul 3. 
Asliye Ceza Mahkemesi, hakkında yakalama 
kararı bulunan beş sanığın dosyasının ayrıl-
masına karar verdi. Dosyanın, esas hakkında 
mütalaasını hazırlaması için savcılığa gön-
derilmesine karar veren mahkeme, davayı 27 
Nisan’a erteledi.

22 Şubat 2022: 6 gazeteci ve basın çalışanının 
“örgüt üyeliği”, “örgüt yöneticiliği” ve “örgüt 
propagandası” suçlamalarıyla yargılandığı 
ve 2012 yılından beri devam eden ‘KCK Basın 
Davası’nın  24. duruşması, İstanbul 3. Ağır 
Ceza Mahkemesinde görüldü. Rawin Sterk’in 
“propaganda” suçlamasıyla açılan soruştur-
ma kapsamında el konulan telefonunun ia-
desi ve Çağdaş Ulus’un dosyasının ayrılması 
taleplerini reddeden mahkeme heyeti, İsmet 
Kayhan için çıkarılan yakalama emrinin in-
fazının beklenmesine karar verdi ve davayı 9 
Haziran’a erteledi.

22 Şubat 2022: Türkiye’den sınır dışı edilen 
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Kıbrıslı gazeteci ve Kıbrıs Basın-Sen Başkanı 
Ali Kişmir’e, yazdığı “Beyaz Ev” konulu yazıdan 
dolayı, ‘güvenlik kuvvetlerinin manevi şah-
siyetini tahkir ve tezyif ettiği’ iddiası ile dava 
açıldı.

23 Şubat 2022: Kanun hükmünde kara-
rname (KHK) ile kapatılan Özgür Gündem 
gazetesinin eski yayın yönetmeni Hüseyin 
Aykol, sorumlu yazı işleri müdürü Reyhan 
Çapan ve gazetenin bazı yazarlarının “örgüt 
propagandası” ve “suçu ve suçluyu övmek-
ten” yargılandıkları davanın görülmesine İs-
tanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde devam 
edildi. Aykol ve Çapan’ın avukatlarının ma-
zeret bildirerek katılmadıkları duruşma dosya 
üzerinden görülerek ileri bir tarihe ertelendi.

24 Şubat 2022: Gazeteci Uğur Dündar’a, 
2014’teki bir köşe yazısından dolayı dönemin 
Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’a hakaret et-
tiği gerekçesiyle verilen “kitap okuma cezası”, 
Yargıtay’ın bozma kararı üzerine yeniden 
görüldü. Bu süreçte Binali Yıldırım da şikay-
etinde vazgeçtiğini bildirdi. Ancak yeniden 
görülen davada savcılık, 28 ay hapis cezası 
istedi.

24 Şubat 2022: Suudi gazeteci Cemal 
Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan İstanbul Konso-
losluğunda 2018’de öldürülüp cesedinin yok 
edilmesiyle ilgili 26 Suudi sanığın İstanbul’da 
yargılaması devam etti. İstanbul 11. Ağır Ceza 
Mahkemesi 26 sanığın, Cemal Kaşıkçı ci-
nayetinden yakalanması ve adli sicillerinin 
öğrenilmesi gibi taleplere dair İnterpol ve 
Adalet Bakanlığı uluslararası ilişkiler depart-
manından yanıt beklenmesi için davayı, 31 
Mart’a erteledi. 

24 Şubat 2022: Jinnews muhabiri Kibri-
ye Evren’in “örgüt üyeliği” ve “örgüt prop-
agandası” suçlamalarıyla yargılandığı da-
vanın 15. duruşması, Diyarbakır 5. Ağır Ceza 
Mahkemesinde görüldü. Mahkeme, Evren’in 
yargılandığı dosyasının, ‘hukuki ve fiili irtibat’ 
olduğu gerekçesiyle Evren’in aynı suçlama-
larla yargılandığı Mersin 2. Ağır Ceza Mahke-
mesinde görülen dava dosyasıyla birleştirilm-
esine karar verdi.

