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Bu Rapor Gazeteciler Cemiyeti
“Press For Freedom / Özgürlük İçin Basın” Çalışma Grubu tarafından hazırlanmıştır. Gazeteciler Cemiyeti Özgürlük
için Basın Çalışma Grubu, medya çalışanları ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan
bağımsız bir platform aracılığıyla özgür basın için politika yapıcılara ulaşmayı; ifade
ve basın özgürlüğü konusunda yasal durumu ve devam eden ihlalleri göstererek bu
konuda farkındalık yaratmayı, atölyeler ve
konferanslar düzenleyerek gazetecilik pratikleri ile ilgili medya çalışanlarını ve sivil
toplum temsilcilerinin kapasitesini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Ó
Gazeteciler Cemiyeti’nin Özgürlük
için Basın ifade ve basın hürriyetleri ihlalleri raporları Mart 2014’den bu yana düzenli yayınlanmaktadır.
Açık kaynaklardan, medya taramalarından, proje ofisine çeşitli şekilde yapılan
başvuru ve ihbarlardan hazırlanan bu raporlardaki her türlü içeriğin sorumluluğu
tamamıyla Gazeteciler Cemiyeti’ne aittir,
kaynak gösterilerek kısmen veya tamamen
çoğaltılabilir, bilimsel yayınlarda kullanılabilir.
***
İfade ve Basın Özgürlüğü
Ulusal Komitesi
Başkan
Prof. Dr. Korkmaz Alemdar
Hukukçu Üye
Av. Tuncay Alemdaroğlu
Kıdemli Gazeteciler
Nursun Erel ve Sedat Bozkurt
STK Temsilcisi (Kıdemli Gazeteci, Parlamento Muhabirleri Derneği Başkanı)
Göksel Bozkurt
***
Özgürlük İçin Basın
Çalışma Grubu Koordinatörü
Yusuf Kanlı
Koordinatör Yardımcısı
Seva Ülman Erten
Editör
Yıldız Yazıcıoğlu
Araştırmacılar
Naz Akman
Araştırma Asistanı
Berfin Bayır
Cansu Timur
Oğuz Eren Ege
Gamze Yurtlu

Gazeteciler Cemiyeti
Yönetim Kurulu
Başkan
Nazmi Bilgin
Başkan Vekili
Savaş Kıratlı
Başkan Yardımcıları
Ayhan Aydemir, Ertürk Yöndem,
Yusuf Kanlı
Genel Sekreter
Ümit Gürtuna
Mali Sekreter
Mustafa Yoldaş
Üyeler
Güray Soysal, Ali Şimşek, Ali Oruç,
Önder Yılmaz, Önder Sürenkök,
Olgunay Köse ve Nursun Erel
***

Gazeteciler Cemiyeti hakkında
Gazeteciler Cemiyeti, 10 Ocak
1946’da gazeteciler Mekki Sait Esen, Niyazi Acun, Aka Gündüz, Bilal Akba, Adil
Akba, Sebahattin Sönmez ve Muvaffak
Menemencioğlu tarafından kuruldu. Cemiyetin kuruluş amacı, basın organlarındaki
gazetecileri bir araya toplamak, mesleki ve
sosyal hakları geliştirmek, mesleğin gerekliliği olan hak ve özgürlükleri savunmak
olarak belirlendi.
Kurucu başkanlığı üstlenerek 19461956 yılları arasında Gazeteciler Cemiyeti
Başkanlığı’nı yürüten Mekki Sait Esen’in
ardından 1956-1957 döneminde eski kontenjan senatörlerinden Ecvet Güresin cemiyet başkanlığını üstlendi.
Kudret gazetesi kurucusu ve sahibi Gazanfer Kurt’un, 1959 yılına kadar Gazeteciler Cemiyeti’ne başkanlık yapmasının ardından bu görevi 1960 yılına kadar Atilla
Bartınlıoğlu üstlendi. CHP’nin eski Milletvekili Altan Öymen, 1960 ve 1961 yıllarında sürdürdüğü Gazeteciler Cemiyeti
Başkanlığı görevini 1961 yılında İbrahim
Cüceoğlu’na bıraktı. Akis dergisi yönetici
ve yazarı Metin Toker ise, 1957 yılında
yedi ay 53 gün hapis yatmasının ardından
1962 yılında Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı’na getirildi.
Ekspres gazetesi kurucu sahipliğini yapan Doğan Kasaroğlu, 1963 - 1968 döneminde Gazeteciler Cemiyeti Başkanı olarak görevi devralmasından sonra TRT Genel Müdürlüğüne atandı.
Yenigün, Ulus, Ankara Telgraf, Ankara
Ekspres, Dünya gazetelerinde yazı işleri
müdürlüğü, yazarlık, başyazarlık ve Genel
Yayın Yönetmenliği yapan Beyhan
Cenkçi, bu süre içerisinde beş yıl boyunca
Gazeteciler Sendikası başkanı olarak görev
aldı. 1960 yılı öncesi bir buçuk yıl hapis cezası alarak bazı meslektaşları ile birlikte
cezaevine giren Cenkçi, 1969 yılında Gazeteciler Cemiyeti başkanı seçildi. 1992 yılına kadar Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
olarak görevini sürdürdü. Cenkçi, 24 yıllık