24 Şubat 2022: Gelî Kurdistan TV eski kamer-
amanı Rojhat Doğru’ya haber takibini yaptığı 

6-8 Ekim 2014 Kobanê protestolarından 
“devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü boz-
mak”, “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası 
yapmak” suçlamalarından verilen müebbet 
ve 12 yıl 1 ay hapis cezasının gerekçeli kara-
rı açıklandı. Mahkeme, Doğru’nun Cum-
hurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının verdiği 
turkuaz basın kartının olmamasını, “devletin 
birliğini ve bütünlüğü bozmak” suçundan 
verilen cezanın gerekçelerinden biri olarak 
gösterdi. 

24 Şubat 2022: Sokak röportajları yaparak 
YouTube’deki ‘İlave TV’ isimli kanal üzerinden 
yayınlayan Arif Kocabıyık ve ekibi, Antalya’da 
sokak röportajı yaparken saldırıya uğradı. 
Organize kalabalık bir grup tarafından darp 
edilen Kocabıyık ve ekibindekiler, saldırı son-
rası darp raporu almak üzere hastaneye gitti.

25 Şubat 2022: Mezopotamya Ajansı eski 
muhabiri Sadiye Eser ile birlikte 33 kişinin 
“örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” 
suçlamalarıyla yargılandığı davanın 20. 
duruşması, İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkeme-
sinde görüldü. Eser’in katılmadığı duruşma-
da, bir kısım sanık ve sanık avukatları hazır 
bulundu. Haklarında yakalama kararı bulu-
nan sanıkların yakalama infazlarının beklen-
mesine karar veren mahkeme, davayı 15 Haz-
iran’a erteledi.
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1 Şubat 2022: Öğretmenlik Meslek Kanun 
Teklifi’ne itiraz eden öğretmenlerin TBMM 
önündeki eylemini takip etmek üzere giden 
KRT ekibine, polis müdahale etti. Muhabir Sare 
Özsemiz ile kameraman Koray Sesal, canlı yayın 
yaptıkları sırada polisler tarafından engellendi.

14 Şubat 2022: CHP Gençlik Kolları Genel Baş-
kan Yardımcısı İzzet Kırılmaz ile Mersin İl Genç-
lik Kolları Başkanı Alkım Sümer’in de aralarında 
bulunduğu bir grup, Mersin’de Haberci gaze-
tesine yumurtalı ve boyalı saldırıda bulundu. 
Gazete yönetimi, gazete önüne gelen gru-
bun “yalan haber yapmayın artık”, “bu daha 
başlangıç” diyerek tehditlerde bulunduğunu 
belirtti. Haberci Gazetesi Genel Yayın Yönet-
meni Yüksel Ekici, gazetelerine yönelik girişimi 
kınadıklarını belirterek “Kamuoyunu özgür ve 
tarafsız gazetecilik için desteğe, yetkilileri de 
bu kişi ve grubu tespit ederek gereğini yap-
maya davet ediyoruz. Bir saldırıya uğradık. Hiç 
de hoş olamayan demokrasiye yakışmayan ve 
özellikle partilerine yakıştırmadığım gençlerin 

03 Tehdit, Hakaret, 
Hedef Gösterme, Şiddet

yapması üzücü. Onları yönlendirenleri şiddetle 
kınıyorum. Saldırı basın özgürlüğüne yapılan 
bir saldırıdır” dedi. Saldırının, CHP’li Büyükşehir 
Belediyesi’nin entegre atık ihalesinde yolsu-
zluk yaptığı iddiasına ilişkin gazetede yayınla-
nan haber sonrası yaşandığı ifade edildi. Olayın 
ardından 18 kişi gözaltına alındı.

19 Şubat 2022: Kocaeli merkezli internet haber 
sitesi SES Gazetesi’nin sahibi Güngör Arslan, 
ofisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını 
kaybetti. Gazeteci Güngör Arslan, Ramazan Öz-
kan isimli şahıs tarafından tabancayla vuruldu. 
Göğsüne ve sağ bacağına isabet eden kurşun-
larla ağır yaralanan Güngör Arslan, kaldırıldığı 
Kocaeli Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. 
Cinayetin ardından soruşturma başlatıldı. Öz-
kan’ın da arasında olduğu 10 kişi tutuklandı. Ci-
nayet soruşturması kapsamında tutuklananlar 
arasında reklam ihalelerinde ismi geçen Eski 
Ülkü Ocakları Kocaeli İl Başkanı avukat Ersin 
Kurt da yer aldı. Güngör Arslan, sahibi olduğu 
Ses Kocaeli internet gazetesinde 3 ve 8 Şubat’ta 
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14 Şubat 2022: Habertürk TV’deki ‘Gün 
Başlıyor’ programının 17 Aralık 2021 tarih-
li canlı yayınında İHA çalışanı Ahmet Demir’i 