Başkanlığı sırasında Cumhuriyet Senatosu
Kontenjan Senatörlüğü de yaptı.
1971 yılında Son Havadis gazetesinde
mesleğe başlayan Nazmi Bilgin, Güneş gazetesi sahipliği ve Yazı İşleri Müdürlüğü
görevini üstlendi, daha sonra Dünya gazetesinde Haber Müdürü olarak görev yaptı.
Bilgin, Tercüman gazetesinde Parlamento
ve Cumhurbaşkanlığı muhabirliği görevlerini de yürüttü. TRT-2’nin kuruluşunda yer
aldıktan sonra TRT’ye, beş yıl “Uzman Haberci” ve “Genel Müdür Danışmanı” olarak
hizmet verdi. Bilgin 1992 yılında ittifakla
cemiyet Genel Başkanı seçildi. 1996 yılında kuruculuğunu üstlendiği Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nda Genel Başkanlık görevi yapan Bilgin, bu görevi 2009 yılına kadar sürdürdü.
BRT televizyonunun Ankara temsilciliği görevini de yapan Bilgin, Unesco Türkiye Milli Komitesi üyeliği ve Denetçiliği
görevinde de bulundu. Basın İlan Kurumu
Genel Kurul üyeliği, Türk Silahlı Kuvvetleri Elele Vakfı Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu üyeliği ve Reklam Kurulu üyeliği görevlerini de sürdürüyor.
Türkiye’nin çok partili siyasi hayata
geçişiyle, daha açık bir deyimle, çoğulcu
demokrasi dönemiyle yaşıt ve koşut olan
Gazeteciler Cemiyeti, bir avuç gazeteci üye
ile çıktığı yolu, sevgi ve mesleki dayanışma
ile pekiştirmiş, 2000’i aşkın üye sayısı ve
bağımsız mali gücü ile bugün, Türkiye’nin
en eski, en büyük ve saygın meslek kuruluşlarından ve sivil toplum örgütlerinden
birisidir.
Cemiyetimiz, 1946 yılındaki kuruluşundan bu yana her zaman cumhuriyet, çoğulcu demokrasi ile ifade ve basın özgürlüğü başta olmak üzere özgürlüklerin yılmaz bekçisi oldu. Gazeteciler Cemiyeti
üyelerine aşıladığı bu güvenle ülkemizin
mesleki ve diğer önemli kurumları arasında
hak ettiği yeri aldı.
***
Telefon: +90 (312) 427 15 22
Faks: +90 (312) 468 23 84
E-Posta:
info@gazetecilercemiyeti.org.tr
Web Adresi:
www.gazetecilercemiyeti.org.tr
www.pressforfreedom.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 “Gazeteciler Cemiyeti-Bir gazeteci neredeyse, aydınlık oradadır” adlı çalışma hak kazandı.
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Giriş
Türkiye’nin Ağustos ayı gündemini Covid-19 kaynaklı can kayıplarında artışın yanı sıra haklar ve özgürlükler açısından yaşanan gerilemeler oluşturdu. Gazetecilerin tutukluluğu devam etti;
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları salgın gerekçesiyle engellendi. Kadın haklarının korunmasında artık bir sembol haline gelen İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme konusu İslamcı çevrelerce
gündemde tutulmaya çalışıldı.
Basın özgürlüğü alanında, haber içeriklerine erişim engellemelerinde bir önceki ay hayata
geçen sosyal medya platformlarıyla ilgili yasal değişikliklerin ardından Ağustos’ta tırmanış yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Kartal İmam Hatip Lisesi’nden arkadaşı
olduğu söylenen Aykut Emrah Polat’ın TMSF’nin düzenlediği ihaleyi 280 milyon liraya kazanması
gibi haberlere “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle erişim engellemesi kararları alındı. İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD), Türkiye’de arama motorları aracılığıyla artık sansürlü bilgi edinilebildiğini
ve internet kullanıcılarınca tüm içerik sonuçlarına artık ulaşılamadığını açıkladı. Türkiye’nin ilk
kadın haber ajansı olarak 25 Eylül 2017’de kurulan Jin News hakkında son üç yılda 50 dava açılmışken son olarak 13 Ağustos’ta haber sitesine tümüyle erişim engeli kararı alındı. Anadolu’da
Rize, Adıyaman ve Diyarbakır’da habercilik yapmaya çalışan gazetecilere dönük baskı ve saldırılar, yayın yasağı uygulamaları kaygı yaratan konular oldu.
Gazeteciler aleyhine tutuklu yargılama kararları bakımından olumlu gelişme olmadı. “Kaçma
şüphesi ve delil karartma” gerekçeleriyle Barış Pehlivan, Murat Ağırel, Hülya Kılınç, Müyesser
Yıldız’ın tutukluluk halleri sürerken hapisteki gazeteci sayısında bir önceki aya göre az da olsa bir
düşüş görüldü. Temmuz ayında 49’u hükümlü toplam 92 gazeteci demir parmaklıklar arkasındayken, hapisteki gazeteci sayısı Ağustos’ta 48’i hükümlü 42’si tutuklu olmak üzere toplam 90’a geriledi.
Ocak 2020’de ise 52’si hükümlü ve 43’ü tutuklu olmak üzere toplam 95 basın mensubu cezaevindeydi. Şubat’ta 53’ü hükümlü ve 44’ü tutuklu toplam 97 basın mensubu vardı. Mart ayı
sonunda ise cezaevlerinde 51’i hükümlü ve 49’u tutuklu, toplam 100 medya mensubu varken, Nisan ayında 50 hükümlü, 51 tutuklu medya mensubu hapiste idi. Mayıs’ta hapiste 51’i hükümlü ve
51’i tutuklu olarak toplam 102 gazeteci bulunduğu kayıtlara geçmiş, Haziranda ise Gazeteciler
Cemiyeti Özgürlük için Basın Çalışma Grubu incelemesinde hapishanelerdeki gazeteci sayısı 49’u
hükümlü̈ ve 43’ü de gözaltında olmak üzere 92 idi.
Bu arada Yargıtay, Gerger Fırat’ın Haber Müdürü Özgür Boğatekin hakkındaki bir yıl 15
gün hapis cezasını onadı. Sosyal medya hesabından 3 Nisan’da yaptığı “Ey IBAN edenler” paylaşımı nedeniyle daha önce gözaltına alınıp ifadesi alınmış olmasına rağmen gazeteci Hakan Aygün
yeniden aynı paylaşım gerekçesiyle gözaltına alındı. Toplumsal etkinlikleri izleyen gazetecilere
gözaltı uygulamaları yapıldığı gözlendi.
Medya sektöründe istihdamdaki azalma Ağustos ayında özellikle Ankara’da etkisini gösterdi
ve NTV ile Halk TV’nin bürolarında işten çıkarma ya da zorunlu izne gönderme uygulamaları yaşandı.
Muhalif yayıncılık çizgisindeki Sözcü’ye yönelik Anadolu Ajansı’nın abone yapmama ambargosu devam ederken, kurulması planlanan Sözcü TV’nin yayın lisansı sürecinde de engellemeler
gündemdeydi.
Fox TV ana haber sunucusu Fatih Portakal’ın işinden ayrıldığını duyurması iktidarı sıkça
eleştirmesi nedeniyle baskıya uğradığı yorumlarına yol açtı. Portakal’ın ayrılık kararını “kendi tercihim, içsel devrime ihtiyacım vardı” gibi ifadelerle açıklaması dikkat çekti.
İfade özgürlüğü bağlamında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” gerekçeli yargılamalara yenileri
eklenirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında iki milyon liralık manevi tazminat
davası açılması not edildi. Müzisyen Melek Mosso konser verdiği sırada “İstanbul Sözleşmesi yaşatır” dediği için polislerce sahneden indirildiğini duyurdu.
Ağustos ayında iç politikada ilgi çekebileceği düşünülen ancak beklenen etkiyi yarattığı
söylenemeyecek gelişmeler de yaşandı. Bunlardan birincisi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i “eve dönmeye” davet etmesi oldu. Cumhurbaşkanı’nın da desteklediği bu açıklama İyi Parti tarafından dikkate değer bulunmadı. İkinci bir
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gelişme CHP’li Muharrem İnce’nin parti içi muhalefet hareketine kazandırmaya çalıştığı boyut
oldu. Bu girişimin de şimdilik çok etkili olduğu görülmedi.
İletişim Araçlarına ve İletişimcilere Baskı
4 Ağustos 2020
● Hatay İskenderun 2. Sulh Ceza Hakimliği1, Tosyalı Holding’in talebi üzerine Cezayir’deki
işletmesinde elektrikçi Harun Zengin’in şüpheli ölümüyle ilgili Gül Gündüz’ün 1 Ağustos’ta yayımlanan “Cezayir’de şüpheli ölüm: Babamın nasıl öldüğünü öğrenemeyebilirim” haberine engelleme kararı verdi. Haberde, Harun Zengin’in kızı Melodi Zengin’in, babasının ölümüne ilişkin şüpheleri yer alıyordu. Zengin, babasının ölümünü şirket ve konsolosluktan değil ilgisi bulunmayan
üçüncü bir kişiden öğrendiklerini bildirmişti.2
5 Ağustos 2020
● Gazeteci Gökhan Özbek, bir ihbar gerekçesiyle gece evinde arama yapıldığını duyurdu.
Youtube’da 23Derece kanalında paylaşımlarıyla gündemi yorumlayan ve geçmişte Niğde’de serbest gazetecilik yaptığı belirtilen Özbek, “Polis evimde arama yaptı. Bir ihbar üzerine geldiklerini
ifade ettiler. Şimdi ayrıldılar. Polis kimliğini gösterdikten sonra içeri aldım. Ben de gece gelince
saat dörtte gözaltı tweetini attım. Avukatımla hemen temas kurdum. Garip ve başıma ilk kez gelen
bir durum. Hala şokundayım ve saçmalığın ortasında kaldım” dedi.3
6 Ağustos 2020
● Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, Siirt’te İ.E. isimli kadına tecavüz ettiği, ölümüne neden
olduğu iddia edilen uzman çavuş Musa Orhan’ın4 ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığını haberleştiren Jiyan Haber İmtiyaz Sahibi İdris Yayla hakkında “halkı kin ve düşmanlığa ve sevk
etmek” suçlaması yaparak soruşturma başlattı. Yayla, “Batman’da uzman çavuşun bir kadına tecavüz edip 20 gün alıkoyduğu ortaya çıktı!”, “Batman’da çocuğa tecavüz eden uzman çavuş gözaltına
alındı”, “Batman’da cinsel saldırıya uğrayan genç kadının intihara teşebbüs ettiği ileri sürüldü”
haberleriyle suçlanarak, 4 Ağustos’ta Batman İl Emniyet Müdürlüğü’nde ifade verdi. Yayla, “Öncelikle genç bir kadın yaşamına son vermek istemiş. Ve bunun duyurulması gerekir. Bunlar yazılmalı ki cezasızlık olmasın. Önemli olan bugün genç kadının ayağa kalkmasıdır. Biz gazeteciler ise
önceliğimiz kamuoyunu ilgilendiren konuları tüm şeffaflığı ile yazmalıyız. Biz ifadeye çağrıldık,
ifade verdik, bunlar önemli değil. Peki tecavüzcü neden dışarıda bunun sorulması gerekmez mi?”
açıklamasını yaptı.5
7 Ağustos 2020
● Tarım Haber, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği’ne ataması tartışmalı Genel Müdür Fahrettin Poyraz’ın6 65 habere koydurduğu erişim yasağını kaldırmak için yaptıkları itiraz reddedilince AYM’ye başvuracaklarını açıkladı. Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü’nün başvurusu üzerine “kişilik haklarının ihlal edildiği” gerekçesiyle
65 habere erişim engeli getirmişti. Tarım Haber’in Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne yaptığı itiraz
ise reddedildi.7
10 Ağustos 2020
● NTV Ankara Haber Merkezi’nde dört kişi işten çıkartıldı.8 Canlı yayınlarla ilgili bağlantı
sorumlusu Hakan Turgut, canlı yayın ekibinden Tahir Çetinkaya, kameraman Beyzer Denizhan ve
bir ulaştırma görevlisinin işine son verildi. Doğuş Medya Grubu’nda işten çıkarmaların devam
edeceği öne sürüldü.9
https://twitter.com/engelliweb/status/1290327127569641474
https://artigercek.com/haberler/sirket-istedi-cezayir-deki-turkiyeli-iscinin-supheli-olumu-haberi-engellendi
https://twitter.com/gokhanozbek/status/1290820134597283841
4 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-musa-orhan-hakkinda-flas-gelisme-5995759/
5 https://www.evrensel.net/haber/411052/batmanda-uzman-cavusun-17-yasindaki-cocuga-cinsel-saldirisi-haberine-sorusturma
6 https://twitter.com/fahrettinpoyraz?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
7 https://www.tarimdanhaber.com/guncel/tarim-kredi-de-hukuksuz-atanan-genel-mudurun-65-haberimize-aldirdigi-h14773.html
8 https://www.medyaradar.com/ntvde-yeni-isten-cikarma-dalgasi-basladi-kac-kisinin-isine-son-verildi-haberi-2031364
9 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/08/10/ntvde-isten-cikarmalar-basladi/
1
2
3
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14 Ağustos 2020
● Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BİK), 13 Ağustos tarihli kararıyla, Jin News’e
erişim engeli getirdi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaman
Akdeniz, “Jin News haber sitesine ait alan adına da milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması
gerekçesi ile erişim engellendi. Bir haber sitesinin topyekün erişime engellenmesi ancak sansür
anlamına gelir” paylaşımı yaptı.10
● Türkiye’nin ilk kadın haber ajansı olarak 25 Eylül 2017’de kurulan Jin News hakkında
son üç yılda 50 dava açıldığı belirtildi. Mezopotamya Kadın Gazeteciler Platformu Sözcüsü ve Jin
News çalışanı Ayşe Güney, ajans bünyesinde çeşitli illerde toplam 42 kişilik ekibin tamamının
kadınlardan oluştuğunu sahada sözlü taciz ve tecavüz tehdidi ile karşı karşıya kaldıklarını söyledi.
Güney, “Hakkımızda açılan sayısız dava var. Üç yıllık yayın hayatımızda şu ana kadar üç arkadaşımız tutuklandı. Ama daha sonra tahliye oldular. Bir muhabirimiz hakkında dört, benim hakkımda
üç, haber müdürümüz hakkında sekiz dava açıldı. Bir yargı kıskacı altındayız. Biz ajansımızı kadın
mücadelesinin bir kazanımı olarak görüyoruz. Medya dilinin değişim ve dönüşümünde önemli bir
payımızın olduğunu düşünüyoruz” dedi.11
16 Ağustos 2020
● Gazeteci Hakan Aygün, 3 Nisan’da sosyal medya hesabından yaptığı “Ey IBAN edenler”
paylaşımı nedeniyle daha önce gözaltına alındığı ve ifadesine başvurulmuş olduğu halde yeniden
aynı paylaşım gerekçesiyle gözaltına alındı. Yine Datça’da teknesinde iken Sahil Güvenlik ekipleri
tarafından gözaltına alınan Aygün, Datça Savcılığı’nda ifade verdi. Aygün, savcılıktan sonra yaptığı açıklamada, “Tutuklanıp tahliye olduğum davadan tekrar yakalama kararıyla teknede sahil güvenlik tarafından gözaltına alınarak Datça Savcılığı’na götürüldüm ve serbest bırakıldım. Cezaevindeyken ifadeye gidememişim. Böylece aynı suçlamadan iki kere yakalanmış oldum”12 dedi.13
21 Ağustos 2020
● Ankara Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’nde 76 gündür tutuklu Oda TV Haber Müdürü Müyesser Yıldız’ın avukatı Erhan Tokatlı, Yıldız’ın tutukluluğunun ‘her gününün özgürlük hakkının
ihlali’ olduğunu belirterek, tahliye ve iddianame sunulması taleplerinde bulundu. Tokatlı, Yıldız’ın
evine 8 Haziran günü TEM Şube görevlilerinin gittiğini ve evdeki bilgisayar vb. dijital materyallere
el konulduğunu ve Cumhuriyet Savcısı Veysel Kaçmaz’ın talimatıyla 10 Haziran günü el konulan
dijital materyallerden sadece bir adet telefonun Yıldız’ın eşine iade edildiğini vurgulayarak, “Ancak o talimatın üzerinden iki ayın üzerinde bir zaman geçmesine ve müteaddit defalar talep etmemize rağmen söz konusu cep telefonu dışında hiçbir dijital materyalimiz iade edilmemiştir” dedi.14
● Karacabey Yörem İmtiyaz Sahibi Şaban Önen’in, AKP’li Belediye Başkanı Ali Özkan’ın
yakınlarınca belediye otoparkında saldırıya uğradığı iddia edildi. Olay sonrası Karacabey Devlet
Hastanesi’nde müşahede altına alınan Önen’in, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Otopark
işletmeci Serkan A.’nın “Sen belediye başkanı olan dayım hakkında nasıl yazarsın” diyerek Önen’e
saldırdığı kaydedildi. Önen, “Gazetecilik yaptığımız süre içerisinde gün geldi seçilmişlerin hoşuna
gitmeyen haberlerini yayınladığımız için hakkımız olan ilanlarımız kesilerek cezalandırıldık, gün
geldi kendini bilmez dalkavukların kendi sosyal paylaşımlarında adi, yalancı gibi hakaret içeren
sözlerine maruz kaldık” tepkisini gösterdi.15
22 Ağustos 2020
● Kanaltürk eski spikeri Erkan Akkuş, Kocaeli’nde gözaltına alındıktan “FETÖ’nün medya
yapılanması” soruşturması kapsamında İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla tutuklanarak, Silivri Cezaevi’ne gönderildi.16
http://susma24.com/jinnewse-bir-daha-erisim-engellendi/
https://www.mlsaturkey.com/tr/jin-news-yargi-kiskacinda-taciz-ve-tecavuz-tehdidi-aliyoruz/
https://twitter.com/hakan_aygun/status/1294715774905593856
13 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/gazeteci-hakan-aygun-tahliye-oldugu-davadan-gozaltina-alindi-5990339/
14 https://ankahaber.net/haber/detay/gazeteci_yildizin_tutukluguna_itiraz_her_gecen_gun_ozgurluk_hakkinin_ihlali_14210
15 http://bianet.org/bianet/insan-haklari/229404-bursa-da-yerel-gazeteciye-saldiri
16https://www.sabah.com.tr/gundem/2020/08/24/erkan-akkus-tutuklamaya-sevk-edildi#:~:text=ne%20sevk%20edildi.-,%C4%B0stanbul%201.,ili%C5%9Fkisi%20oldu%C4%9Fu%20iddialar%C4%B1n%C4%B1%20reddetti%C4%9Fi%20%C3%B6%C4%9Frenildi.
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● Halk TV’de merkez büronun İstanbul’a taşınması gerekçesiyle Ankara’da en az 15 kişi
ücretsiz izne çıkarıldı ve bu personele ay sonunda işten yasağı uzatılmazsa işten çıkarma tebligatı
yapılacağı kaydedildi. 17
24 Ağustos 2020
● Tutuklu gazeteciler Barış Pehlivan, Murat Ağırel ve Hülya Kılınç’ın tahliye talebi, “delilleri yok etme ve kaçma şüphesi” gerekçeleriyle oy birliğiyle reddedildi. Avukat Hüseyin Ersöz,
“Kararda yazan ‘MİT Suç Duyurusu’ bir buçuk sayfa ve Barış Pehlivan’ın ismi dahi geçmiyor.
Tutuklanacaklarını bile bile kendileri adliyeye gelen Barış Pehlivan ve Murat Ağırel’in ‘kaçma
ihtimalinden’ bahsedilmesinin ise ciddiye alınacak bir yanı yok”18 dedi.19
● İstanbul Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde ölüm orucundaki avukatlar
Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal için tutulan nöbete polis müdahalesinde, Gazete Patika muhabiri Hakan Aksu yanı sıra TAYAD’lı aileler üyesi iki kişi ve Dev-Lis’li Eren Kaya ve Baran Gündoğdu
gözaltına alındı.20
● İstanbul Bakırköy 6. Asliye Hukuk Mahkemesi, Demirören Medya Grubu’nun “kişilik
haklarının ihlal edildiği” başvurusu üzerine özel güvenlik görevlisi Zeynep Tüzer’in 9 Mayıs’ta
işten atıldığı haberini sitesine taşıyan beş haber sitesi ve Tüzer hakkındaki davayı başlattı. Davada,
Medya Koridoru, İleri Haber, Tele 1, Aykırı Haber ve Gold Ajans yargılanacak. Demirören Medya
Grubu, haber sitelerinden 50.000’er lira ve Tüzer’den 25.000 lira değerinde manevi tazminat talep
etti. Habere göre, Tüzer, yönetim katında karşılaştığı Demirören Medya Grubu Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Meltem Demirören’in kuzeni ve asistanı Vuslat Orhan tarafından aşağılayıcı
bir üslup kullanılarak katı terk ettirilmişti. Tüzer, bu karşılaşmanın ertesi gününde Orhan ve CNN
Türk Genel Müdürü Murat Yancı’nın kendisini “halıya ayakkabılarıyla bastı” gerekçesiyle çalıştığı
özel güvenlik şirketine şikayet ettiğini ve bunun sonucunda işten çıkarıldığını öğrendi. Tüzer, olayı
“haksız yere işten çıkarılma” gerekçesiyle iş mahkemesine taşımıştı. Olay sonrası Medya Koridoru
iddiaları haberleştirmişti.21
26 Ağustos 2020
● İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Can Ataklı hakkında “Cumhurbaşkanı’na alenen hakaret” suçunu işlediği iddiasıyla iddianame hazırladı. İddianamede, Ataklı’nın Tele 1’deki
“Gün Başlarken” programında, “Sen ne yaptın lan, 17 yıldır oradasın, yine su basıyor, yine sel
basıyor, yine depremde yıkılıyor. Beceremediniz gitti be” sözleri sebebiyle suç işlediği belirtildi.22
28 Ağustos 2020
● Sözcü, “Hulusi Akar çok önemli açıklamalar yaptı ama!” haberinde, “Savunma Bakanı
Akar, Türkiye’nin egemenlik haklarıyla ilgili dün Anadolu Ajansı’na hayati açıklamalar yaptı.
Ama AA, Sözcü’ye ambargo uyguladığı için yayınlayamadık. Özür dileriz!” ifadeleriyle AA’ya
tepki gösterdi. Sözcü, tüm mali yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde Ocak ayında AA’nın
aboneliklerini tek taraflı olarak sonlandırdığını ve ajansa yaptıkları ödemelerde gecikme olmadığını kaydetmişti.23
29 Ağustos 2020
● AKP Rize İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Türüt ile eşi Ennur Türüt, ÇGD Rize Şube
Başkanı, Rize Nabız İmtiyaz Sahibi gazeteci Gençağa Karafazlı hakkında kendileri ile ilgili yayınladığı bir haber nedeniyle “kişilik haklarına saldırıldığı”, “toplumda küçük düşürüldükleri” iddiasıyla 50.000 liralık tazminat davası açtı. Karafazlı, Ennur Türüt ile ilgili daha önce Bank Asya'da
şef olarak çalıştığını, TMSF’nin Bank Asya’ya el koymasından sonra aynı bankada müdür olarak
görev yaptığını ve Rize Ağır Ceza Mahkemesi’nde FETÖ nedeniyle yargılandığını yazmıştı. Haberde, Ennur Türüt’ün bu davadan beraat ettiğini ancak savcılık itirazı üzerine dosyanın Samsun
https://odatv4.com/halk-tvde-isten-cikarmalar-22082016.html
https://twitter.com/ersozhuseyin/status/1297837647419920384
https://t24.com.tr/haber/mit-mensubunu-ifsa-ettikleri-gerekcesiyle-yargilanan-gazeteciler-pehlivan-agirel-ve-kilinc-in-tahliye-talebi-reddedildi,898742
20 https://t24.com.tr/video/olum-orucundaki-avukatlar-ebru-timtik-ve-aytac-unsal-icin-nobet-tutanlara-polis-mudahalesi-gozaltilar-var,31748
21 https://www.mlsaturkey.com/tr/dhadaki-isten-cikarmayi-haberlestiren-sitelere-dava/
22 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/can-atakli-hakkinda-cumhurbaskanina-hakaret-sucundan-iddianame/1953901
23 https://t24.com.tr/haber/sozcu-hulusi-akar-anadolu-ajansi-na-cok-onemli-aciklamalar-yapti-ama-yayinlayamadik,899755
17
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İstinaf Mahkemesi’ne gitmiş iken kamu bankası olan Emlak Katılım Bankası Rize Şubesi’ne müdür olarak atandığını belirtilmişti.24
● CHP İzmir Gençlik Kolları’nın düzenlediği kongrede iki grup arasında yaşanan tartışmayı
görüntülemeye çalışan altı gazeteci saldırıya uğradı.25 Gazetecilerden Oktay Güçtekin ve Tenzile
Aşçı, İzmir 100. Yıl Polis Merkezi’ne başvurarak saldıranlardan şikayetçi oldu.26 Muhabir Aşçı,
“Linç girişimi oldu. Orada telefonum da gasp edildi. Bir başka arkadaşımızın başına sandalye fırlatıldı. Sadece basın mensubu olduğumuz ve işimizi yaptığımız için saldırıya uğradık” dedi.27 Güçtekin ise, “Bu olay bir siyasi partiye indirgemekten ziyade, basına karşı olan bir durum. Biz orada
görevimizi yapıyoruz. Kimin kazandığı, kaybettiği bizi ilgilendirmez. Şiddete karşı durmamız lazım” diye konuştu.28
30 Ağustos 2020
● Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, Sincan 3 Nolu L Tipi Erkek Cezaevi’nden Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu G-4’e sevk edildi.29
● Yargıtay 8. Ceza Dairesi, Gerger Fırat’ın Haber Müdürü Özgür Boğatekin’e iftira suçlamasıyla 2014’te verilen bir yıl 15 gün hapis cezasını onadı. Boğatekin’e 2013 ve 2014 yıllarında o
dönemki Gerger Kaymakamı Ömer Bilgin’i eleştiren yazıları nedeniyle iftira suçlamasıyla Gerger
Asliye Ceza Mahkemesi’nce bir yıl 15 gün hapis cezası verilmişti. Yerel mahkemenin kararı temyize gönderilmişti. Dava hakimi Recep Ünver, daha sonra FETÖ üyeliği nedeniyle meslekten ihraç
edilmiş ve dokuz yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.30
31 Ağustos 2020
● Elazığ’da Hozat Garajı bölgesinde Evrensel abonelerine dağıtmak üzere bayiden gazeteleri alan dağıtımcılara, kendilerini polis olarak tanıtan ancak kimlik göstermeyen kişiler tarafından
müdahale edildi. Evrensel, olayı, “Gazeteleri bayiden alan okurların yanına kendilerini polis olarak
tanıtan üç şahıs gelip ‘Bu gazeteyi dağıtmak için gazeteci kimliğiniz olmalı sizin kimliğiniz var
mı?’ şeklinde aktardı. Evrensel okurlarından Zeynep Tağtekin ise, kendilerini polis olarak tanıtan
şahısların alaycı tavırlarıyla karşılaştığını paylaştı.31
İfade ve Basın Özgürlüğünü Kullanmak İsteyenlere Müdahale
2 Ağustos 2020
● Muş Valiliği, toplantı, basın açıklaması, gösteri yürüyüşü gibi etkinliklerin, 1 Ağustos saat
00.01 ila 15 Ağustos saat 23.59’a kadar 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Valilik yasağın
gerekçesi olarak yurtiçi ve yurtdışında süren askeri operasyonlarla ilgili eylem çağrılarını gösterdi.32
3 Ağustos 2020
● Hakkari Valiliği, 4 Ağustos saat 00.01’den, 18 Ağustos saat 23.59’a kadar 15 gün süreyle,
umuma açık alanlarda miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma ve protesto eylemi
ve benzeri türdeki eylem ve etkinliklerin yasaklanması kararı aldı.33
4 Ağustos 2020
● Şanlıurfa 3. Sulh Ceza Hakimliği 12 Temmuz ve Şanlıurfa 4. Sulh Ceza Hakimliği ise 17
Temmuz’da34 “kişilik hakları” gerekçesiyle Şanlıurfa’da bir jakuzi içinde “Lan Fakirler! Oğlum
beni rahatsız etmeyin. Tamam mı? Biraz keyfediyorum” diyen eski AKP İl Gençlik Kolları
https://artigercek.com/haberler/gazeteci-gencaga-karafazli-ya-50-bin-liralik-tazminat-davasi
https://tr.sputniknews.com/turkiye/202008291042749183-chp-izmir-genclik-kollari-kongresinde-arbede-darbedildigini-belirten-iki-gazeteci-sikayetci-oldu/
http://www.gercekizmir.com/haber/CHP-Kongresindeki-arbedede-darp-edilen-gazeteciler-sikayetci-oldu/84488
27 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/arbede-cikarip-gazetecileri-dovduler-41599249
28 https://www.haberturk.com/igc-baskani-dikmen-chp-kongresinde-gazetecilerin-darbedilmesini-kinadi-2789155
29 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/gazeteci-muyesser-yildizin-cezaevindeki-yeri-degistirildi-1748615
30 https://www.evrensel.net/haber/412454/gazeteci-ozgur-bogatekin-cezaevine-girdi
31 http://susma24.com/elazigda-evrensel-dagitimcilarina-polis-baskisi/
32 https://sol.org.tr/haber/musta-15-gun-eylem-yasagi-11111
33 https://www.milliyet.com.tr/gundem/hakkaride-gosteri-ve-yuruyuslere-gecici-yasak-6274118
34 https://twitter.com/engelliweb/status/1290325209350889474
24
25
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Başkanı Mehmet Salih Saral ile ilgili Artı Gerçek ve Sözcü’deki haberlere ve Twitter paylaşımlarına engelleme getirdi.35
5 Ağustos 2020
● Halkın Hukuk Bürosu, Grup Yorum üyesi müvekkilleri Dilan Poyraz, Bahar Kurt, Betül
Varan, Eren Erdem, Barış Yüksel ve Sercan Toptancı’nın İstanbul’un Beykoz ilçesine bağlı Polonezköy’de, 9 Ağustos’ta İstanbul Yenikapı Miting Alanı’nda yapılması planlanan konser için prova
yaparken gözaltına alındıklarını duyurdu. Aynı saatlerde yine İstanbul’un Okmeydanı ilçesindeki
İdil Kültür Merkezi’ne de polisler tarafından baskın yapılarak arama çalışmaları yapıldı.36
● TRT 2’nin “Ödüllü ve Prestijli Filmler” kuşağında Ağustos’taki ilk film Yeşil Rehber
(Green Book) sansürlenerek gösterildi.37 Gazeteci Doğan Satmış’ın aktardığına göre, Don Shirley
karakterinin eşcinsel olduğu için bir hamamda polis şiddetine maruz kaldığı bölüm TRT 2 tarafından filmden çıkartıldı. Satmış, “O bölüm tamamen sansürlenmiş. Piyanistin gözü bir anda mosmor
oldu. Böylece izleyicilerin eşcinsel olma riski yaşanmadı. Alkışlar @trt2ye” ifadelerini kullandı.38
6 Ağustos 2020
● Şanlıurfa Valiliği, bir ay boyunca toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasakladığını duyurdu.
Açıklamada, “Valilik ile Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak
üzere, yapılması muhtemel toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri, broşür dağıtma, afiş asma gibi tüm açık alan etkinlikleri, diğer
illerden katılımlarla birlikte, 7 Ağustos 2020 saat 00.01’den 5 Eylül 2020 saat 23.59’a kadar 30
gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içinde yasaklanmıştır” denildi.39
● İstanbul Sözleşmesi ile ilgili tartışmalar sürerken, birçok ilde kadın örgütleri alanlarda
eylem yaptı. İzmir’de Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde kadın cinayetlerini protesto eden yaklaşık 200
kadına polis müdahalesinde bulunuldu. Bazı kadınlar gözaltına alınırken, diğerleri bir süre oturma
eylemi yaptı. Gözaltındakiler ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. İstanbul’da ise Kadıköy
ve Beşiktaş İskelesi’nde kurulan serbest kürsüde kadınlar Kürtçe ve Türkçe, İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanmasına dair düşüncelerini dile getirdi. Sezen Yılmaz’ın burada kadınlar adına
okuduğu ortak basın açıklamasında, “Kadınların 7/24 ulaşabileceği, farklı dillerde hizmet, ücretsiz,
sadece kadına yönelik şiddet alanında çalışan ayrı bir Alo Şiddet Hattı kurulsun, kadına ve çocuğa
yönelik şiddetle ilgili bağımsız bir veri toplama yöntemi geliştirilsin ve kamuoyuna düzenli olarak
bu veriler açıklansın, cinsel şiddetle mücadele koordinasyon ve kriz merkezleri kurulsun, dijital
şiddet ve ısrarlı takip yasalarda tanımlansın ve cezası belirlensin, her mahallede kolay ulaşılabilir,
ücretsiz, nitelikli ve 24 saat hizmet verebilecek kreşler açılsın, kadınların rahatça 7/24 ulaşabileceği
kadın danışma merkezleri ve yeterli sayıda sığınak açılsın, boşanma süreçlerinde kadınlara istihdam, barınma, sağlık ve eğitim olanakları sağlansın. Kadınları şiddete karşı güçlendirecek politikalar hayata geçirilsin, Kadın/Toplumsal Cinsiyet Bakanlığı kurulsun” gibi talepler sıralandı. Ankara Kadın Platformu’nun çağrısıyla kadınlar Sakarya Caddesi’nde buluştu. Diyarbakır’da ise,
Amed Emek ve Demokrasi Platformu olarak eylem yapıldı. Mersin’de Kushimoto Sokağı’nda bir
araya gelen Mersin Kadın Platformu üyesi kadınlar ile HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan,
Barış Meydanı’na yürümeye çalıştı ancak polis müdahalede bulundu.40
10 Ağustos 2020
● Düzce’de iki PTT işçisi, Grup Yorum konseri öncesi konsere ilişkin yazılama yaptıkları
gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra işten çıkartıldı. İşçiler Murat Kabak ve Murat Gedik, Düzce
Cumhuriyet Başsavcılığı’na işten çıkarılmalarında sorumlu bulunanlar hakkında şikayet dilekçesi

https://artigercek.com/haberler/sirket-istedi-cezayir-deki-turkiyeli-iscinin-supheli-olumu-haberi-engellendi
http://susma24.com/grup-yorum-uyeleri-provada-gozaltina-alindi/
37 http://susma24.com/trt-2den-homofobik-sansur/
38 http://susma24.com/trt-2den-homofobik-sansur/
39 https://www.haberturk.com/sanliurfa-da-acik-alan-etkinlikleri-bir-ay-sureyle-yasaklandi-2765931
40 http://susma24.com/istanbul-sozlesmesi-icin-sokaga-cikan-kadinlara-siddet-engelleme/
35
36
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vererek, “haksız ve asılsız suçlamalarla iş ve çalışma özgürlüğünün ihlal edildiğini” belirterek işe
geri iadelerini istedi.41
● Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği, 6 Ağustos tarihli kararıyla “tanışma ve partnerlik ağı”
Hornet’e erişim engeli getirdi. Daha önce de TİB tarafından Ağustos 2013 itibariyle koruma tedbiri
alınarak “tanışma ve partnerlik uygulaması” Grindr’a erişim engeli getirilmişti.42
11 Ağustos 2020
● İstanbul Okmeydanı’nda İdil Kültür Merkezi’ne yapılan DHKP/C terör örgütüne yönelik
operasyonda gözaltına alınan Nuriye Gülmen ve Rıdvan Aktaş tutuklandı, Yasemin Karadağ, Fırat
Kaya ve Ezgi Kul adli kontrolle serbest bırakıldı. Halkın Hukuk Bürosu’nun Twitter paylaşımında,
“Müvekkillerimiz Nuriye Gülmen ve Rıdvan Akbaş tutuklandı. Müvekkillerimiz Yasemin Karadağ, Fırat Kaya ve Ezgi Kul adli kontrolle serbest bırakıldılar”43 ifadeleri kullanıldı.44
12 Ağustos 2020
● Ankara Kadın Platformu üyelerinin, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine
karşı çıkan eylemi sırasında 33 kişi gözaltına aldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı
açıklamada, “Sözde Ankara Kadın Platformu isimli oluşum tarafından ‘İstanbul Sözleşmesi Yaşatır-Yaşam Zincirinde Buluşuyoruz’ şeklinde toplanma çağrısında bulunulması üzerine, 12.08.2020
Çarşamba günü saat 19.00 sıralarında ilimiz Çankaya ilçesi Kolej Kavşağı’nda kadınlardan oluşan
yaklaşık 70 kişilik bir grup, basın açıklaması yapmak için toplanmış ve yolu araç trafiğine kapatmıştır. Yaptıkları eylemin kanuna aykırı olduğu, basın açıklamasını Kurtuluş Parkı içerisinde ya
da Kolej metro çıkışında uygun hale getirilen alanda yapabilecekleri söylenmesine rağmen, Kızılay-Sakarya caddesine toplu yürümek üzere eylemlerine ısrarla devam eden ve görevlilerimize mukavemette bulunan gruba müdahale edilerek 33 şahıs gözaltına alınmıştır” denildi.45 Gözaltına alınan kadınlar, gece saatlerinde serbest bırakıldı.46
● İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Kartal İmam Hatip Lisesi’nden arkadaşı Aykut Emrah Polat’ın TMSF’nin düzenlediği ihaleyi 280 milyon liraya kazanmasına ilişkin habere “kişilik haklarının ihlali” gerekçesiyle erişim
engeli getirdi.47
● BeIN Sports, “Kadınlar futbolda olmamalı. Başkan olsam asla pembe forma yaptırmam”
sözleri ile tepki çeken spor spikeri Melih Şendil’i işten çıkarttı. Şendil, “Maç Sonu” programında
yaptığı yorumlar sonrası BeIN Grubu’ndan kınama almıştı.48
13 Ağustos 2020