04 İşten Çıkarmalar ve 
Gazetecinin Çalışma Yaşamı

tokatladıktan sonra Habertürk’ün internet 
sitesindeki yazılarına ara veren Muharrem 
Sarıkaya, 59 gün sonra tekrar yazılarına başladı.

“Tramvayın giydirmelerini kim yapıyor?” ve 
“Nasıl avukatlık yapabiliyor” başlıklı haberlerde 
Ersin Kurt’un Avukatlık Kanununu ihlal ettiğini 
yazmıştı. Reklam şirketinin aldığı işler ile ilgili 
iddiaları da haberleştiren Güngör, ayrıca Ersin 
Kurt’un Avukatlık Kanununa göre başka bir iş 
yapamayacağını da belirtmişti.

24 Şubat 2022: Ülkü Ocakları Genel Başkanı 
Ahmet Yiğit Yıldırım, Korkusuz yazarı Mem-
duh Bayraktaroğlu’nu MHP Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli’yi eleştirdiği sosyal medya pay-
laşımı sonrası “Tasmanı boynuna dolayıp gez-
direceğimizden şüphen olmasın” ifadeleriyle 
tehdit etti. Bayraktaroğlu, 5-6 kişilik bir gru-
bun evine baskın yaptığını, kapıları tekmel-
eyerek eve zorla girmek istediklerini söyledi. 
Ülkücülerden şüphelendiğini söyleyen Bay-
raktaroğlu, Devlet Bahçeli’den de şikayetçi 
oldu. Memduh Bayraktaroğlu evinin basıldığı 
ve jandarmadan yardım istediğini anları so-

syal medya hesabı üzerinden, “‘Değerli ark-
adaşlarım. Bu gece saat 23.01’de Bir grup eli 
sopalı yüzleri beyaz bezle örtülü evimin kapısı-
na gelip çiçek sepetinden çiçek getirdiklerini 
söylediler. Çiçekçinin telefonunu istedim tele-
fon numarası veremeyince şüphelendim ve 
bendeki telefon numarasından jandarma kar-
akol komutanını aradım. Hemen Akyaka Jan-
darma Karakol Komutanlığını aradım ve evime 
5-6 kişilik bir grubun baskın yaptığını kapımı 
tekmeleyerek zorla evime girmek istedikler-
ini söyledim. Jandarma Komutanı ile yüksek 
sesle konuşunca yardım çağırdım anladılar 
ve hep birlikte bahçemizi koşarak terk ettiler, 
kısa bir süre sonra da jandarma ekibi geldi. 
Öncelikle Ülkü Ocakları Genel Başkanı, bana 
operasyon düzenlenmesi emrini veren MHP 
Genel başkanı Devlet Bahçeli’den şikâyetçi-
yim. Kanıtım Ülkü Ocakları Genel Başkanı’nın 
tarafıma gönderdiği tehdit mesajıdır” ifadeler-
iyle duyurdu.
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05 Manipülasyon
İlke İhlalleri

Elektriğe ‘yeni kademe’ haberlerine devam
Elektrik fiyatlarındaki artış, şubat ayında 