● Gazeteci Can Dündar’ın kurduğu ozguruz21.org’a BTK tarafından erişim engeli geti-

49

rildi. Dündar, bu duruma “Özgürüz Radyo susmayacak” paylaşımıyla tepki gösterdi.50
● KHK ile mesleklerinden ihraç edilmeleri üzerine Ankara’da Yüksel Caddesi’nde “İşimizi
geri istiyoruz” eylemini sürdüren yedi kişi, evlerine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına
alınanlardan öğretmen Acun Karadağ’ın kızı, “Evimizi bastılar annemi gözaltına aldılar. Bir de üç
tane kitap aldılar” paylaşımını yaptı. Karadağ’ın yanı sıra Nazan Bozkurt, Mehmet Dersulu, Gülnaz
Bozkurt, Armağan Özbaş, Merve Demirel, Mahmut Konuk ve Düzce’de eylem yapan Alev Şahin
gözaltına alındı.51
14 Ağustos 2020
● Tunceli Valiliği, Covid-19 salgını nedeniyle tüm eylem ve etkinlikleri 15 Ağustos 2020
günü saat 00.01’den 29 Ağustos 2020 günü saat 23.59’a kadar 15 gün süreyle yasakladı.52
http://bianet.org/bianet/insan-haklari/228720-iki-ptt-iscisi-grup-yorum-yazilamasi-yapti-diye-isten-cikarildi
https://www.kaosgl.org/haber/hornet-e-erisim-engeli
https://twitter.com/halkinhukuk_/status/1293230720106868737
44 http://bianet.org/bianet/insan-haklari/228832-nuriye-gulmen-ve-ridvan-akbas-tutuklandi
45 https://www.haberler.com/son-dakika-haberleri-ankara-da-istanbul-sozlesmesi-eylemine-mudahale-33-13502317-haberi/
46 https://www.birgun.net/haber/ankara-da-istanbul-sozlesmesi-eyleminde-gozaltina-alinan-kadinlar-serbest-birakildi-311731
47 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/bilal-erdoganin-arkadasinin-kazandigi-ihale-haberine-erisim-engeli-1758005
48 https://www.hurriyet.com.tr/sporarena/son-dakika-bein-sportsta-melih-sendille-yollar-ayrildi-41585567
49 https://twitter.com/engelliweb/status/1293962605741178880
50 https://twitter.com/candundaradasi/status/1293967263209590784
51 http://susma24.com/acun-karadag-ile-birlikte-3-kitap-da-gozaltinda/
52 https://www.haberturk.com/tunceli-de-eylem-ve-etkinlikler-15-gun-yasaklandi-2773316
41
42
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● Kırklareli Valiliği, Covid-19 salgınında “güvensiz algı oluşturmaya” çalıştığını iddia ettiği aile hekimi hakkında idari soruşturma başlattı. Valilik, bazı basın yayın organlarında yer alan
“Aile hekimi anlatıyor, üretim durmasın diye testleri imha ettiler, işçileri depoya sakladılar” haberlerini yalanladı. Açıklamada, “İlimizde Covid-19 virüsü salgını ile mücadele kapsamında alınan
önlemlerin ihlal edildiğine dair yapılan yalan haberlerde, kamuoyunda oluşmuş mücadele bilincine
duyulan inancı yıkmaya ve güvensizlik algısı yaratmaya dönük beyanlarda bulunan aile hekimi
tespit edilmiş, hakkında soruşturma başlatılmıştır” denildi. Aile hekimi, Cumhuriyet’te yer alan
haberde, Kırklareli bölgesinde Covid-19 virüsü vakası ile temasta olan ve 14 gün karantina altında
olması gereken iki hastanın markette çalıştırıldığını, 70 kişilik bir işyerinde de benzer uygulamanın
yapıldığını belirtmişti.53
17 Ağustos 2020
● Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel, Erdoğan ve aile bireylerine “iftirada bulunduğu” gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında iki milyon liralık manevi
tazminat davası açtıklarını bildirdi. Özel, yazılı açıklamasında, “CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu
bugün bir gazetede Cumhurbaşkanımıza ve aile bireylerine yine yalan ve iftira yollu hakaretleri ile
saldırmış sözde yurtdışında paraları olduğundan bahsetmiştir. Buna benzer daha önceki asılsız iddiaları bağlamında tazminata mahkum olmasına rağmen Kılıçdaroğlu alışık olduğu yalan ve iftira
siyasetini devam ettirmektedir. Görünen o ki yapılan onca haksız fiillerine ilişkin mahkemeler tarafından milyonluk tazminatla mahkum edilmiş olsa da o yüzü kızarmadan yalanlarına devam etmekte bir beis görmemiştir. Şunu bir kere daha altını çizerek söylüyoruz ki, Türkiye Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve aile bireylerinin yurtdışında herhangi bir parası bulunmamaktadır”
dedi.54
18 Ağustos 2020
● Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Twitter’da “Ankara Kuşu” ismiyle paylaşımlarda
“FETÖ propagandası yaptığı” gerekçesiyle beş aydır tutuklu Oktay Yaşar’ın tahliyesine karar
verdi. Dava, 12 Kasım’a ertelendi.55
● İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD), arama motorlarında sansür döneminin başladığını,
“Arama motorlarında karşınıza çıkan sonuçlar da artık sansürleniyor. 5651 Sayılı Kanun’da yapılan son değişiklikler ile kişilik hakları ihlal edilenlerin talep etmesi durumunda hakim tarafından,
ilgili adreslerin başvuranın adıyla ilişkilendirilmemesine karar verilebiliyor. Hangi arama motorlarına bildirim yapılacağı kararda belirtilmek zorunda. Hakimler artık ‘Talep edenin (...) internet adresleri ile ilişkilendirilmemesine ve Google, Bing, Yahoo ve Yandex arama motorlarına gerekli bildirimlerin yapılması için Erişim Sağlayıcıları Birliğine gönderilmesine’ şeklinde karar verebiliyorlar”56 açıklamasıyla duyurdu.57
● İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, Hayran Erdiş’in58 başvurusu üzerine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Ayasofya’da namaz kıldıktan sonra eşi Salih Mirzabeyoğlu’nun mezarını ziyaret etmesine dair Gerçek Gündem’in “Akar, Ayasofya’nın ardından soluğu İBDA-C liderinin mezarında aldı” haberine erişim engeli kararı verdi. Kararda, kamuoyunda İslami Büyük
Doğu Akıncıları Cephesi (İBDA-C) kurucusu olarak tanınmış Salih Mirzabeyoğlu takma isimli
Salih İzzet Erdiş’in yargılandığı davada aldığı ceza onandıktan sonra yapılan yeniden yargılamada59 beraat etmesi gösterildi.60
19 Ağustos 2020
● İstanbul Kadıköy’de maskesi burnunu kapatmadığı iddiasıyla durdurulup ceza kesilmek
istendiği polislerce şiddete uğradığı belirtilen bir kadın görüntüsünü Twitter’da “Kadına Şiddete
https://www.birgun.net/haber/koronavirus-hakkinda-basina-konusan-aile-hekimine-sorusturma-311926
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/cumhurbaskani-erdogandan-kilicdarogluna-2-milyon-liralik-manevi-tazminat-davasi/1944720
https://www.sabah.com.tr/gundem/2020/08/18/feto-davasinda-yargilanan-ankara-kusu-hakim-karsisina-cikti
56 https://twitter.com/engelliweb/status/1295042843183140870
57 http://www.krttv.com.tr/gundem/arama-motorlarinda-sansur-donemi-iste-sansursuz-kullanmanin-h44161.html
58 https://www.aa.com.tr/tr/secim-2018/mirzabeyoglunun-ailesinden-erdogana-destek-aciklamasi/1179109
59 https://m.bianet.org/bianet/insan-haklari/172625-salih-mirzabeyoglu-beraat-etti
60 https://www.gercekgundem.com/siyaset/205494/hulusi-akarin-mirzabeyoglunun-mezarini-ziyareti-haberine-erisim-engeli
53
54
55
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61

Sessiz Kalma” etiketiyle gündem oldu. İstanbul Valiliği ise, iki polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.62 Valilikten yapılan açıklamada, “Kadıköy Osmanağa Mahallesi Söğütlü
Çeşme Caddesi’nde 19.08.2020 tarihinde güvenlik görevlilerimiz tarafından yapılan Sağlık İçin
Hepimiz İçin Covid-19 denetlemeleri sırasında R.B isimli kadının, maskesini usulüne uygun şekilde takmadığı görülerek uyarıda bulunulmuştur. Polis memurlarının uyarısına R.B. hakaret içeren
söz ve davranışlarla karşılık vermiş, yapılan ikazlara rağmen bu tutumuna devam etmesi üzerine,
gözaltına alınmak istenmiştir. Gözaltına alınma esnasında kesinlikle görmek istemediğimiz görüntülerin yaşanması bizi çok üzmüştür. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir” denildi.63
20 Ağustos 2020
● Cumhuriyet muhabiri Seyhan Avşar, Rezilsiniz kitabıyla ilgili Turkuvaz Medya Grubu’na
bağlı D&R mağazaları yetkililerine seslenerek, “Tarafıma ulaşan okurlar kuran kursundaki çocuk
istismarını anlattığım Rezilsiniz isimli kitabımın D&R mağazalarında satılmadığından yakınıyor.
Kitabıma yönelik sansür mü söz konusu? Neden mağazalarınızda kitabımın satışı yok? Kamuoyuna
bu durumu açıklamanızı bekliyorum” ifadelerini kullandı.64 Avşar, yayınevince D&R mağazalarına
kitabının dağıtımının devam ettiği yönünde bilgilendirildiğini ve konunun takipçisi olmaya devam
edeceğini yazdı.65
21 Ağustos 2020
● İstanbul’da Kadıköy’de yaşanan bir kadına sert polis müdahalesi olayında söz konusu iki
polis görevlerine iade edildi. İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Kadıköy ilçemizde 19
Ağustos’ta R.B isimli kadının gözaltına alınması sırasında yaşanan olay nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan polis memurları, görevlendirilen muhakkik görüşü
doğrultusunda göreve iade edilmiştir” ifadesi kullanıldı.66
● Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği, KHK ile mesleklerinden ihraç edilmeleri üzerine Ankara’da Yüksel Caddesi’nde “İşimizi geri istiyoruz” eylemleri yürüten altı kişi hakkında “örgüt
üyeliği” iddiasıyla tutuklama kararı verdi. Gülnaz Bozkurt ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.67 Kararda, “Adli kontrol altında olmalarına rağmen eylemlerinin yoğun bir şekilde devam
etmesi nedeniyle adli kontrol tedbirinin yeterli olmayacağı” ve “Yasal hak arama görüntüsü altında
örgüt propagandası yaptıkları” tutuklamaya gerekçe gösterildi. Nazan Bozkurt, Mehmet Dersulu,
Gülnaz Bozkurt, Armağan Özbaş, Merve Demirel, Mahmut Konuk ve Düzce’de eylem yapan Alev
Şahin 13 Ağustos’ta gözaltına alınmıştı.68
25 Ağustos 2020
● Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilerek camiye dönüştürülmesine karar verilen Kariye
Müzesi’yle ilgili “Müzelerin Yıldızları” program serisindeki 29’uncu bölüm, TRT2’nin web sitesinden ve Youtube kanalından kaldırıldı.69
● Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) işyeri temsilcisi hemşire Günseli Uğur, İzmir Dokuz
Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde ek ödemelerdeki adaletsizliklere, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik eylemlere katıldığı gerekçesiyle altı ay süreyle Buca DEÜ Eğitim Aile
Sağlığı Merkezi’ne sürgün edildi. 70
● Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın Ali Erbaş hakkındaki Twitter paylaşımına erişime engeli kararı alındı. Ağbaba, erişim engeli getirilen
paylaşımında, “Diyanet İşleri Başkanı, bir ayıbını örtmen için elinde kılıçla Atatürk’e küfrediyor.
Nedir o ayıbı? FETÖ’nün esiri ve uşağı olmasıdır. Bu beyefendi, geçmişte Adil Öksüz’ün
https://twitter.com/CHDistanbul/status/1296146247863226369
https://www.haberturk.com/video/haber/izle/kadikoyde-maske-takmayan-kadina-mudahalesi-tepki-ceken-2-polise-uzaklastirma/691510
https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/maske-takmayan-kadina-polis-mudahalesi-5996598/
64 https://twitter.com/seyhanavsar/status/1296017928375209985
65 https://www.medyaradar.com/dr-seyhan-avsarin-kitabina-sansur-mu-uyguluyor-haberi-2031905
66 https://www.trthaber.com/haber/turkiye/maske-takmayan-kadina-mudahalesi-sonucu-aciga-alinan-polisler-goreve-dondu-510655.html
67 http://bianet.org/bianet/insan-haklari/229476-yuksel-direniscileri-tutuklandi
68 https://bianet.org/bianet/insan-haklari/229541-yogun-eylem-yapmaktan-tutuklandilar
69 https://dokuz8haber.net/gundem/kariye-muzesiyle-ilgili-belgesel-trt-2den-kaldirildi/
70 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/sendika-temsilcisine-eylem-surgunu-1760969
61
62
63
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doktorasında jüri olmuş; Fethullah Gülen’in vakıflarında yöneticilik yapmış bir şahıstır” ifadelerini
kullanmıştı.71
27 Ağustos 2020
● Müzisyen Melek Mosso, Sabah’tan Ömer Karahan’ın kendisi hakkında yazdığı “Melek
Mosso işin suyunu çıkardı” ifadesi ardından 22 Ağustos’ta Aqua Florya Hayal Kahvesi’nde verdiği
konser esnasında “İstanbul Sözleşmesi yaşatır” dediği için polislerce sahneden indirildiğini açıkladı. Mosso, “22 Ağustos Aqua Florya konserimizde yaşanan can sıkıcı olayı Sabah Günaydın
ekinde yalan ve yanlış bir haber olarak yazan Ömer Karahan’ı kınıyorum. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği yüzünden öldürülen kadın arkadaşlarımın ruhuna, her konserimde armağan ettiğim ve ‘İstanbul sözleşmesi yaşatır’ dedikten sonra söylediğim ‘Keklik gibi’ türküsü söylenenin aksine
ayakta alkışlanmıştır. Konserde olan tanıdıkları bu söylemden rahatsız olup, polisi arayıp beni sahneden inmeye zorlamışlardır. Saygımızı hiç bozmadan, polisimize zorluk çıkartmadan sahneden
indik ve bunun hakkında olaylar büyümesin diye asla konuşmadık. Fakat görüyorum ki yanlış yapmışız. Konuyu siyasi bir yöne çekmeye çalışmak manasızdır. Haberi kaldırmanızı ve bir özür yazısı
yayınlamanızı istiyorum. Konserin bütün ses kaydı elimizde mevcuttur”72 dedi.73
29 Ağustos 2020
● CHP İstanbul Avcılar Belediyesi İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Mutlu Yıldırım’ın evinde polis araması yapıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yıldırım’ın, ölüm orucundayken hayatını kaybeden avukat Ebru Timtik ile ilgili Twitter’dan yaptığı paylaşımla ilgili “Gazi
Mustafa Kemal ve kahraman arkadaşları, kahraman ecdadımız İstiklal mücadelesini DHKP-C’li
terörist hainlerin ‘şehit’ diye anılması için vermediler. 30 Ağustos’u bize değil CHP Gençlik Kolları’na anlatın” demişti. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Bu ülkenin İçişleri Bakanı’nın sabah hedef gösterdiği Avcılar gençlik kolları üyemizin evini an itibariyle polis bastı ve
arama yapıyor. Hukukçularımızla birlikte üyemizin evine gidiyoruz” dedi.74
30 Ağustos 2020
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar’da ziyaret ettiği taksi durağında bir şoförün, “Twitter’a
T.C kimlik numarasıyla girilsin” önerisine, “O da olacak inşallah” diye karşılık verdi.75
31 Ağustos 2020
● Kanal D, “Harry Potter ve Melez Prens” filminde “büyü”, “büyücü” ve benzeri kelimeleri
sansürledi. Sosyal medya kullanıcıları söz konusu kelimelerin geçtiği sahnelerde ses verilmediğini
belirterek, yaşanan duruma tepki gösterdi.76
● Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan Twitter paylaşımıyla aşure talep
eden Büşra hemşireye yönelik Kaan Altınok isimli bir kullanıcı, tehdit ve hakaret yağdırdı. Ankara
Şehir Hastanesi’nde görevli Büşra hemşire, Yavaş’tan, “Başkanım bana bir tabak aşure gönderebilir misiniz, teşekkür ederim” paylaşımıyla aşure istedi. Yavaş da “Sevgili kızım Büşra, senin nezdinde Şehir Hastanesi’nde çalışan tüm sağlık personelimiz için aşurelerimiz yola çıkıyor. Afiyetle
yiyin, iyi ki varsınız” 77 ifadelerini paylaştı. Kaan Altınok isimli bir kullanıcı ise Yavaş’ın mesajını
alıntılayarak, “Sevgili kızın Büşra’yı hoplatacağız yakında. Fahrettin Koca bu kadının iş feshini
sonlandırın hemen. Yoksa başka birisi başka yerini sonlandırır bunun başına iş alırsın” ifadelerini
kullanarak tehdit etti. Olayın ardından Büşra hemşire paylaştığı mesajı sildi ve kullanıcı adını da
değiştirdi.78 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Büşra kızımızla telefonda görüştüm. Sağlık çalışanlarımızın ve tüm kadınların haklarının sonuna kadar yanında olduğumuzu herkes bilsin. Aşure bizim
birlik, paylaşma ve dayanışma sembolümüzdür. Bu geleneği yaşatan herkese sonsuz teşekkürler”79
paylaşımında bulundu. Yavaş da “İyi niyetle bizden talepte bulunan kızımız Büşra’ya hakaret eden
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/veli-agbabanin-ali-erbas-paylasimina-erisim-engeli-1761007
https://twitter.com/MelekMosso/status/1298599499879899137
http://susma24.com/istanbul-sozlesmesi-yasatir-dedi-sahnede-sansurlendi/
74 https://t24.com.tr/haber/icisleri-bakani-soylu-tepki-gostermisti-chp-genclik-kollari-uyesi-yildirim-in-evine-polis-baskini,899913
75 https://www.birgun.net/haber/erdogan-sansur-sevdasindan-vazgecmiyor-313779
76 https://www.birgun.net/haber/kanal-d-den-harry-potter-a-buyu-sansuru-313964
77 https://twitter.com/mansuryavas06/status/1300023136306561025
78 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/mansur-yavastan-asure-isteyen-hemsireye-tehdit-6015055/
79 https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1300425126400471042
71
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73

14

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü Ağustos 2020 Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

kişiler hakkında hem şahsım hem de Büşra adına Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Kadınların korunmaya değil, korunmaya ihtiyaç duymadığı bir geleceğe ihtiyacı var”
80
açıklamasını yaptı. 81 Emniyet Genel Müdürlüğü’nce ise. “Sosyal medyada bir hemşireye karşı
hakaret ve tehditte bulunan @SKaanaltnok1 rumuzlu hesabın yöneticisi Süleyman Kaan Altınok
isimli şahıs, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gözaltına alınmış olup hakkında adli
işlem başlatılmıştır” açıklaması yapıldı.82
● Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay, İstanbul’un Kadıköy ilçesinde
kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı. TİP’ten yapılan açıklamada, Atay’ın dün İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu tarafından hedef gösterildiği belirtilerek, “Barış’ın sağlık durumu iyidir. Dayanışma dilekleri için teşekkür ederiz” denildi. Atay, Soylu’nun kendisini hedef gösterdiğini söyledi
ve saldırganlar hakkında şikayetçi oldu. Atay, saldırı öncesi Siirt’te intihar eden İpek Er’e “nitelikli
cinsel saldırı” suçlamasıyla tutuklanan ve daha sonra tahliye edilen Uzman Çavuş Musa Orhan’a
ait olduğu öne sürülen telefon mesajlarıyla ilgili Soylu’nun da hesabını ekleyerek “Sen bir seri
tecavüzcüyü korudun, kolladın. Hayatın boyunca her fırsatta yüzüne vurulması, asla unutmaman
için uğraşacağız” yazmıştı. Soylu da Atay’ın tweetini alıntılayıp “Tecavüzcü PKK yöneticilerinin
talimatıyla HDP’den milletvekili olan PKK ve DHKP-C artığı, benden ‘tecavüzcü kollayıcı’ olmaz
da senden tam tecavüzcü olur. Tuma’nın kollayıcısı. Dikkat yakalanma” demişti. Atay, son olarak
Soylu’yu etiketleyerek “Nerede kalmıştık?” yazdı.83
● İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde gösterimi yapılması planlanan şair Nazım Hikmet Ran’ın “Kuvayi
Milliye Destanı” tiyatro oyunu İzmir Valiliği tarafından salgın gerekçe gösterilerek yasaklandı.84
RTÜK ile İlgili Gelişmeler
5 Ağustos 2020
● Ankara 9. İdare Mahkemesi85, CHP’nin eski RTÜK üyesi Faruk Bildirici’nin açıklamalarında “yandaş medya” ve “RTÜK siyasi iktidarın arka bahçesi gibi” ifadeler kullanması ve “tarafsızlığını yitirmiş olmasını” gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına dair başvuruyu reddetti.
Mahkeme, Bildirici’nin üyeliğinin düşürülmesi işlemin iptaline dair kararı ise daha sonra vereceğini belirtti. Kararda, “19 Eylül 2019’da birikim.com sitesine röportaj veren davacının ‘RTÜK bırakın bir meslek örgütü ya da uzmanlık kurulu bile değil. Burası siyasi iktidarın arka bahçesi gibi’
ifadelerine yer verildiği, 16 Eylül 2019’da Halk TV’de ‘Medyanın büyük bir bölümü iktidarın propaganda aygıtı durumunda, böyle bir işlev sergiliyorlar’ açıklamalarında bulunduğu, 13 Eylül
2019’da Tele 1’de davacı tarafından, ‘Yandaşlara oradan nasıl para akıtıldığını, yandaş medya dahil nasıl para akıtıldığını gördü’ ifadelerine yer verildiği görülmektedir. Bu ifadelerden de görüldüğü üzere davacının bir kısım özel medya hizmet sağlayıcı kuruluş hakkında tarafsızlığını yitirdiği dolayısıyla 6112 sayılı kanunun yasaklar ve denetim başlıklı 38. maddesinin 2. fıkrasına aykırı
davrandığı anlaşılmıştır” ifadeleri yer aldı.86
10 Ağustos 2020
● RTÜK, çocuklara yönelik “medya okuryazarlığı” kamu spotu hazırladı. Televizyonda yayınlanmak üzere hazırlanan kamu spotunun, medyanın sağlıklı, etkin ve daha bilinçli kullanılması
için akıllı işaretlerin önemine dikkat çekmek amacıyla çocuklar için hazırlandığı belirtildi.87
11 Ağustos 2020
● Ankara 7. İdare Mahkemesi, Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç’in RTÜK’ün Halk
TV’ye verdiği beş günlük ekran karartma cezasının iptali için açtığı davada yürütmenin
https://twitter.com/mansuryavas06/status/1300451680647929857
https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/saglik-bakani-koca-tehdit-edilen-busra-hemsireyle-gorustu-6015936/
https://twitter.com/EmniyetGM/status/1300502369449512962
83 http://susma24.com/milletvekili-ve-oyuncu-baris-atay-saldiriya-ugradi/
84 https://www.evrensel.net/haber/412781/izmir-valiligi-kuvayi-milliye-destani-oyununu-yasakladi
85 https://www.gercekgundem.com/medya/201109/karar-cikti-idare-mahkemesi-rtuku-degil-faruk-bildiriciyi-yandas-kabul-etti
86 http://susma24.com/mahkemeden-faruk-bildiriciye-ret/
87 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/rtuk-cocuklar-icin-medya-okuryazarligi-kamu-spotu-hazirladi/1937099
80
81
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durdurulması kararı verdi. Mahkeme kararında, “Mahkememizin 11/08/2020 tarihli ara kararıyla,
açılan bu dava ile; Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin 2020/1301 sayılı esasına kayden açılan ve Ankara 16. İdare Mahkemesi’nin 2020/1374 sayılı esasına kayden açılan davalar arasında bağlantı
bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla dava dosyasının Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verildiğinden, iptali istenen işlemin yayıncı kuruluşun televizyon yayınının durdurulmasına ilişkin olması sebebiyle uygulanmakla etkisi tükeneceğinden, yürütmenin durdurulması isteminin bağlantı hakkında verilen kararın kesinleşip Mahkememizce yeniden bir karar verilinceye kadar geçici olarak kabulüne, bu kararın tebliğini izleyen yedi gün içinde Ankara Bölge
İdare Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere, 11.08.2020 tarihinde oy birliği ile karar verildi”
ifadeleri kullanıldı.88
13 Ağustos 2020
● RTÜK, KRT TV ve Radyo Harman’a idari para cezası verdi. KRT TV’de 19 Haziran yayımlanan “Gündem Özel”de konuk Serdar Savaş’ın Covid-19 virüsü sürecinde lise ve üniversitelerin açılmasına yönelik sözlerini, “Cumhurbaşkanı, Sağlık Bakanı ve devlet yönetimine hakaret
ve iftira niteliğinde” buldu. RTÜK, Radyo Harman’da konuk olan HDP Grup Başkanvekili Saruhan
Oluç’un Türkiye’nin Suriye politikasına yönelik iddiaları nedeniyle yayıncı kuruluş hakkında
program durdurma cezası da verdi.89 RTÜK ayrıca yalan beyanlarla halkı kandırarak sahte ilaç ile
cinsel ürün satışı yapan ve halkın manevi duygularını istismar eden Top Shop TV, Ber TV, Arafat
TV, Alaska TV ve Dolunay INT kanallarına yayın durdurma ve idari para cezası verdi.90
18 Ağustos 2020
● Sözcü, ulusal yayın yapan bir televizyon kanalını satın aldıktan sonra logo ve isim değişikliği için RTÜK’e yaptığı başvurunun dokuz aydır karara bağlanmamasına tepki gösterdi. “RTÜK
Sözcü’den neden çekiniyor?” yazısında. “Yasaya göre kurumun 60 gün içinde başvuruyu, olumlu
ya da olumsuz sonuçlandırması gerekiyor. Ancak bu süre dolmasına rağmen RTÜK’ten bir sonuç
gelmedi. Oysa RTÜK’ün bu yılın ilk yedi ayında 18 adet logo ve çağrı değişikliği talebini gündeme
alıp olumlu karara bağladığını öğrendik. Üstelik bunlardan 12’si Sözcü’nün değişiklik talebinden
sonra başvuruda bulunmuş” denildi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’e “Sözcü’nün başvurusunu
sonuçlandırmayıp sürüncemede bırakmanız için bir baskı mı var? Yoksa Sözcü muhalif olduğu için
mi böyle davranıyorsunuz?” sorusunu yöneltti. RTÜK üyesi İlhan Taşçı da “Bu dosya bir an önce
Kurul’un önüne getirilmeli. Dokuz ay bekletilmesi eğer Sözcü olması nedeniyleyse; iktidarı eleştirebilen bir kurumun önünün kesilmesi ise bu durum Anayasa’ya da aykırıdır” dedi.91
● RTÜK, “RTÜK, Sözcü’den neden çekiniyor?” haberi üzerine “RTÜK, medyaya baskı yapmaz, düzenlediği ve denetlediği mecralardan çekinmez bilakis her türlü iletişime açık halde yayıncılara destek olur, yol gösterir” açıklaması yaptı.92 Açıklamada, “Haberlerde geçen bahse konu
televizyona ilişkin RTÜK İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı’nın yaptığı inceleme sonucunda
mevzuata aykırı durumlar tespit edilmiştir. Eksikliklere ilişkin dosya, gerekli idari düzenlemelerin
yapılması için bu hafta yapılacak olan Üst Kurul gündemine alınmıştır” denildi.93
19 Ağustos 2020
● RTÜK, TLC’deki “Sıradışı Hamilelikler” isimli programında eşcinsel bir çiftin yaşamını
konu alan bölüme ilişkin “toplumun manevi değerlerine aykırı” olduğu gerekçesiyle idari para cezası verdi.94
20 Ağustos 2020
● RTÜK, Sözcü’nün sahibi olduğu “Sivas SRT”nin logosu yerine “SRT Sivas” logosunun
kullanılması nedeniyle 26.000 lira para cezası verdi. RTÜK üyesi İlhan Taşçı, “Yasal açıdan yaptırım kararında hukuka aykırılık yok. Çünkü RTÜK’te onaylı olan logo ekranda görünmüyor ancak
http://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/228834-halk-tv-ye-yayin-durdurma-cezasinin-yurutmeyi-durdurma
http://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/228975-rtuk-ten-krt-ve-radyo-harman-a-ceza
https://tr.sputniknews.com/turkiye/202008131042650093-rtukten-cok-sayida-tvye-idari-para-cezasi/
91 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/tasci-hukuki-sonuc-dogurur-5992360/
92 https://t24.com.tr/haber/rtuk-ten-sozcu-ye-engel-haberlerine-a-yanit-rtuk-medyaya-baski-yapmaz,897561
93 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202008181042675382-rtukten-sozcuye-engel-haberlerine-yanit-rtuk-medyaya-baski-yapmaz/
94 https://t24.com.tr/haber/rtuk-ten-tlc-ye-escinsel-iliski-cezasi,897812
88
89
90
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cezanın zamanlaması manidar. Lisans taleplerinin aylardır karara bağlanmamış olması nedeniyle
Sözcü grubunun yaptığı eleştirel haberin hemen ertesinde toplanan kurula, logo değişikliği ile ilgili
ceza dosyası geliyor” dedi.95
22 Ağustos 2020
● Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın, Netflix’te 9 Eylül’de yayınlanmaya başlanacak olan ve 11 yaşında bir çocuğu konu alan filmle ilgili açıklamasında “Konuya ilişkin gerekli
tedbirlerin alınması ve filmin değerlendirilmesi için Bakanlığımız tarafından RTÜK’e 20 Ağustos
2020 tarihi itibariyle resmi yazı ile talepte bulunulmuştur” denildi. Açıklamada devamla, “Netflix,
söz konusu filmin tanıtımında ‘dişiliğini keşfederek aile geleneklerine meydan okuyan’ bir çocuk
tanımlanmasında bulunmuş, yine ‘çocuk filmi’ görüntüsündeki yapımı izlemek için abonelerine
izleyici kitle yaşının 18 yaş ve üzeri olduğu bilgisini paylaşmıştır. Bakanlığımız Çocuk Hizmetleri
Genel Müdürlüğü tarafından, filmin, çocukların ihmal ve istismara açık hale gelmelerine neden
olabileceği ve psiko-sosyal gelişimlerini olumsuz yönde etkileyeceği değerlendirilmiştir. Çocuklarımızın herhangi bir mecrada metalaştırılmasına, ihmal ve istismara açık hale getirilmesine karşı
her daim mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadeleri kullanıldı.96 RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ise,
“Geleceğimizi sağlıkla şekillendirebilmek adına çocuklarımızı korumak için RTÜK olarak her
yerde koşulsuz var olmaya devam edeceğiz. Kırmızı çizgimiz olan yavrularımızı muhafaza etmeye
yönelik her türlü tedbiri almakta ve bu mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız” 97 dedi.98
25 Ağustos 2020
● RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, kaymakam adaylarına verdiği “medya ve iletişim” konferansında, “Ben Ankara’da RTÜK’teki makam odamda, köydeki vatandaşımızın radyo ve televizyon yayınlarından nasıl ve ne kadar etkilendiğini göremeyebilirim. İşte bu noktada toplum vicdanına olumsuz etki eden yayınlar konusunda halkın nabzını tutarak bizlerle paylaşmanıza ihtiyacımız var. Her konuda olduğu gibi yayıncılık alanında da birlikte hassasiyetleri tespit edip gereken
denetim ve düzenlemelerle sağlıklı bir yapı kurmalıyız” ifadelerini kullandı.99
28 Ağustos 2020
● RTÜK, Evrensel’in 25. yıl videosundaki sarı, kırmızı ve yeşil renklerde bir tülbent tutan
kız çocuğu görüntüsünü gerekçe göstererek, Tele 1 kanalına “terörü övmek, teşvik etmek, terör
örgütlerini güçlü veya haklı göstermek” suçlamasıyla üst sınırdan para cezası verdi. RTÜK’ün kararında, tülbent görüntüsü çıktığında ekranda “Bir arada, barış içinde, kardeşçe yaşamak isteyenlerin sesi” ifadeleri yazılı da gerekçe olarak gösterdi.100 Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni gazeteci
Merdan Yanardağ cezaya ilişkin, “RTÜK, bu kez Tele 1’e bir reklam nedeniyle en üst sınırdan para
cezası verdi. Evrensel gazetesinin reklamı.. Gerekçelerden biri de, ‘Bir arada, barış içinde, kardeşçe
yaşamak isteyenlerin sesi’ ifadesi de var. Evet, biz aynen böyle yapmak istiyoruz” dedi.101
30 Ağustos 2020
● RTÜK’ün CHP kontenjanından İlhan Taşcı, devlet erkanının Anıtkabir ziyaretini “Devletin zirvesi Anırkabir’de” ibaresiyle yayınlayan Akit TV için “Yayınla ilgili en ağır yaptırım istemiyle RTÜK Başkanlığına yarın resmi olarak başvuracağım” açıklaması yaptı. Taşçı Twitter’dan,
“30 Ağustos Zaferimizin kahramanı Ulu Önder Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’deki törene ilişkin yayında Akit TV’nin imza attığı ahlaksızlık görmezden gelinemez. Cumhuriyet ve kazanımları ile Ulu Önder Atatürk’e yönelik ahlaksızlık konusunda sicili hayli kabarık ve karanlık

https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/daha-yayina-baslamadan-rtukten-ceza-geldi-5996724/
https://www.gunboyugazetesi.com.tr/bakanliktan-rtuke-kritik-basvuru-o-filme-sansur-mu-geliyor-59434h.htm
97 https://twitter.com/ebekirsahin/status/1297240115387998208
98 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/rtukten-bakanligin-talebiyle-ilgili-aciklama-cocuklarimizi-korumak-icin-her-turlu-tedbiri-alacagiz-41593497
99 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/rtuk-baskani-sahinden-kaymakam-adaylarina-medya-ve-iletisim-konferansi/1952787
100 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/rtukten-tele-1e-idari-para-cezasi/1955441
95
96