da ana gündem başlıkları arasında yer alma-
ya devam etti. 16 Şubat’taki Cumhurbaşkan-
lığı Kabine Toplantısı sonrası AKP’li Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı 
açıklamalar, gazetelerde bir hafta boyunca 
işlendi, TV’lerde tartışıldı. Aylık 150 kilovatsaa-
tin üstündeki kullanımlarda daha yüksek tar-
ife uygulamasında değişikliğe giden iktidar, 
bu sınırı 210 kilovatsaate taşıdı. AKP Genel 
Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un, “Hesap-
larımıza göre aylık ortalama kullanım 240-250 
kilovatsaat” açıklamasına karşın önce 150, son-
ra 210 kilovatsaat tarife uygulanması medyada 
genel olarak sorgulanmadı. Erdoğan’ın “indi-
rim” açıklamaları manşetlerde geniş yer bu-
lurken, iki ay önceye göre dahi yaşanan yüzde 
100’e yakın artış, ‘merkez medya’da, özellikle 
Sabah ve Hürriyet gazetelerinde ve iktidar 
güdümündeki TV’lerde görmezden gelindi. 
Buna karşın yüksek fiyat artışlarında bazen 
yaşanan, etkisi bile tartışılır indirimler, “mü-
jde” şeklinde sunuldu.

‘Açlık sınırı’ görülmedi
Türk-İş’in, çalışanların geçim koşullarını or-

taya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki 
fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını 
belirlemek amacıyla her ay yaptığı “Açlık ve 
Yoksulluk Sınırı Araştırması”nın sonuçlarını, 31 
Ocak 2022 tarihinde açıklandı. Türk-İş araştır-
masına göre; ocak ayı itibariyle, 4 kişilik ailenin 
sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için 
yapması gereken gıda harcaması tutarını if-
ade eden “açlık sınırı”, 2022 yılı için belirlenen 
asgari ücreti yakalayarak 4 bin 250 lira oldu. 
Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık 
ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu 
diğer harcamaların toplam tutarına denk gel-
en “yoksulluk sınırı” 13 bin 844 lira hesaplandı. 
Bekar bir çalışanın “yaşama maliyeti” ise aylık 
5 bin 587 lira oldu. Araştırmanın sonuçları, İk-
tidarın uygulamalarını eleştirel habercilik an-
layışıyla gündeme taşıyan yayın organlarında 
yer bulurken, iktidarın güdümündeki medya-
da haber olmadı. Asgari ücrete yapılan zam-
mı günlerce manşetlere, ekranlara taşıyan 
gazete ve televizyonlar, açlık sınırının asgari 



12

Medya İzleme Raporu - Şubat, 2022

ücret düzeyinde çıkmasını okurlarına, izleyicil-
erine bildirmedi.

KDV’deki indirim ‘devrim’ diye sunuldu
Katma Değer Vergisi’nde (KDV) yapılan in-

dirim (yüzde 8’den 1’e düşürüldü), iktidar 
güdümündeki medyada “devrim” olarak 
sunuldu. Artan fiyatları haber yapmayanlar, 
KDV indirimini “büyük fedakarlık” diye su-
narak, fiyatların da en az yüzde 7 düşeceğini 
iddia etti. Her gün yapılan zamlarda haber 
değeri görülmezken, gerçekler algılar üzerin-
den yönetilmeye çalışıldı. Üretici ve satıcılara 
yönelik adeta tehdit dil kullanıldı; “fiyatı in-
dirmeyene yaptırım” başlıklı haberlerle üret-
icilerin keyfi zamlar yaptığı gündeme getiril-
di. Zamlara ilişkin, iktidarın çizdiği çerçevede 
kalınarak vatandaşlarla eksik ve yanlış bilgiler 
paylaşıldı.

Erdoğan’ın BAE ziyareti
Türkiye ekonomisinde yaşanan krizin de 

kaynaklık ettiği AKP iktidarının dış politikasını 
değişiklikler, iktidar güdümündeki yayın or-
ganlarında da ‘U’ dönüşüne yol açtı. AKP ik-
tidarı ile Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) 
yönetimi arasındaki sorunlar nedeniyle yakın 
zamana kadar BAE yöneticilerine manşetler-
inden ‘şerefsiz’ diye seslenen, casuslukla ve 15 
Temmuz’un arkasında olmakla suçlayan Yeni 
Şafak, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın 15 Şubat tarihindeki BAE ziyareti-
ni, Türkiye’deki KDV indirimini başlığa çek-
erek olabildiğince görmemeye çalışırken, ara 
başlıkta “BAE ile 12 anlaşma imzalandı” kul-
landı. Sabah gazetesi ise “BAE ile 50 yıla dam-
ga vuracak anlaşmalar” manşetini attı.



13

Çağdaş Gazeteciler Derneği