101

https://tele1.com.tr/rtukten-tele1e-yeni-ceza-evrensel-gazetesinin-reklami-propaganda-olarak-degerlendirildi-212314/
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olan Akit TV’nin bu terbiyesizliği KJ hatası denilerek geçiştirilemez. RTÜK, ilk toplantısında gerekeni yapmalıdır”102 dedi.103
İfade ve Basın Özgürlüğüne Yönelik yurtiçi ve Yurtdışından Gelen Tepkiler
1 Ağustos 2020
● Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, “AKP’nin Papatyaları” 104yazısında kullandığı ifadelerden dolayı Abdurrahman Dilipak’a dava açma hazırlığındaki AKP yönetimine
“Şimdilik, bunun yanlışlığını ifade edeyim… Gelişmeler, Fatih Şahin’in açıklaması doğrultusunda
seyredecek olursa, tam da Abdurrahman abinin o yazıda kastettiği şekilde, AKP’nin değil, AKP
içindeki bir avuç akepelilerin kazançlı çıkacağını hatırlatayım” tepkisini gösterdi. Karahansanoğlu,
“Şimdilik, Şahin’e bir soru ile bitireyim: AKP, sabahtan akşama kadar kendisine küfreden kaç kişiye bugüne kadar dava açmıştır ki, o küfür edenlerin ‘yandaş’ olarak nitelendirdikleri Dilipak’a,
hem de bir uyarısı sebebi ile, o uyarısı da çarpıtılarak dava açmaya sıra gelmiştir” dedi.105
2 Ağustos 2020
● ANKA Haber Ajansı, ANKA kaynak gösterilerek “Muharrem İnce yeni parti kuracak”
haberi yayımlayan medya kuruluşları hakkında hukuki süreç başlatılacağını duyurdu. ANKA’dan
yapılan açıklamada, “ANKA Haber Ajansı, Sayın Muharrem İnce’den herhangi bir demeç almamış,
herhangi bir haber yazmamış ve abonelerine/okurlarına servis etmemiştir. ANKA Haber Ajansı’nın
adını kullanarak gerçek dışı, düzmece haber üreten, abonemiz dahi olmayan internet siteleri hakkında hukuki süreç derhal başlatılacaktır” denildi.106
● Bianet’in Nisan, Mayıs ve Haziran dönemi Medya Gözlem Raporu’nda, 88 gazeteci aleyhine Türk Ceza Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu ve MİT Kanunu gibi yasal düzenlemeler çerçevesince dört ağırlaştırılmış müebbet olmak üzere değişik süreli hapis cezaları verildi. Raporda,
“Beş gazeteci ise toplam bir milyon iki yüz altmış bin lira tazminat istemiyle karşı karşıya” tespiti
paylaşıldı. Raporda, BİK’in Evrensel, Cumhuriyet ve BirGün gazetelerine görülmemiş ağırlıkta
ilan cezası kestiğini, RTÜK’ün Fox TV, Tele1 ve Halk TV gibi eleştirel medya kuruluşlarına verdiği
cezalar, yargının sosyal medyaya uzanmakta olduğunu işaret edildi.107
3 Ağustos 2020
● TGS Diyarbakır Temsilcisi Mahmut Oral, Doğu ve Güneydoğu’daki gazetecilerin sahada
karşılaştığı en temel sorunları “özlük hakları, demokratik açmazlar ve yaşamsal sorunlar” olarak
sıraladı. Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanı Veysi İpek, Terörle Mücadele Kanunu’ndaki “makul şüpheli” sıfatının birçok gazeteciyi mağdur ettiğini belirterek, “Şu an 100’e
yakın meslektaşımız tutuklu. Terörle Mücadele Kanunu’na ‘makul şüpheli’ diye bir kavram koydu.
Yani bir gazeteciyi mesleğinden dolayı değil, bu yasa kapsamında şüpheli olarak aldık diyebiliyor.
Meslektaşlarımız bu nedenle uzun gözaltı, tutukluluk ve yargılamalara maruz kalıyor. Ayrıca yıpranma hakkımız da Anayasa’ya uygun bulunmadı ve TBMM gündemine yeniden iade edildi. Ekim
sonuna kadar yasalaşmazsa kısmi olarak kazandığımız özlük haklarımızı da kaybetmiş olacağız”
dedi. Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFGD) Başkanı Serdar Altan ise, mevcut yasalar ve çalışma
şartları nedeniyle gazetecilerin görevlerini tam anlamıyla yerine getiremediğini söyledi.108
10 Ağustos 2020
● İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Haliç Üniversitesi’nden bir grup tarafından Türk Spor Yazarları Derneği’ne (TSYD) ait kapalı spor salonunun kapılarının kırılarak içeri girilmesini kınadı.109
Açıklamada, “Adının devamında ‘üniversite’ yazan bir kurumun güvenlik görevlileri dün
https://twitter.com/ilhantasci/status/1300095754615349248
https://www.cumhuriyet.com.tr/video/rtuk-uyesi-ilhan-tasci-akit-tv-icin-harekete-gecti-1762237
https://www.yeniakit.com.tr/yazarlar/abdurrahman-dilipak/akpnin-papatyalari-33008.html
105 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202008011042571156-yeni-akit-yazi-isleri-muduru-karahasanoglu-dilipaka-yapilan-yanlis-ak-parti-icindeki-bir-avuc/
106 https://www.birgun.net/haber/anka-haber-ajansi-muharrem-ince-haberlerine-dava-acacak-310462
107 http://bianet.org/bianet/medya/228254-uc-aylik-medya-ifade-ozgurlugu-ihlalleri-tam-metin
108 https://www.mlsaturkey.com/tr/gercegi-yazip-iktidara-kral-ciplak-diyene-adliyenin-yolu-gosteriliyor/
109 https://www.dokuzeylul.com/guncel/igc-tsyd-nin-yanindayiz-h170342.html
102
103
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İstanbul’un göbeğinde Türkiye Spor Yazarları Derneği’ni basmış, meslektaşlarımıza ait spor salonuna zor kullanmak suretiyle kilidi kırarak girmiştir. TSYD Başkanı Oğuz Tongsir'in çağrısına
İzmir'den cevap veriyoruz. Türkiye bir muz cumhuriyeti değildir. İzmir Gazeteciler Cemiyeti olarak bu saldırgan tutumu kınıyor, Haliç Üniversitesi yetkililerini bir an önce özür dilemeye ve hatalarını telafi etmeye çağırıyoruz” denildi.110
● Press In Arrest’in “2020’nin İlk Yedi Ayında Türkiye’de Basın Özgürlüğü” raporuna
göre, bu dönemde 11 şehirdeki 89 basın davasında en az 152 gazeteci yargılanıyordu. Bu gazetecilerden sekizi beraat etti, sekizi hapis, biri para cezası aldı. İki gazeteci hakkındaki dava ise düştü.
Covid-19 döneminde 18 gazeteci hakkında dava açıldığı kaydedilen raporda, “Dokuz ilde 59 davada yargılanan 92 gazetecinin beş kez ağırlaştırılmış müebbet, bir kez müebbet ve değişik süreli
hapis cezaları istendi” denildi.111 Raporda, RTÜK ve BİK eliyle gazetecilere baskı uygulandığı belirtilirken RTÜK’ün görsel basına program durdurma, üst sınırdan para cezası yaptırımlarıyla;
BİK’in gazetelere ilan kesme cezalarıyla iktidara muhalif yayın yapan Fox TV, Tele 1 TV, Halk TV,
BirGün, Evrensel, Cumhuriyet gibi medya kuruluşları bir de ekonomik olarak zor duruma soktuğu
hatırlatıldı. Raporda sosyal medyaya ilişkin yapılan düzenlemeye ilişkin, “Muhalefet partilerinin
‘sansür yasası’ olarak tanımlayarak karşı çıktığı, birçok sivil toplum kuruluşu, hak savunucusu ve
akademisyen tarafından eleştirilen düzenleme AKP ve MHP’nin oylarıyla Meclisten geçti, Cumhurbaşkanının onayıyla da yürürlüğe girdi. Eleştiriler ve endişeler ise baki kaldı. Yasal düzenleme
Türkiye’de başta temel hak ve özgürlükler olmak üzere, basın özgürlüğü ile düşünce ve ifade özgürlüğünün daha da zora düşeceğine işaret ediyor” denildi.112
14 Ağustos 2020
● İstanbul Silivri Cezaevi’nde tutuklu gazeteci Murat Ağırel, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın dolar açıklamasıyla ilgili “Sayın Albayrak’ı ben de destekliyorum. Normalde hayat
çok ucuz. Mesela ben tek kişilik bir tecrit koğuşunda; bir su ısıtıcı ve bir televizyon sahibi olmama
rağmen 112 lira elektrik faturası geldi. Dış güçlerin işi! Yoksa bu kadar yüksek elektrik faturası
nasıl gelsin”113 tepkisi gösterdi.114
● TGC Yönetim Kurulu, İstanbul Bilişim Şirketi çalışanları tarafından Kanal D Muhabiri, İbrahim Konar ile Kameraman Volkan Kamber’e saldırmasını kınadı ve sorumluların cezalandırılmasını istedi. Açıklamada, “Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü, bu ülkede her görüşten
insanın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkının teminatıdır. Türkiye’de basının demokrasinin
vazgeçilmez bir parçası olduğunu anlayamayan kişi ve kurumlar, halkın haber alma hakkını engellemek için gazetecilere yönelik sözlü ve fiziksel şiddeti tetiklemektedir. Kanal D muhabiri, üyemiz
İbrahim Konar ve kameraman Volkan Kamber, 13 Ağustos’ta İstanbul Şişli Okmeydanı’ndaki İstanbul Bilişim Şirketi’nden şikayetçi olan vatandaşların sorunlarını haberleştirirken saldırıya uğramıştır. Vatandaşların açıklamalarını takip ederken İstanbul Bilişim Şirketi yetkilileri tarafından
bina içine davet edilen meslektaşlarımıza ve Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın
Ağaoğlu’na saldırılmıştır. Şirket çalışanları, meslektaşlarımızın cep telefonlarını almaya çalışmış,
kameraya zarar vermiştir. Meslektaşlarımız Şişli Polis Merkezi Amirliği’ne giderek saldırganlardan şikayetçi olmuş suç duyurusunda bulunmuşlardır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nü ve İstanbul
Valiliği’ni şehir zorbaları tarafından mağdur durumda bırakılan tüketicilerin şikayetini haberleştiren meslektaşlarımızın uğradığı saldırının sorumlularını bulmaya davet ediyor, meslektaşlarımıza
geçmiş olsun diyoruz” denildi.115
15 Ağustos 2020
● Ankara Sincan Cezaevi’nde tutuklu gazeteci Müyesser Yıldız’ın ailesi, arkadaşları ve
okurları AYM karşısındaki Atatürk Parkı’nda bir araya gelerek AYM’ye yapılan hak ihlali başvurusunun işleme alınması için “susma eylemi” yaptı. Susma eylemine Yıldız’ın Ergenekon ve
http://igc.org.tr/igc/tsydnin-yanindayiz/
111 https://www.t24.com.tr/haber/press-in-arrest-ten-2020-nin-ilk-7-ayinda-turkiye-de-basin-ozgurlugu-raporu-152-gazeteci-yargilandi-en-az-65-gazeteci-tutukluveya-hukumlu-olarak-hapiste,895631
112 https://www.evrensel.net/haber/411419/turkiyede-7-ayda-152-gazeteci-yargilandi
113 https://twitter.com/muratagirel/status/1294261507581255681
114 https://www.birgun.net/haber/gazeteci-murat-agirel-berat-albayrak-in-dolar-aciklamasini-tiye-aldi-311988
115 https://www.tgc.org.tr/aciklamalar/2631-tgc-kanal-d-muhabirlerine-sald%C4%B1r%C4%B1y%C4%B1-k%C4%B1n%C4%B1yoruz.html
110
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Kumpas davalarında haberini yaptığı mağdur askerler de katıldı. Ergenekon ve Balyoz davalarında
mağdur edilenlerin kurduğu Kumpasder Başkanı Ahmet Tatar, “Hepimizin dert ortağı Müyesser
Yıldız, maalesef iki aydır haksız hukuksuz yere tutuklu. Bugün AYM’nin önünde bir araya geldik.
Sessizce tepkimizi göstermeye çalışıyoruz. Yaptığı hak ihlali başvurusunun bir ayı doldu. Henüz
Anayasa Mahkemesi bir görüşümde bulunmadı. Biz dostları olarak onun yanında olduğumuzu,
onun sesi olduğumuzu, aynı zamanda onunla susmayı becerebileceğimiz göstermek için bir araya
geldik. Onun neredeyse tek gıdası diyebileceğimiz simit ve çay ile onu düşüneceğiz” dedi.116
18 Ağustos 2020
● Milli Gazete yazarı Sadettin İnan, “Erişim engelleri hukuk cinayeti!” yazısında, Tarım
Kredi Kooperatifleri’nin, birer ay arayla toplamda 45 habere “kişilik haklarının ihlal edildiği” gerekçesiyle erişim kararı aldırmasına tepki gösterdi. İnan, “Erişim engeli getirilen haberlerin içinde
TBMM Başkanlığı’na verilmiş soru önergeleri bile bulunuyor. Tarım Kredi Kooperatifleri’nin,
özel bir hukuk bürosu ile anlaşarak hiçbir haklı gerekçeye dayanmadan erişim engeli kararı aldırması akıllara, belgeleri ile sabit bulunan Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğüne Fahrettin
Poyraz’ın hukuka aykırı bir şekilde atandığını getirdi. Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından büyük önem verilen Tarım Kredi Marketlere atanan tağşişli genel müdür skandalında da
bütün belgeler Tarım ve Orman Bakanlığı’nda mevcut iken, Milli Gazete’nin tağşişli genel müdür
atamasına yönelik bütün haberlerine erişim engeli kararı veriliyor” ifadelerini kullandı.117
19 Ağustos 2020
● Gazeteci Deniz Zeyrek, RTÜK’ün Sözcü televizyonunun logo değişikliği talebini dokuz
aydır değerlendirmemesine “girişim özgürlüğü ihlali” olarak niteledi. Zeyrek,, “Sözcü TV’nin yaşadığı durumda, mesele bir televizyon kanalını engellemek değil, iş ortamı ve girişim özgürlüğünün korunması meselesidir” dedi.118
20 Ağustos 2020

● Gazeteciler Cemiyeti’nin Avrupa Birliği finansmanıyla yürüttüğü Demokrasi için Medya,
Medya için Demokrasi (M4D) Projesi kapsamında yayımladığı “Medya İzleme Raporu”nda gazetecilerin yüzde 41’nin salgın döneminde işlerinden edildiği ve güvencesiz çalışmanın yaygınlaştığı
bildirildi. Raporda, 92 gazetecinin cezaevlerinde olduğu belirtildi. Raporda, Covid-19 salgınının
medya sektöründeki etkileri, İnfaz Yasası düzenlemesi, BİK ve RTÜK sırasıyla resmi ilan durdurma, idari para ve yayın durdurma cezaları ile basına yönelik gözaltı ve tutuklama kararlarına da
yer verdi. Rapora göre, Mart ayıyla birlikte tiraj ve reyting oranlarında yüzde 30’a yakın düşüş
gözlemlenirken dijital mecralarda paylaşım istatistikleri yaygın ve alternatif medya açısından her
geçen gün daha da önem kazandığı dikkat çekti. Buna bağlı olarak Sözcü, Yeni Çağ gibi basılı
gazetelerin yanında Diken, T24, Gazete Duvar gibi internet mecralarının da paylaşım istatistikleri
üst sıralarda bulunduğu kaydedildi.119
24 Ağustos 2020
● CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, muzır neşriyatın kararlarını, “Bütün dünyada onlarca dile çevrilmiş, yüz binlerce baskı yapmış olan kitaplar, hangi kriterlere göre karar verdiğini
bilmediğimiz bir Kurul tarafından ‘fikri içtimai, ilmi ve bedii’ olmadığına hükmedilerek ‘müstehcen’ bulunabiliyor” ifadeleriyle eleştirdi. Bunun AKP’nin yeni sansür icadı olduğu belirten Kadıgil, “Erkek Çocuk Hakları Bildirgesi’, ‘Kız Çocuk Hakları Bildirgesi’, ‘Asi Kızlara Uykudan Önce
Hikayeler Olağanüstü 100 Hikaye’, ’Sünnetçi Kız’ gibi toplumsal cinsiyet eşitliğini önceleyen,
çocukların öngörülen geleneksel rollere göre değil kendi niteliklerine göre var olmasını anlatan
kitapların sansürlenmesi, çocuklarımızın özgür bireyler olarak yetişmesini engellemektir” dedi.
Kadıgil’in soru önergesine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verdiği yanıtta ise,
“1117 sayılı Kanunun kapsamında Kurulca tetkik edilerek küçükler için muzır olduğuna karar
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/tutuklu-gazeteci-muyesser-yildiz-icin-sessizlik-eylemi-1758669
https://www.milligazete.com.tr/haber/5121880/erisim-engelleri-hukuk-cinayeti
118 https://www.sozcu.com.tr/2020/yazarlar/deniz-zeyrek/rtukun-yaptigi-girisim-ozgurlugu-ihlalidir-5994537/
119 https://yeni1mecra.com/92-gazeteci-hapiste-disaridakiler-guvencesiz/
116
117
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verilmiş basılmış eserler bazı sınırlamalara tabi olurlar. Bu sınırlamalar yayımlama özgürlüğünü
kısıtlama ile ilgili değil eserin satışına ilişkin yöntemlerle ilgilidir” denildi.120
25 Ağustos 2020
● Gazeteci Gökçer Tahincioğlu ile avukat Nuray Özdoğan’ın, gazeteci Nedim Türfent’in
yargılanma süreci üzerine hazırladığı raporda, “Türfent davası ve verilen karar, evrensel ve ulusal
yargının basın özgürlüğü ile ilgili belirlediği kriterlerle uyumlu gözükmemektedir” ifadeleri kullanıldı.121 Raporda, soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde kanununda yer alan düzenlemelere aykırı
bir dizi uygulamanın tespit edildiği yargı süresince, ifade alma işleminde uygulanan SEGBİS’in savunma hakkının tam, doğrudan doğruya ve etkili kullanımını zedeleyecek şekilde kullanıldığı belirtildi. Mahkeme heyetinin sıklıkla değiştiğini vurgulayan uzman raporunda Türfent’in kötü muameleye maruz kalması da dahil olmak üzere çok sayıda ihlal tespit edildi.122
26 Ağustos 2020
● Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği, Sincan Cezaevi’nde 11 Haziran’dan beri tutuklu Oda TV
Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız’ın “tutukluluğuna devam” kararı vermesi üzerine avukat
Erhan Tokatlı, Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) şikayette bulundu. Dilekçede, kararın “iftira” niteliğinde olduğu belirtildi. Alican Uludağ’ın haberine göre dilekçede, “Sulh Ceza Hakimi,
dosyadaki delillere göre elbette delilleri ve tutukluluk halinin gerekli olup olmadığını, anayasaya
ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatine göre serbestçe değerlendirebilir. Ancak bu değerlendirmesini yaparken, dosyadaki bilgi ve belgelere dayanarak bir karar vermeli ve gerekçesini de bu
bilgi ve belgeler çerçevesinde oluşturmalıdır. Müvekkil FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün hedefi olmuş ve haksız yere 15,5 ay hapiste yatmış, vatan sevgisi ve milli değerlere bağlılığı tartışılmaz bir gazetecidir. Müvekkil, 15,5 ay haksız hapis yatmasına rağmen beraat ettikten sonra, devlete
karşı tazminat davası dahi açmamıştır. Böyle bir kişiliğe karşı, ‘salıverilmesi halinde adaletin işleyişine zarar verecek faaliyetlerde bulunma tehlikesi’ olduğu şeklinde gerekçe yazılması hukuki
değerlendirmeyle açıklanamaz” denildi.123
● Evrensel Diyarbakır muhabiri Cengiz Anıl Bölükbaş’ın, polis olduğunu söyleyen üç kişi
tarafından bir süre alıkonulduğu ve ajanlık dayatması yapıldığını açıklandı. TGS Diyarbakır Temsilcisi Mahmut Oral, “AKP, 2002 yılından bu yana sistematik olarak gazeteciliği terörizm, gazetecileri de terörist olarak görüyor. Hal böyle olunca da doğal olarak da sahadaki işgüzar memurları,
gazetecinin bugün yaptığı eleştirel kamu görevini, halihazırda yasal da olsa ileride kendisinin ya
da aile bireylerinden herhangi birinin karşısına çıkabilecek, bir suç olarak gösterip, bunu bir korku
vasıtası olarak genç bir gazeteciyi yıldırmaktan çekinmiyor. Tıpkı 1990’ların korku cumhuriyetine
dönüş arzusunun dışa vurumu” dedi.124
31 Ağustos 2020
● ÇGD, gazetecilere yönelik saldırılar nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada özellikle yerel
basında halkın haber alma hakkını savunanlara karşı baskılar uygulandığını bildirdi. Açıklamada,
“Rize’de Covid-19 sürecinde halkın en doğru bilgileri almasını ve yetkililerin üstünü örtmeye çalıştığı ihmalkarlıkları ortaya çıkaran gazeteci Gençağa Karafazlı, gazetecilik görevini yerine getirdiği için salgın döneminde defalarca soruşturmaya uğramış, gözaltına alınmış, baskılara maruz kalmıştır. Yazdığı her haberle, duyurduğu her gerçekle Rize’de birilerinin nasırına basan gazeteci Karafazlı, bu kez de iktidarın FETÖ ile yerel ölçekteki ilişkilerini gündeme getirdiği için baskıyla
karşı karşıya” bilgileri aktarıldı. Açıklamada, “Dim Medya temsilcisi Kocabaş’ın evi 24 Ağustos’ta
sabaha karşı kurşunlandı. Bursa’da Karacabey Yörem’in imtiyaz sahibi Şaban Önen, belediye kamyon garajındaki otoparkta, AKP’li belediye başkanının yakını otopark işletmecisinin de aralarında
olduğu dört kişinin saldırısına uğradı. Batman’da tecavüz ve intihar haberini duyuran Jiyan Haber
Ajansı imtiyaz sahibi İdris Yayla hakkında soruşturma açıldı. Adıyaman’da Gerger Fırat’ın haber
müdürü Özgür Boğatekin’in, dönemin kaymakamına hakaret gerekçesiyle verilen bir yıl 15 gün
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/chpli-kadigil-akpnin-yeni-sansur-icadi-muzir-nesriyat-1760650
https://www.mlsaturkey.com/wp-content/uploads/2020/08/uzman-rapori-nedim-turfent-davasi.pdf
122 https://www.mlsaturkey.com/tr/uzman-raporu-nedim-turfent-karari-ulusal-ve-evrensel-yargi-kriterlerine-uymuyor/
123 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/skandal-gerekce-hskde-1761057
124 https://www.evrensel.net/haber/412482/muhabirimiz-bolukbasa-ajanlik-dayatmasi-diyarbakirda-protesto-edildi
120
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hapis cezası kesinleşti, salgın nedeniyle tahliye edildi. Nevşehir’de Gazeteciler Cemiyeti’ne ait minibüs cemiyet binası önünde kundaklandı. Aracı yaktığı belirtilen iki kişi gözaltına alındı” denildi.125
● İzmir Gazeteciler Cemiyeti, CHP Gençlik Kolları kongresinde yaşananlara ilişkin “Pandeminin ağır koşullarında fedakarca çalışan basın emekçileri bu da yetmezmiş gibi fiili saldırılara
maruz kalmakta, gittikçe yaygınlaşan şiddetin öznesi haline gelmektedir. CHP İzmir İl Gençlik
Kolları Kongresi’nde basın mensuplarına yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu saldırı basın özgürlüğüne bir saldırıdır” tepkisini gösterdi. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, “Burada bir provokasyon var. Bu olayın sorumluları CHP terbiyesi almış olamaz ve partimizde barınamaz. Bu
saldırılar kimsenin yanına kar kalmayacak” dedi.126 Yücel’in açıklamasına Ege Postası muhabiri
Yusuf Tomruk, “O olayda çekilen video kaydında görüntüler yüzler bellidir. Görüntüyü izleyen
partililer onların kim olduğunu biliyor. Bu faillerin bulunmasını ve gereğinin yapılmasını istiyoruz” yanıtını verdi.127
Diğer Gelişmeler
1 Ağustos 2020
● TGS Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu, İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin “Eğer İstanbul Sözleşmesi uygulansaydı; gazete sayfalarında, köşelerinde kadınları aşağılayan, ikincilleştiren, şiddeti
hak etmiş gösteren, meşrulaştıran ifadeler ‘bunlar devletin korumakla yükümlü olduğu eşitlik ilkesine aykırı’ denilerek incelenecekti. Kadınların hayatlarının nasıl karartılacağına ilişkin manşetler
atan gazete bile diyemeyeceğimiz gazetelere ‘bunu yapamazsınız’ denilecekti” açıklaması yaptı.128
TGS, “İstanbul Sözleşmesi’nden Vazgeçmiyoruz sözünü sahipleniyor, bu sözü büyütmek için tüm
meslektaşlarımıza çağrı yapıyoruz” sözleriyle gazetecilere de seslendi.129
● Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 996 yeni vaka ile toplam vaka sayısını
231.869 ve 19 can kaybı ile toplam can kaybını 5.710 olarak açıkladı.130
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesiyle ilgili “Ayasofya’nın
yeniden ibadete açılmasını gölgelemek için başlatılan kimi tartışmaları art niyetli bulduğumu da
belirtmek istiyorum” dedi. AKP’nin yapacağı kongreyle ilgili olarak ise, “Kendini milletin üstünde
gören, hizmete yönelmek yerine dar kadroculuk yapan kişiden AK Parti teşkilat mensubu olamaz”
ifadelerini kullandı.131
2 Ağustos 2020
● Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM), 2020 yılının ilk 6 ayı içerisinde yaşanan hayvan hakları ihlallerine ilişkin raporunda verilere göre; en az 522 milyon 349 bin 599 hayvan öldürüldü. Rapor, HAKİM’den Fatma Biltekin, Yunuslara Özgürlük Platformu’ndan Öykü Yağcı, Hayvanlara Adalet Derneği’nden Avukat Melike Özdemir Ballı, Hayvan Hakları ve Etiği Derneği’nden
Ezgi Akdağ ile HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan’ın katılımıyla açıklandı.132
3 Ağustos 2020
● Timur Soykan, BirGün’deki “Sansürün magazini” yazısında, “İktidarın kontrolü altında
olan Türkiye’deki medyanın yüzde 95’inde ‘yasaklılar listesi’ var” diyerek Murat Boz, Athena
grubundan Gökhan Özoğuz, Bergüzar Korel, Cem Yılmaz’ın artık magazin sayfalarında yer bulamadığını ifade etti. Soykan, “Yasaklılar listesi çok uzun anlatmaya sayfalar yetmez. Zaten hepimiz
mangal gibi yürekleriyle yıllardır Silivri’nin soğuğunu göze alıp hiç susmayan bazı sanatçıların
şahidiyiz” diye yazdı. Soykan, iktidara destek veren sanatçılara ilişkin ise, “Saray müdavimi şarkıcıların bol yağlı methiye rüzgarı kolay dineceğe benzemiyor. Her gün biri sahneye çıkıyor. Ne
https://artigercek.com/haberler/cgd-yerel-basinda-calisan-meslektaslarimiz-yalniz-degildir
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/arbede-cikarip-gazetecileri-dovduler-41599249
https://www.sabah.com.tr/gundem/2020/08/31/chp-kongresinde-gazetecilere-yapilan-saldiriya-tepki
128 http://bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/228381-tgs-istanbul-sozlesmesi-nden-vazgecmiyoruz
129 https://tgs.org.tr/evrensel-haklarin-yerli-ve-millisi-olmaz-istanbul-sozlesmesinden-vazgecmiyoruz/
130 https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1289618505483137029?s=20
131 https://www.birgun.net/haber/erdogan-dan-buyuk-kongre-mesaji-310358
132 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/hakim-hayvan-haklari-ihlalleri-raporunu-acikladi-1755794
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de olsa salgında halk işsiz, gelirsiz kalmışken Cumhurbaşkanlığı onlara destek için milyonlarca lira
dağıttı” ifadelerini kullandı.133
● DHA’nın eski genel müdürü Salih Zeki Sarıdanişment, ajans haberciliğini konuştuğu Journo’nun “J Raporu”nda gazetecilerin maaşlarında yıllara göre yaşanan azalmayı, “25 yıl önce
muhabirken valinin üç katı maaş alıyordum. Banka şubesi bana tek seferde maaş ödeyemiyordu,
iki üç günde çekebiliyordum. Şimdi emekli olurken valinin beşte birini bile almıyorumdur herhalde” sözleriyle ifade etti. Sarıdanişment, “DHA muhabirleri arasındaki arkadaşlar eskiden ancak
belediye başkanlığına, milletvekilliğine aday olmak için gazeteyi bırakırlardı. Şimdi size gazeteciliği bırakma nedeni olarak üç meslek söyleyeyim: Birisi korucu oldu, birisi bekçi oldu, birisi imam
oldu” dedi.134
4 Ağustos 2020
● BİK, 81 ilde resmi ilan yayınlama hakkını sahip süreli yayınların sayılarını, asgari kadrolarında yer alan fikir işçilerinin cinsiyet, eğitim durumu, basın kartı sahipliği durumunu ve İŞKUR
kapsamında çalışan sayılarını içeren verileri paylaştı. Temmuz 2020 sonu itibariyle yayımlanan
verilere göre, resmi ilan yayınlama hakkına sahip gazete sayısı 1.051 oldu. Çalışanların 4.863’ü
erkek 2.341’i kadın, bunlardan 1.177’si iletişim fakültesi ya da iletişimle ilgili ön lisans mezunu.
İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı kapsamında en fazla istihdamın Gaziantep ve Konya’da olduğu
belirtildi ve toplam 3.108 basın kartı sahibi gazetecinin istihdam edildiği bildirildi. BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran, Covid-19 salgınında basın sektörüne ilişkin değerlendirmede bulunarak, “Gazetecilik faaliyetlerinin kesintisiz olarak sürdürülebilmesi yönünde adımlar attık. 13 Mayıs 2020'de
gerçekleştirdiğimiz genel kurul toplantısında süreli yayınların, korona virüs salgınından asgari düzeyde etkilenmesi ve mağdur olmamaları için alınan kararlardan en önemlilerinden biri de 421
gazeteye dönüşümlü yayın hakkı tanınması oldu. Bu anlamda gazetelerden ve meslek örgütlerinden
olumlu geri dönüşler aldık” dedi.135
● ÇGD Medya İzleme Komisyonu’nun Temmuz ayına ilişkin Medya Raporu’nda bir gazeteci silahlı saldırıya uğradı, iki gazeteci darp edildi, iki gazeteci ölümle tehdit edildi, baro eylemlerinde gazetecilere zor kullanıldı, iki gazeteci gözaltına alındı, beş gazeteciye soruşturma açıldı,
iki gazeteciye toplam 22 yıl üç ay hapis cezası verildiği belirtildi.136 Raporda, “Türkiye’de son
dönemde adeta kesintisiz yaşanan, bir yandan değerlerin kirletilmesi diğer yandan baskının artırılmasının devam edeceği gözükmektedir. İktidar bloğunun ve bu blok etrafından örülmüş çıkar gruplarının, düşüncelerin özgürce açıklanması ve bu yolla gerçeklerin ortaya çıkmasını engellemek için
ellerinden geleni yapacağı ortadadır. Buna karşın bizler, faşizmin sıradanlaştırılmak istendiğini
herkese göstermeye, ‘kral çıplak’ demeye devam edeceğiz” denildi.137
● Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, ölüm orucundaki tutuklu avukatlar Ebru Timtik
ve Aytaç Ünsal’ın “adil yargılanma” talebinin karşılanmasını isteyerek, Adalet Bakanlığı’na,
“Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal’ın adil yargılanma talepleri dikkate alınmalı, ölüm oruçlarının yaşanmayacağı bir ortam tesis edilmeli” çağrısında bulundu. Açıklamada, “Açlık grevi veya ölüm
orucuna katılan kişinin bilincinin açık olduğu durumlarda, kişinin sözlü ve yazılı beyanına aykırı
bir müdahalede bulunulamayacağı, hukuken tartışılamayacak açıklıkta olup hayati tehlikenin varlığı öne sürülerek, hükümlülerin kendi istemi dışında, zorla beslenmesi ya da tedavi edilmesi ‘insanlık dışı veya onur kırıcı nitelikte muamele’ anlamına gelecektir. İşkence, insanlık dışı ve onur
kırıcı muameleye tabi olmama hakkı mutlak bir haktır ve hiçbir koşulda ihlal edilemez. Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal’ın hekimlerini bir kez daha Türk Tabipleri Birliği Etik Kurul görüşleri çerçevesinde tutum almaya, Adalet Bakanlığı’nı ise sorunun esasını çözecek adımlar atmaya davet ediyoruz” denildi.138 “Adil yargılanma” talebiyle avukat Ünsal ölüm orucunun 182. günündeyken, avukat Ebru Timtik ise 213. gününde bulunuyor.139
https://www.birgun.net/haber/sansurun-magazini-310510
https://journo.com.tr/salih-zeki-j-raporu
https://www.milliyet.com.tr/ekonomi/bik-2020-basin-calisanlari-istatistiklerini-acikladi-6274522
136 http://www.cgd.org.tr/index.php?Did=3874&Page=1
137 http://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/228453-gazetecilikten-etik-degerleri-cikardiginizda-koca-bir-hic-kalir
138 https://gazetekarinca.com/2020/08/ttbden-adalet-bakanligina-timtik-ve-unsal-cagrisi/
139 https://gazetekarinca.com/2020/08/aytac-unsalin-babasindan-adalet-bakanligina-oglumu-oldurmek-mi-istiyorsunuz/
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● Tiyatro sanatçıları Cenk Dost Verdi, Deniz Elmas ve Ulaş Kaya, Covid-19 salgını öncesi
ve sonrası artan sorunlarının çözüme kavuşturulmaması karşısında her sabah saat 10:00 ile akşam
20:00 arasında, İstanbul Kadıköy’deki Moda Sahnesi’nin önünde oturarak susma eylemi yapmaya
başladı. Tiyatro sanatçıları, tiyatro yasası istediklerini belirterek, “Tiyatro yasasının çıkması, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bizlerin varlığını kabul etmesi ve de koruması her şeyden önce bir
vatandaşlık hakkı talebimizdir” açıklaması yaptı. Cenk Dost Verdi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın
KDV indiriminin bir kazanım olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, “Bunun bir yandan yine
tiyatrolara birer ticari işletme mantığıyla yaklaşılarak atılan geçici bir adım oluşu, devletin bu konuyu geçiştirme, bir kültür sanat politikası çerçevesinde değerlendirmeme niyetinin devamı olmuştur” dedi.140
5 Ağustos 2020
● Sağlık Bakanı, 1.178 yeni vaka ile toplam vaka sayısını 236.112 ve 19 vefat ile toplam
can kaybını 5.784 olarak duyurdu.141
● CHP’li Muharrem İnce, yeni parti çalışmaları hakkında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “partiyi bölüyor” eleştirilerine tepki gösterdi. İnce, Kılıçdaroğlu’nun parti kongresindeki “dostlarımızla iktidar olacağız” sözlerine gönderme yaparak, “Değişime imza veren Milletvekillerini, Belediye Başkanlarını, Kurultay Delegelerini dışla sonra dostlarınla hayal kur. Bölücü
olan kim?” dedi.142
● İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaptığı
“Evine dön” açıklamasının “siyasi magazin” olduğunu ifade etti. Akşener, “Sayın Bahçeli'nin en
önemli özelliği, kendisinin altını ısrarla çizdiği nezaketidir ama ekonomik problemler olduğu dönemde, salgın yaşadığımız bir dönemde, esnafımızın, işsiz gencimizin, tarımımızın pek çok sorunu
varken, milletin sesini duymak yerine, o sese cevap vermek yerine siyasi magazinle meşgul olmasını hiç hoş bulmadığımı ifade etmek isterim” dedi.
● MHP Genel Başkanı Bahçeli, 4 Ağustos’ta gündeme dair yapmış olduğu açıklamaları sırasında, “Sayın Akşener’in böyle gitmeyeceğini, böyle ittifak olmayacağını, olsa bile bir ayağının
çukura düştüğünü görüp derhal ve çok kısa süre içinde evine dönmesi doğru ve tutarlı bir davranış
olacaktır” ifadelerine yer vermişti.143
6 Ağustos 2020
● Sosyal medya platformu Twitter, belirli resmi devlet temsilcileri, devlete bağlı medya kuruluşları ve bu kuruluşlarla yakından ilişkili kişiler tarafından kontrol edilen hesaplarda devlet bağlantılı kuruluş ya da kişi olduklarına dair etiketler kullanmaya başladı.144 Sputnik Türkiye, CRI
Türkiye etiketlenen hesaplar arasında yer aldı. Twitter’in açıklamasına göre; bu etiketleme işleminin şu an Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyesi ülkelerine ait hesaplarda uygulanmaya
başlandı ve zamanla kapsamı genişleyecek.145 Fransa’ya ait RFI, AFP, TV5 Monde, France 24;
Birleşik Krallığa ait, BBC ve Amerika Birleşik Devletleri’ne ait RFA, VOA, Radio Free Europe/
Radio Liberty etiketlenmeyen kuruluşlar arasında yer aldı. Rusya’ya ait RUPTLY, Russia Today,
Redfish ve Çin’e ait Pd China, New China, CCTV, The Ecns, GT kuruluşları etiketlendi.146
7 Ağustos 2020
● CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, AKP’li milletvekilleri Fatma Betül Sayan Kaya ve Yusuf Başer’in Twitter üzerinden ekonomiye ilişkin aynı paylaşımı yaptığını örnek
göstererek Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanlığı’nca ortak paylaşım metinleri hazırlandığını
savundu.147 Adıgüzel, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın Konya Yolu’ndaki yeni binasına
ait fotoğrafı paylaşarak, “Koca binayı ne yapacaklar diye merak ediyorduk ya hani, kendine ait tek
https://www.gazeteduvar.com.tr/kultur-sanat/2020/08/04/tiyatrocular-sozun-bittigi-yerde-susuyor/
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1291059427148288000?s=20
https://www.birgun.net/haber/muharrem-ince-den-kilicdaroglu-na-gonderme-bolucu-olan-kim-310859
143 https://www.birgun.net/haber/aksener-den-bahceli-nin-evine-don-aciklamasina-yanit-310836
144 https://help.twitter.com/tr/rules-and-policies/state-affiliated
145 https://dokuz8haber.net/medya/sosyalmedya/twitter-devlet-destekli-medya-kuruluslarini-etiketlemeye-basladi/
146 https://twitter.com/redfishstream/status/1291722137829548032
147 https://tele1.com.tr/iletisim-baskanligi-saray-tweet-merkezi-gibi-calisiyor-200709/
140
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bir fikri olmayan milletvekillerine tweet hazırlamak için kullanıyorlarmış. En azından zahmet edip
cümle yapılarını değiştirseydiniz” dedi.148
● AKP Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, Abdurrahman Dilipak
hakkında başta genel merkez olmak üzere 81 il kadın kolu başkanlığınca suç duyurusunda bulunacağını belirterek “Bu saldırganlığınız, ahlaksız sözleriniz ve iftiraya varan yakıştırmalarınızla kendinizi küçültmeyin. Edebe mugayir yazarak kaybettiğiniz itibarı, yazdığınız bu üsluptaki yazılarınızla kamuoyunun dikkatini çekseniz bile geri kazanamazsınız” dedi. Çam, İstanbul Sözleşmesi’ne
yönelik tartışmalara ilişkin ise “Her türlü ahlaksızlığın, azgınlığın, sapkınlığın ve ailenin selametine zarar verecek yanlışlığın karşısında herkes hemfikirken tüm bu olumsuzluklardan kurtulmanın
yolu ancak bu sözleşmeden kurtulmaktan geçecekse, buna kim karşı çıkabilir ki? Şayet tüm dertler
sona erecekse bence de kaldıralım. Kaldıralım ki değişen bir şeyin olmadığını herkes görsün”
dedi.149
● Uluslararası Af Örgütü, 5 Ağustos’ta İzmir’de, “İstanbul Sözleşmesi Uygulansın” talebiyle düzenledikleri eylemde polisin 16 kadını darp ederek gözaltına almasına “Türkiye, Polis şiddeti de dâhil olmak üzere kadınlara yönelik her türlü şiddetin durdurulması için derhal harekete
geçmelidir” açıklaması yaptı. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Direktörü Ece Ünver, “Temmuz ayında ise Pınar Gültekin için yapılan yürüyüşte en az 12 kişi aşırı güç kullanan kolluk görevlileri tarafından gözaltına alınmıştı. Yine benzer bir şekilde 2019 Aralık ayında yapılan Las Tesis
eylemleri sonrasında 25 kişinin ifadesi alındı, 24’üne dava açıldı. Barışçıl toplanma ve gösteri yürüyüşü hakkı Anayasa ve uluslararası hukukta güvence altına alınmış bir haktır. Barışçıl toplanma
ile gösteri yürüyüşü hakkının kullanılmasını garanti altına almak kolluk görevlileri de dahil olmak
üzere devletin yükümlülüğüdür” ifadelerini kullandı. Yalnızca Temmuz ayında en az 36 kadın erkekler tarafından öldürüldüğü ve en az 11 kadının ölümünün ise şüpheli olduğunu hatırlatan Ünver,
“Türkiye’deki kadın hakları aktivistleri böyle bir tablo karşısında, uygulandığı takdirde etkili olacak, binlerce kadının ve kız çocuğun hayatını kurtaracak bir sözleşmeye sahip çıkmak için, her
türlü riski göze alıp, taleplerini güçlü bir şekilde seslendirebilmek için uzun zamandır mücadele
ediyor. ‘Kadına şiddete hayır’ dedikleri bir anda tekrar şiddete uğramaları İstanbul Sözleşmesi’nin
önemi ve aciliyetini daha da ciddi bir şekilde vurguluyor” ifadelerindi bulundu.150
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin, İyi Parti Genel Başkanı Akşener için “evine dön” çağrısında bulunmasına ise “Makul bir davettir” dedi. Erdoğan, “Birlik beraberliğin tesisine yönelik bir adım olabilir. HDP’yle beraber olmak, milli ve yerli olarak düşündüğümüz İyi Parti’ye uygun düşmeyebilir” ifadesini kullandı. Erdoğan, Muharrem İnce ile ilgili
“Bu tür şeylere yabancı değiliz. Bizden de birileri ayrıldı gitti. Muharrem Bey’in en doğal hakkıdır.
Eski bir siyasetçidir, yeni değildir” diye konuştu.151
● İçişleri Bakanlığı, Covid-19 salgını nedeniyle 32 şehirde dört belde, 37 köy, 39 mahalle
ve üç mezra olacak şekilde toplam 83 yerleşim yerinde karantina tedbiri uygulandığını ve bu bölgelerdeki toplam nüfusun 54.053 olduğunu duyurdu. Ayrıca salgın sürecinde bugün itibarıyla 68
şehirde beş ilçe, 24 belde, 354 köy, 352 mahalle, 53 mezra olmak üzere toplam 788 yerleşim yerinde, 623.766 kişinin karantinaya alındığı aktarıldı.152
● İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Meral Akşener’e yönelik “evine dön” çağrısıyla
ilgili “Uzun zamandır yerli ve milli olmadığımızı söyleyen Cumhur İttifakı'nın partimizin yerli ve
milli olduğunu itiraf etmiş olmaları bizim için kıymetli. Kaldı ki üstü kapalı olarak özür dilemek
de bir erdemdir” açıklaması yaptı.153
8 Ağustos 2020
● Özgür Gündem Bitlis muhabiriyken 19 yaşında kaçırılıp öldürülen Ferhat Tepe’nin ölümünün 27’inci yılında İHD İzmir Şubesi anma töreni düzenledi. Açıklamada, Tepe’nin nasıl
148https://twitter.com/onursaladiguzel/status/1291629524153663488?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1291629524153663488%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Ftele1.com.tr%2Filetisim-baskanligi-saray-tweet-merkezi-gibi-calisiyor200709%2F
149 https://tr.sputniknews.com/politika/202008071042608247-ak-partili-kadinlar-dilipak-hakkinda-81-ilde-suc-duyurusunda-bulunacak/
150 http://bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/228620-af-orgutu-nden-turkiye-ye-polis-siddetine-son-verin-cagrisi?bia_source=rss
151 https://www.birgun.net/haber/erdogan-turkiye-ekonomisi-firlayista-adeta-ucusta-311104
152 https://www.icisleri.gov.tr/koronavirusle-mucadele
153 https://www.birgun.net/haber/iyi-parti-den-erdogan-a-yanit-itiraf-etmis-olmalari-bizim-icin-kiymetli-311136

25

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü Ağustos 2020 Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

kaçırıldığı ve ailesinden fidye istenmesi anlatıldı. Açıklamayı yapan İzmir Şube Yöneticisi Ahmet
Çiçek, “Tepe Ailesi Bitlis Asayiş Şube Başkanlığı’na, Emniyet Müdürlüğü’ne, Valiliğe, Savcılığa,
Başbakan’a, İçişleri Bakanı’na ve OHAL Valisi’ne başvurarak oğullarının bulunmasını istedi. Ancak Ferhat’ın gözaltına alındığı inkar edildi. Gözaltına alındığı inkâr edilen Ferhat'ın bedenine 13
gün sonra ‘meçhul kişi’ olarak gömüldüğü Elazığ Kimsesizler Mezarlığı’nda ulaşıldı. Mezarın
açılmasının ardından İshak Tepe, oğlunu teşhis etti. Ferhat Tepe'nin vücudunda derin işkence izleri
vardı. Bu izlerden üzerinde sigara söndürüldüğü, el ve ayak bileklerinin bağlandığı anlaşılıyordu.
Bu izlerin hiçbiri ölüm raporuna yansımamıştı” dedi. Tepe’nin cesedi 8 Ağustos 1993’te Hazar
Gölü kıyısında balıkçılar tarafından bulunmuştu.154
● TFF ve beIN Sports Türkiye, beIN Sports spikeri Melih Şendil’in “Maç Sonu” programındaki “Kadınlar futbolda olmamalı. Başkan olsam asla pembe forma yaptırmam. Futbol o kadar
ataerkil bir oyun ki mesela kadınlara voleybol oynamak çok yakışıyor ama benim şahsi düşüncem
kadınlar futbolda olmamalı. Basketbol da bence erkek oyunu” sözlerini kınadı.155 Tepkiler üzerine
Şendil, “Cinsiyet ayrımcılığına her zaman kati bir şekilde karşı çıkan beIN SPORTS ailesinin yani
sıra, başta tüm kadınlardan ve izleyicilerimizden dün akşamki ‘Maç Sonu’ programında yaptığım
niyetimi aşan yorumlar nedeniyle kırgın olan saygın halkımızdan içtenlikle özür dilerim” dedi.156
● Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, son 20 yılda Türkiye’de medyada çoğulculuk ve çeşitliliğin arttığını söyledi.157 Altun, “Bunu birileri çok büyük sorun olarak görüyor.
Çünkü birilerinin tekeli kırıldı. Tekelin ortadan kalktığı bir ortamda elbette o tekelin sahipleri eski
düzene ağıt yakmaya, eski düzene olan özlemlerini dile getirmeye devam ederler. Yeni düzende
ortaya çıkan bu çoğullaşmayı, bu genişlemeyi bir sorun olarak addederler. Bugün birilerinin yeni
dönemin medya sistemine yönelik olarak yaptıkları eleştiriler, esasında böylesi bir geçmişe yönelik
yakılan, o monopol düzenine yakılan ağıttan ibarettir” dedi.158
● Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak’ın, “AKP’nin Papatyaları’’ yazısında kullandığı
hakaret nedeniyle Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Kadın-Çocuk Komitesi Edirne Cumhuriyet Savcılığı’nda Dilipak hakkında suç duyurusunda bulundu.159
● AKP Kadın Kolları'nın 81 ilde Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından Dilipak Instagram’dan yayınladığı bir fotoğrafla beraber “28 Şubat günleri...
Daha sonra gelinim olan Sezin Dilipak ile Beşiktaş DGM’de yargılandığımız mahkeme salonundan bir kare. Şimdi bana dava açacaklarını açıklayan kadınların haklarını savunduğum günler...
Haklı olanın hakkını her zaman ve her koşulda savunacağım” mesajını paylaştı.160 161
● Cumartesi Anneleri, 802. hafta basın açıklamasını Covid-19 virüsü salgını sebebiyle sosyal medya aracılığıyla yaptı ve 28 Temmuz 1993’te gözaltına alındıktan sonra ölen Özgür Gündem’in Bitlis muhabiri Ferhat Tepe için adalet çağrısında bulundu. Anne Zübeyde Tepe, oğlunun
katilinin Zaman yazarı Korkmaz Tağma olduğunu ifade ederek, “Bizim çocuklarımızı o kaçırtıp
öldürmüştür. Zaman Gazetesi yazarıydı, hâlâ da mahkemeye çıkarılmamış ve ifadesi alınmamıştır.
Galatasaray bizim çocuklarımızın mekanıdır, oradan vazgeçmeyeceğiz, mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi. İHD yöneticisi Sevil Turgut ise, “Özgür Gündem çalışanlarının infaz edildiği günlerde
bölgede işlenen insanlığa karşı suçları haberleriyle kamuoyuna taşıyordu.162
● Marmara Tutuklu Hükümlü Aileleri ile Yardımlaşma Derneği (MAYUHAY DER), Marmara Bölgesi cezaevleri hak hallerini raporuna163 göre, Covid-19 salgını da bahane edilerek sağlık
hakkına erişim engelleniyor ve tutuklulara ‘tecrit’ ortamı yaşatılıyor.164

https://www.birgun.net/haber/gazeteci-ferhat-tepe-izmir-de-anildi-311208
https://www.birgun.net/haber/bein-sports-spikeri-melih-sendil-cinsiyetci-sozlerinin-ardindan-ozur-diledi-311209
https://www.birgun.net/haber/bein-sports-spikeri-melih-sendil-cinsiyetci-sozlerinin-ardindan-ozur-diledi-311209
157 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202008081042613788-iletisim-baskani-altun-medyada-cogulculuk-artti-cunku-birilerinin-tekeli-kirildi/
158 https://t24.com.tr/haber/iletisim-baskani-fahrettin-altun-son-20-yilda-medyada-cogulculuk-ve-cesitlilik-artti,895534
159 https://www.habervakti.com/gundem/ak-parti-kadin-kollari-ilk-davayi-acti-peki-ilk-olarak-hangi-il-h119074.html
160 https://www.instagram.com/p/CDmW9cSp2YN/?utm_source=ig_embed
161 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202008081042612856-ak-partinin-81-ilde-dava-actigi-dilipaktan-yanit-birileri-ismim-uzerinden-guc-gosterisi-yapiyor/
162 birgun.net/haber/gazeteci-ferhat-tepe-nin-annesi-cocugumdan-da-galatasaray-meydani-ndan-da-vazgecmeyecegim-311282
163 https://www.evrensel.net/haber/411266/marmara-cezaevleri-hak-ihlalleri-raporu-aciklandi
164 https://gazetekarinca.com/2020/08/marmara-cezaevleri-hak-ihlalleri-saglik-hakkina-erisim-engelleniyor/
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● CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili
Sezgin Tanrıkulu, Edirne Cezaevi’nde tutuklu HDP’li Selahattin Demirtaş’ın buzdolabı alma talebinin cezaevi idaresi tarafından reddedildiğini söyledi.165
● Mardin Valiliği, terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek için 8 Ağustos 2020 Cumartesi günü saat 21.30’dan itibaren Mazıdağı ilçesi Konur Mahallesi ile mezralarında ve Derik
ilçesi Çayköy Mahallesi, mezraları ile kırsal alanlarında ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma
yasağı ilan edildiğini duyurdu.166
9 Ağustos 2020
● BİK, BirGün’ün imtiyaz sahibi İbrahim Aydın’ın 7 Ağustos’ta sosyal medyadan, “Haber
doğru kabul edilmekle birlikte haberin unsurları yeterli değil diyerek BirGün’e BİK tarafından ilan
kesme cezası verildi. Bu kadarına da pes” paylaşımının gerçeği yansıtmadığını savundu. BİK’ten
yapılan açıklamada, İmtiyaz Sahibi Aydın’ın gazeteye verilen resmi ilan ve reklam kesme müeyyideleri uygulanmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararında, müeyyideye yol açan haberin aslında
Kurum tarafından doğru olduğunun kabul edildiğini belirtti. Açıklamada, aksine Yönetim Kurulunun 14 ve 29 Temmuz’da yaptığı toplantılarında, gazeteye uygulanması kararlaştırılan resmi ilan
ve reklam kesme müeyyideleri, gazete tarafından yayınlanan haberlerin doğru olmaması üzerine,
gazetenin Basın Ahlak Esaslarını ihlal etmesi nedeniyle verildiği ifade edildi.167
10 Ağustos 2020
● Osmancık Gazeteciler Cemiyeti’nin 2. Olağan Genel Kurulu sonucunda Özkan Özçelik
yeni başkan oldu. Cemiyet’in eski başkanı Bilal Çevrim, gençlere fırsat verilmesi gerektiğini belirterek görevini Özçelik’e devretti.168
● Yunanistan’ın başkenti Atina’da polisin bir kişiyi darp ederek gözaltına almasını görüntüleyen Yeni Yaşam editörü Çağdaş Kaplan ve gazeteci Berçem Mordeniz, darp edilerek gözaltına
alındı. Basın kartlarını göstermelerine rağmen ters kelepçe ile gözaltına alındıklarını belirten gazeteciler, uluslararası basın örgütlerine seslenerek avukat talebinde bulundu. Kaplan, “Polis şiddetine
tanık olanların, karakola girmesine izin verilmedi. Yurttaşlar şahitlik etmek istedi ama izin verilmedi” dedi. Mordeniz’in astım hastası olduğunu belirten Kaplan, “Berçem’in ilaçları, hatta su dahi
verilmiyor. Akropolis Karakolu’nda salgına ilişkin hiçbir önlem yok. 30-40 kişi içeride. İşkence
uygulaması devam ediyor. Virüse yakalanırsak sorumlusu Yunanistan polisidir. Yunanistan polisi,
Akropolis Karakolu’nda şu an iki gazeteciye işkence yapıyor” ifadelerini kullandı.169
● Sağlık Bakanı, 1.193 yeni vaka ile toplam vaka sayısını 241.997 ve 14 can kaybı ile toplam
can kaybını 5.858 olarak açıkladı.170
● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP 37. Olağan Kurultayı ardından 16 kişilik
Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) belirledi. Yeni isimler Ali Öztunç, Ahmet Akın, Taşkın Yüksel, Selin Sayek Böke oldu.171 Kurultayda Parti Meclisi’ne seçilemeyen Ünal Çeviköz dış politikadan sorumlu başdanışman ve Tuncay Özkan ise medya ve kurumsal iletişimden sorumlu başdanışman olarak görevlendirildi.172
11 Ağustos 2020
● Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, yeni CHP yönetimine seslenerek,
CHP’lilerin CNN Türk yayınlarına katılmaması ve izlememesi yasağını kaldırmalarını istedi.173
Hakan, “Gelin kaldırın şu CNN Türk’e karşı konulan anlamsız, saçma ve haksız yasağı. Size
uzatılan mikrofonlara konuşarak partinizi aktif bir şekilde tanıtın. Tartışma platformlarına katılarak partinizin görüşlerinin kamuoyuna yansımasını sağlayın. Mikrofonlarla kavga edilmez,
platformlarla mücadele edilmez. Tuncay Özkan’ın kurultayda iki delegeden fazla oy almak için
https://tele1.com.tr/erdoganin-ovundugu-buzdolabini-selahattin-demirtasa-cok-gormusler-201205/
http://www.mardin.gov.tr/08082020-basin-duyurusu
https://www.bik.gov.tr/birgun-gazetesinin-iddialarina-cevap/
168 https://www.haberturk.com/corum-haberleri/80004475-osmancik-gazeteciler-cemiyetinde-celik-donemi
169 http://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/228722-turkiyeli-iki-gazeteciye-atina-da-gozalti?bia_source=rss
170 https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1292882465267253248?s=20
171 https://www.birgun.net/haber/chp-nin-yeni-a-takimi-belli-oldu-311394
172 https://www.amerikaninsesi.com/a/chp-de-parti-ici-hareketlilik-suruyor/5538987.html
173 https://t24.com.tr/haber/ahmet-hakan-dan-chp-nin-yeni-yonetimine-gelin-kaldirin-su-cnn-turk-e-karsi-konulan-anlamsiz-sacma-ve-haksiz-yasagi,895981
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gerçekleştirdiği son derece lüzumsuz bir atraksiyondu bu. Nitekim kendisine de beklediği faydayı sağlamamıştır. Lütfen bu lüzumsuz yasağa son verin. Hatta ilk icraatınız bu olsun” ifadelerini kullandı.174
● İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş bir parlamenter
sistemden yana olduklarını belirterek, AKP, CHP ve İyi Parti’nin katılımıyla bir çalışma yapılması
gerektiğini söyledi Akşener, “2021 Haziran'da seçim bekleniyor. Diyelim ki 2023'te oldu, bakın
iddia ediyorum Sayın Erdoğan bu matematikle seçilemez” dedi.175
● HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP’li belediyelere yapılan kayyum atamaları
hakkında “31 Mart’ta kazandığımız 65 belediyenin altısı Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 46’sı kayyım ataması olmak üzere toplam 52’si hukuk dışı yollarla gasp edildi. 21 belediye eş başkanımız
şu an tutuklu. Görevinden uzaklaştırılan belediye ve il meclis üyemiz 76’dır. 31 Mart ve 23 Haziran
seçimlerinde kaybetmelerinin siyasi intikamını alıyorlar” bilgisini verdi.176
● İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in avukatı Uğur Poyraz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “yerli ve milli” açıklaması ardından Akşener hakkında dört senedir yürütülen FETÖ soruşturmasındaki gizlilik kararının kaldırılmasını talebini yineledi. Poyraz, “Gizlilik kararının kaldırılarak, kamuoyu ile dosya içerinin paylaşılmasına karar verilmesi gerektiği kanaatindeyiz” dedi.177
● AKP ile MHP, TBMM Genel Kurulu’nda yapılan konuşmaların süresini yarı yarıya azaltmak için TBMM İç Tüzüğü’nün yenilenmesi hazırlıklarına başladı. AKP ve MHP’nin planı uygulamaya geçerse bu konuşmalar sırasıyla on, beş ve üç dakikaya düşecek. Hazırlığa tepki gösteren
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Parlamento, ‘konuşulan yer’ demektir. Bir iktidar düşünün,
adı bile konuşmaktan gelen, müzakereden gelen Yasama Meclisi’nde daha az konuşulsun diye içtüzükte değişiklik hazırlıyor” dedi. HDP’li Mehmet Rüştü Tiryaki de “Bu değişiklik, tek adam
diktatörlüğüne gidişin kaldırım taşlarından olacaktır. Böyle bir durum olursa direneceğiz. Muhalefetin olanakları zaten yetersizdi. Söz söylememizden bile rahatsızlarsa bu duydukları korkuyu ve
kaygıyı da gösteriyor. Yaptıkları düzenlemelerin meşruiyeti yok. Halk muhalefetin sözlerini daha
haklı görüyor. Kısıtlamak muhalefetin sesini kesmek demektir. Sayısal çoğunlukları tutsa da biz
her şekilde direneceğiz” diyerek tepki gösterdi.178
12 Ağustos 2020
● Yunanistan’ın başkenti Atina’da gözaltına alınan Yeni Yaşam editörü Çağdaş Kaplan ve
gazeteci Berçem Mordeniz, Akropolis Karakolu’nda işlemleri tamamlandıktan sonra nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı.179
● İnsan Hakları Savunucuları Dayanışma Ağı bileşenleri, Birleşmiş Milletler (BM) yetkililerine gönderdiği mektupta, son dönemde Türkiye’de LGBTİ+ haklarına yönelik artan tehdit ve
uygulamalara karşı gerekli önlemlerin alınması çağrı yaptı. Mektup, BM Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliğine Dayalı Şiddet ve Ayrımcılığa Karşı Korunma Bağımsız Uzmanı, Barışçıl Toplanma ve Örgütlenme Özgürlüğü Özel Raportörü, İfade Özgürlüğünün Korunması ve Geliştirilmesi
Özel Raportörü ve Terörle Mücadele Ederken İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Özel
Raportörüne gönderildi. Mektuba imza atan kurumlar sırasıyla Turkey Human Rights Litigation
Support Project, Civil Rights Defenders, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, Hakikat Adalet Hafıza
Merkezi, Kaos GL, London Legal Group, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği, Özgürlük İçin
Hukukçular Derneği, P24 Bağımsız Gazetecilik Derneği, Research Institute on Turkey, Sosyal Politikalar, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı,
Yaşam Bellek Özgürlük Derneği, ve Yurttaşlık Derneği oldu.180
13 Ağustos 2020
● AYM, “FETÖ medya yapılanması” davası sanıklarından Zaman muhabiri Hanım Büşra
Erdal’ın “gözaltı ve tutuklama tedbirlerinin hukuki olmaması, tutukluluğun makul süreyi aşması,
https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/ahmet-hakan/hakan-bayrakcinin-son-anketinin-sonuclari-41584079
https://www.birgun.net/haber/aksener-den-erdogan-a-mesaj-bu-matematikle-secilemez-311551
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/hdp-es-genel-baskani-buldan-partilerinin-gundeminde-ittifak-olmadigini-soyledi-onceligimiz-demokrasi-1757498
177 https://www.birgun.net/haber/aksener-in-avukati-basvuru-yapti-feto-sorusturmasinda-ifademiz-alinsin-311549
178 https://www.birgun.net/haber/iktidardan-meclis-e-sansur-hazirligi-konusma-suresi-kisalacak-311494
179 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/08/10/yunanistanda-gazeteciler-cagdas-kaplan-ve-bercem-mordeniz-gozaltina-alindi/
180 http://bianet.org/bianet/print/228884-bm-ye-cagri-lgbti-haklari-icin-acil-onlem-alin
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tahliye taleplerini inceleyen mahkeme ile hakimliklerin bağımsız ve tarafsız olmadığı” şikayetleriyle yaptığı bireysel başvuruyu kabul edilemez buldu. Erdal, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nce FETÖ'nün medya yapılanması davasında “silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan altı yıl
üç ay hapis cezasına çarptırılmıştı ve bu cezası Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nce onandıktan sonra
AYM’ye başvurmuştu. AYM, başvuruyu reddetme gerekçesinde, “Kamu makamlarının
FETÖ/PDY’ye yönelik olarak bu yapılanmanın hem kamudaki hem de sivil alandaki etkinliğini
önlemeye yönelik tedbirler aldıkları dönemde başvurucunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımların ve daha sonra FETÖ/PDY ile bağlantılı olması dolayısıyla kapatılan Zaman ve Yeni
Hayat gazetelerindeki yazılarının bu yapılanmayı övücü, bu yapılanmanın faaliyetlerini meşru göstermeyi ve yapılanmaya yönelik yürütülen soruşturmaları sonuçsuz bırakmayı hedefleyici nitelikte
görülmesinin ve bu hususların başvurucu ile FETÖ/PDY arasındaki ilişkiyi ortaya koyan bir olgu
olarak değerlendirilmesinin keyfi olduğu söylenemeyecektir” denildi.181
14 Ağustos 2020
● İçişleri Bakanlığı, terör örgütleri FETÖ/PDY, PKK/KCK, DAEŞ ve DHKP-C terör örgütü
güdümünde faaliyet yürüten 6.743 sosyal medya hesabı kullanıcısı haklarında adli işlem başlatıldığı açıkladı. Açıklamada, “Sosyal mecrada gelişen gündem ve konular, çeşitli illegal örgüt ve
gruplara müzahir sosyal medya hesapları/siteleri yakından takip edilmekte olup 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren terör örgütü propagandası yapan, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılayan,
toplumu korku ve paniğe sürükleyen, yalan belge yayınlayarak algı operasyonu ve provokatif paylaşımı yapan toplam 14 bin 186 hesap hakkında çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalarda; FETÖ/PDY
terör örgütü güdümünde faaliyet yürüten üç bin 948 adet, PKK/KCK terör örgütü güdümünde faaliyet yürüten iki bin 552 adet, DAEŞ terör örgütü güdümünde faaliyet yürüten 157 adet, DHKP-C
terör örgütü güdümünde faaliyet yürüten 86 adet olmak üzere altı bin 743 sosyal medya hesabı
kullanıcısı tespit edilerek adli işlem başlatılmıştır” denildi.182
● Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen bir soruşturmada 7 ve 8 Ağustos tarihlerinde yapılan ev aramalarında gözaltına alınan üçü çocuk 10 kişi, ifade işlemlerinin tamamlanması
üzerine Adana Adliyesi’ne çıkarıldı. Savcılık, dosya üzerinden inceleme yaparak, üçü çocuk altı
kişi adli kontrol tedbirlerinin uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etmesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık, HDP Parti Meclisi (PM) ve Gençlik Meclisi
üyesi Ferhat Kalkan, Serdal Aslan, Hasan Aslan ve İbrahim Önen’i “Örgüt üyesi olmak” iddiasıyla
tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti.183
● AYM, biri üniversitede alt işverene bağlı tıbbi sekreter ve diğeri belediye kreşinde temizlik işçisi olarak çalışan ancak 15 Temmuz 2016’daki darbe teşebbüsü gerekçeli KHK kapsamında
işten çıkartılmış başvurucular tarafından yapılan dava başvurularına idari yargıda ret yanıtı verilmesini hak ihlali olarak değerlendirdi. AYM, başvurular için “esasları incelenmeden reddedilmesi
nedeniyle” yargılanma hakkı ihlali oluştuğuna karar verdi. Kararda, “Bireylerin yargısal koruma
taleplerine cevap vermek, bu bağlamda dava konusu uyuşmazlığın esasını inceleyerek iddia ve
savunmaları değerlendirdikten sonra davayı karara bağlamak yargı mercilerinin anayasal yükümlülüğüdür. Mahkemeler davayı reddederken başvurucuların iş sözleşmesinin söz konusu KHK hükümlerine dayalı olarak feshedildiğini, bu durumda yargı merciinin kamu kurumu tarafından yapılan değerlendirme ve tespitin yerindeliğini denetlemesinin mümkün olmadığını ifade etmiştir.
Mahkemelerin kamu kurumu tarafından yapılan değerlendirme ve tespitin yerindeliğinin yargı
merciince araştırılmasının mümkün olmadığını belirterek davayı reddettiği gözetildiğinde uyuşmazlığın esasını karara bağlamadığı açıktır” denildi.184
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimle ilgili olarak AB Konseyi
Başkanı Charles Michel ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'le görüştüğünü belirtti. Bölgede
sivil gemilere yapılabilecek en ufak saldırının bile cevapsız bırakılmayacağını söyleyen Erdoğan,
Mısır, İsrail ve Yunanistan’ın dayanışma içinde olduğunu, Arabistan’ın da yanlış adımlar attığını
https://www.memurlar.net/haber/921273/aym-zaman-gazetesi-yazari-busra-erdal-in-basvurusunu-reddetti.html
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/icisleri-bakanligi-6-bin-743-sosyal-medya-hesabi-kullanicisi-hakkinda-adli-islem-baslatildi-41587342
183 http://mezopotamyaajansi22.com/tum-haberler/content/view/106670
184 https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/bireysel-basvuru-basin-duyurulari/ise-iade-davalarinin-esaslari-incelenmeden-reddedilmesi-nedeniyle-mahkeme-hakkinin-ihlal-edilmesi/
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aktardı. Filistin’e yönelik baskılara dikkat çeken Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerin
askıya alınabileceğini, büyükelçinin de geri çekilebileceğini ifade etti.185
15 Ağustos 2020
● Sağlık Bakanı, 1.256 yeni vaka ile toplam vaka sayısını 248.117 ve 21 can kaybı ile toplam
can kaybını 5.955 olarak açıkladı.186
16 Ağustos 2020
● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yedi ay evvel ABD başkan adayı Joe Biden’ın
New York Times’a verdiği röportajın yeniden gündeme getirilmesi hakkında, “yedi ay önce yapılan
açıklama ortada dururken bu ülkenin Cumhurbaşkanı kimdi? Dışişleri Bakanı kimdi? Perguleci
Fahrettin neredeydi? yedi aydır tepki vermediler. Neden şimdi tepki veriyorlar?” sorularını yönelterek tepki gösterdi. CHP’nin Türkiye’nin bağımsızlığı için mücadele eden bir gelenekten geldiğini
söyleyen Kılıçdaroğlu, Acaba yine birileri ‘bunu kullanın deliğe süpürmeyin’ mi dedi?” diye sordu.
Joe Biden Aralık ayında verdiği röportajda, “Muhalefetin liderlerini desteklediğimizi açık şekilde
belirtmeliyiz. Ama hala geçmişte yaptığım gibi, onlarla (muhalefet) doğrudan iletişimde olup, hala
var olan unsurlarını destekleyip onları Erdoğan'ı mağlup etmeleri için cesaretlendirebiliriz.” ifadelerine yer vermişti.187
17 Ağustos 2020
● Hakkari Sulh Ceza Mahkemesi, 14 Ağustos’ta gözaltına alınan 11 kişiden 10’u hakkında
“örgüte üye olmak” suçlamasıyla tutuklama kararı verdi. Eski Hakkari Belediye Başkanı Şükrü
Çallı, İHD Şemdinli yöneticisi Pınar Yılmaz, Nihat Turgut, Ramazan Erik, Mehmet Emin Seven,
Mesut Kıratlı, Reşit Güneç, Mehmet Çapraz, Ömer Faruk Tekin ve Felem Aker’in tutuklandığı,
HDP’nin 2019 yerel seçimlerindeki Çukurca Belediyesi Başkan Adayı Hividar Ertunç’un ise serbest bırakıldığı kaydedildi.188
19 Ağustos 2020
● Google, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar
Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un kabul edilmesi ile ilgili 2016’dan
beri İstanbul’da ofislerinin olduğunu açıkladı. “Google’ın Türkiye’deki operasyonlarında değişikliğe gitmeye karar verdiği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır” bilgisi verildi.189 Açıklamada, “Söz konusu haberler, Google’ın reklam hizmetlerinin sunumuyla ilgili olarak 2021 yılında yapmayı planladığı bazı yapısal değişikliklerin yanlış anlaşılarak yayılmasına dayanmaktadır.
Konunun 5651 sayılı Kanun’da yapılan değişiklikler ve sosyal medya düzenlemeleriyle bir ilgisi
bulunmamaktadır” denildi.190
● Tunceli Emek’in sahibi ve genel yayın yönetmeni Hüsniye Karakoyun, Covid-19 virüsünden olumsuz etkilendiklerini belirterek, biri 25.000 lira diğeri 47.000 lira olmak üzere iki kez banka
kredisi çektiğini söyledi. Karakoyun, “Gazete dağıtımının kolaylaşması için de bir araç almıştım.
Sonra bir iç mimarla anlaşarak, gazete binasının içini yeniledik. O yüzden çok hazırlıksız yakalandık. Hep yatırım yaptığımız için hiç birikmiş paramız yoktu. Her şeyden önce aylık zorunlu 42 bin
lira giderimiz var. Basın işkolu olduğu için sigorta primlerimiz de yüksek. Ayrıca biz çalışanlarımıza kâr payı dağıtan da bir gazeteyiz. Altı çalışanımız var, kar yaptığımız zaman yüzde 10’unu
personelle paylaşıyoruz. Bir de pandemiden hemen önce üç kişiyi işe almıştım. Hiç kimseyi işten
çıkartmak istemedim. Banka kredisi tek seçeneğimdi” dedi.191
● Gazeteci Mevlüt Öztaş yaşamını yitirdi. KHK ile kapatılan Cihan Haber Ajansı’nın (CİHAN) Uşak Muhabiri olarak sekiz yıl çalışan Mevlüt Öztaş, Şubat 2018’de “örgüt üyesi” olduğu

https://www.birgun.net/haber/erdogan-birlesik-arap-emirlikleri-ile-iliskilerimizi-askiya-alabiliriz-311957
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1294691106609922053?s=20
https://www.birgun.net/haber/kilicdaroglu-ndan-biden-tepkisi-7-ay-once-fahrettin-neredeydi-312156
188 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/08/17/hakkaride-gozaltina-alinan-10-kisi-tutuklandi/
189 https://t24.com.tr/haber/google-dan-turkiye-de-ofis-acacak-haberlerine-iliskin-aciklama,897856
190 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/googledan-turkiye-ofisi-aciklamasi-1759718
191 https://journo.com.tr/husniye-karakoyun-tunceli-emek
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iddiasıyla tutuklanmış ve Uşak E Tipi Kapalı Cezaevi’nde hastalanmasına rağmen geç tahliye edilmesi yüzünden kanserden hayatını kaybetti.192
20 Ağustos 2020
● Antalya Korkuteli Sulh Ceza Hakimliği, milli güreşçi Recep Çakır’ın 10 yıl önce cinsel
saldırı suçundan 22 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldığına ilişkin haberlere “unutulma hakkı” gerekçesiyle erişim engeli getirdi.193 Çakır, vasisi aracılığıyla “kişilik haklarının ihlal edildiği” gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Kararda, “Devletin bireye geçmişte yaşadıklarının başkaları tarafından öğrenilmesini engelleyerek ‘yeni bir sayfa’ olanağı verme hususunda bir sorumluluğu olduğu açıktır” denildi. Hürriyet, Posta, Yeni Şafak, Takvim ve Sabah gibi internet sitelerinde habere
erişim engeli geldi.194
● Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, bir kadına cinsel saldırı suçlamasından hüküm giyen
güreşçi Recep Çakır hakkındaki haberlere erişim engeli getirilmesiyle başlayan ‘unutulma hakkı’
tartışmasına ilişkin “Unutulma hakkı’ dayanak gösterilerek engellenmesi Yargıtay ve Anayasa
Mahkemesi kararlarına aykırı bir karar” diyerek tepki gösterdi. Bildirici, “Unutulma hakkı kapsamında olduğu gerekçesiyle erişim engellemesi kararı verilirken Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi
kararlarına dayanılması gerekiyor. Ama erişim engellemelerinde ‘unutulma hakkı’ gelişigüzel ve
yanlış biçimde kullanılıyor. Korkuteli Sulh Ceza Hakimliği’nin Recep Çakır hakkındaki kararı
yanlışlıklardan biri.”195 ifadelerini kullandı.196
● TRT Yayın Denetleme Koordinasyon Kurulu Başkanlığı’na ilahiyatçı Adem Özkan getirildi.197 Özkan, TRT İç Yapımlar Dairesi Başkanlığı’nda yardımcı yönetmen olarak görev yapıyordu. Daha önce TRT’nin Din ve Ahlak Programları Müdürü olarak da çalışmıştı.198
● Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi, Covid-19 virüsü salgınıyla geçen son beş ayda yaşananları
kronolojik bir şekilde sıralayıp, verilen vaatlerin hiçbirinin yerine getirilmediğini ve projelerin zor
şartlarda tamamlanıp teslim edilmesine rağmen ilan edilen dijital gösterim ödemesinin hala yapılmadığını açıkladı. İnisiyatif, Tiyatro Kooperatifi ve Oyuncular Sendikası’nın katılımı ile Kültür
ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’la “Covid-19 Salgını Sebebiyle Özel Tiyatroların Yaşadığı
Sorunlar” konulu toplantı yapıldığını hatırlattı. İnisiyatif, 31 Temmuz’da tiyatrolar için geçici KDV
ve kira stopajı düzenlemesi yapıldığını, 12 Ağustos’ta Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül
Özkan Yavuz’un yaptığı “Özel tiyatrolara verilen devlet desteği iki kat arttı, 446 özel tiyatroya 8
milyon 795 bin lira kaynak sağladık” açıklamasını hatırlatarak, şaşkınlık yaşadıklarını belirtti.199
● Sağlık Bakanı, 1.412 yeni vaka ile toplam vaka sayısını 254.520 ve 19 vefat ile toplam
can kaybını 6.058 olarak açıkladı.200
● Gelecek Partisi Ankara İl Başkanı Osman Hakan Kılıç, beraberinde yedi ilçe başkanı ve
mahalle temsilcisiyle parti üyeliğinden istifa ettiklerini açıkladı. Kılıç, “Gelecek Partisi’nin siyasetinin ehliyet, liyakat, adalet ve ahlak üzerine inşa edildiğini düşünerek görevi kabul etmiştim.
Ancak görev yaptığım sekiz aylık süreç içerisinde az önce bahsettiğim ilkelerden uzaklaşıldığını
gördüm” dedi.201
● Yunanistan ve Güney Kıbrıs Cumhuriyeti, Avrupa Birliği’nden (AB) Doğu Akdeniz ve
Ege Bölgesi’nde petrol ve doğalgaz arayışındaki Türkiye’ye karşı daha sert bir tutum sergilemesi
için çağrıda bulundu. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı
Nikos Anastasiadis ve Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile görüştükten sonra Türkiye’nin saldırganlık ile AB’yi hedeflediğini ve AB’nin de buna karşı tepki dozunu artırmasını gerektiğini
söyledi. Ayrıca Dendias Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini, “kendi seçimlerinin çözümsüz doğasına ihanet eden bir tırmanma ve kabul edilemez bir askerileşme” olarak niteledi. AB
https://kronos34.news/tr/tutuklu-gazeteci-mevlut-oztasin-cinayet-sonucu-olumu/
https://t24.com.tr/haber/tecavuzden-hukum-giyen-milli-guresci-recep-cakir-basvurdu-hakkindaki-haberlere-unutulma-hakki-gerekcesiyle-erisim-engellendi,897725
194 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-53852467
195 https://farukbildirici.com/blog/detay/Tecavuz-suclusuna-unutulma-hakki-hukuksuz
196 https://t24.com.tr/haber/medya-ombudsmani-bildirici-tecavuz-suclusu-hakkinda-haberlere-erisim-engeli-karari-yeni-degil-unutulma-hakkindan-faydalanilmasihukuksuz,898004
197 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/trtnin-yayinlarini-ilahiyatci-denetleyecek-5996733/
198 https://www.birgun.net/haber/trt-nin-tum-yayinlarini-eski-din-ve-ahlak-programlari-muduru-ilahiyatci-denetleyecek-312688
199 http://susma24.com/tiyatromuz-yasasin-insiyatifinden-ikinci-dalga-uyarisi/
200 https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1296500549613912064?s=20
201 https://www.birgun.net/haber/gelecek-partisi-nde-toplu-istifalar-312675
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Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in bu ay içerisinde AB’nin
27 üyesinin dışişleri bakanlarına Türkiye’ye yönelik bir dizi muhtemel yaptırımlar listesi göndereceğini ifade etti. Hristodulidis ise AB üye devletlerinin, Türkiye ile AB arasındaki ilişkinin geleceğinin Doğu Akdeniz’de yaşananlara bağlı olduğu düşündüğünü aktardı. İki ülkenin dışişleri bakanı da Doğu Akdeniz’deki gerginliğin azaltılması için Türkiye ile diyaloğa açık olduklarını belirttiler. Yunan Bakan Dendias, “Her zaman diyalogdan yanayız ancak diyalog uluslararası hukuk,
denizler hukuku ve iyi komşuluk ilişkileri ile uyumlu olmazsa gerçekleşemez” şeklinde konuştu.202
21 Ağustos 2020
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum” diyerek Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulunduğunu açıkladı. Fatih
sondaj gemisinin keşfettiği doğalgaz kuyusundan elde edilen verilere göre aynı sahada daha geniş
rezervler olduğunun düşünüldüğünü bildirdi. Doğalgazın çıkarılması için çalışmaların hemen başlayacağını aktaran Erdoğan gazın 2023’ten itibaren kullanıma açılmasını hedeflediklerini dile getirdi. Ayrıca AB hakkında ise, “AB, Yunanistan'ı şımarıp üzerimize salarken kendi ilkelerine ihanet
ettiğini görmelidir. Ortada dolaşan ve hiçbir geçerliliği olmayan saçma sapan haritaların en büyük
zararı AB'ye vereceği unutulmamalıdır” şeklinde konuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise “Tam bağımsızlık yolunda çok büyük bir adım atıldı. Cari açık konusunu ülkemizin gündeminden çıkaracağız. Türkiye artık yeni bir döneme giriyor” dedi.203
22 Temmuz 2020
● 28 Şubat Davası’nın ilk müdahil gazetecisi Cüneyt Alphan, Ankara 11. İdare Mahkemesi’nde İçişleri Bakanlığı aleyhine dava açarak maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu.
Alphan daha de önce 28 Şubat dahil olduğu ve fişlendiği için mağduriyet yaşadığını belirtmişti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi, 28 Şubat Davası’nda Ankara 5. Ağır
Ceza Mahkemesi’nce verilen hükmü hukuka uygun bulmuştu. 13 Nisan 2018’den sonra ölen ve
yargılama sonucunda müebbet hapse mahkum edilen sanıklar dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ile Çetin Dizdar ve Hikmet Köksal, yargılama sonucunda beraat
eden sanıklar Ahmet Atalay Efeer, İzzettin Gürdal ve Hamza Özaltın yönünden hükmü düzelterek,
bu sanıklar hakkındaki kamu davasını ölüm nedeniyle düşürdü. Bu karar sonrası gazeteci Alphan
ile pek çok müştekinin de tazminat davası açma hakkı doğmuştu.204
23 Ağustos 2020
● KESK İstanbul Şubeler Platformu, Eğitim Sen Merkez Kadın Sekreteri Derya Yulcu ve
bazı üyeleri hakkındaki tutuklama kararını protesto ederek, “Yaşama dair en güzel, en gerçek olan
her şeyin, mücadelenin, dayanışmanın arkadaşlarımıza ‘suç’ olarak ithaf edildiği bir gerçekliği yaşadık” açıklaması yaptı.205
● Türk Telekom hattının kullanıma kapatılmasını isteyen ve Kürtçe dışında dil bilmeyen
Batman’da yaşayan Fevziye Başaran’ın talebi, Türkçe veya Arapça beyanda bulunmadığı gerekçesiyle iptal talebi reddedildi. Başaran’ın İstanbul’da yaşayan oğlu Ömer Başaran, “müşterinin
kendisi talepte bulunmadan hattı kapatamayacaklarının” bildirildiğini bunun üzerine 21 Ağustos’ta
Batman’da ikamet eden annesinin yanına amcasının oğlunu gönderdiğini ancak temsilcinin, annesinin “hür iradesiyle konuşmadığını” belirttiğini anlattı. Türk Telekom, olayın Twitter’dan duyurulması üzerine, Ömer Başaran’ı arayıp özür diledi. HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz ise
yaşananları, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması için sorular sorarak, “Sağlık,
seyahat, telekomünikasyon hizmetleri sunan şirketlerde Türkçenin dışında farklı dil ve lehçelerle
hizmet verilirken Kürtçeye yer verilmemesi durumu hükümetlerin politikasından bağımsız olmamakla birlikte ayırımcılık ve inkarın ifşa halidir” dedi.206
24 Ağustos 2020
https://www.birgun.net/haber/diyalog-sinyali-312612
https://www.birgun.net/haber/erdogan-mujde-yi-acikladi-karadeniz-de-320-milyar-metrekup-dogalgaz-bulundu-312805
204 https://www.ocakmedya.com/28-subat-magduru-gazeteci-icisleri-bakanligi-aleyhine-maddi-ve-manevi-tazminat-davasi-acti/
205 https://yeniyasamgazetesi1.com/kesk-tutuklamalara-tepki-gosterdi/
206 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/08/23/turk-telekomun-sadece-kurtce-bilen-anneye-yaniti-ya-turkce-ya-arapca-anlat/
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● Fox TV ana haber sunucusu Fatih Portakal, işinden ayrıldığını duyurdu. Portakal, “10
yıldır gurur duyarak çalışıp, birlikte keyif aldığım Fox Haber’den kendi tercihimle ayrılmaya karar
verdim. Sadece ‘Ne yapmak istiyorum?’ sorusunun cevabını aradım. İçsel devrime ihtiyacım vardı.
Kariyer, tanınmışlık, kazanç vazgeçilebilecek şeylerdi” dedi.208
● TGC tarafından dağıtılan 2019 Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri’nde fotoğraf ödülüne
değer görüldüğü açıklanan Reşat Yiğiz’in başkasının fotoğrafı ile yarışmaya katıldığının anlaşılması üzerine ödül geri alındı ve Yiğiz’in cemiyetten ihraç edilmesine karar verildiği duyuruldu.
Batman Çağdaş’tan Reşat Yiğiz’in “Define Avcılığı” fotoğrafının AFP muhabiri Bülent Kılıç’a ait
olduğu ortaya çıktı. TGC, ödül sahibini Kılıç olarak değiştirdiğini duyururken, “TGC üyesi olan
Reşat Yiğiz hakkında disiplin soruşturması açılmasına karar verilmiştir” açıklamasında bulundu.209
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan’ın Navtex ilanı hakkında “Bu açıklama, bölgede
bulunan tüm gemilerin kıyı ve seyir emniyetini tehlikeye atan bir şımarıklıktır. Bundan sonra bölgede yaşanabilecek her olumsuzluğun tek müsebbibi Yunanistan, tek zarar gören de yine bu ülkenin kendisi olacaktır” dedi. Erdoğan, ayrıca ABD’de başkan adayı Joe Biden’ın kendisi ve Türkiye
hakkındaki değerlendirmelerine tepki göstererek, “Demokratik hukuk devleti yerine terör örgütleri
ile hareket etmeyi tercih eden hastalıklı zihniyet, Amerikan siyasetini esir almıştır. Türkiye'de
darbe ile yapamadıklarını muhalefeti destekleyerek gerçekleştireceklerini kameralar önünde söylemekten çekinmiyorlar. Bu hezeyana cevap vermesi gereken bizden önce muhalefet olmalıdır.
Ülkemiz muhalefeti bu ağır ithama tepkisini tüm şiddetiyle ortaya koymak yerine konunun bir süre
sonra gündeme geldiğine dair bir zırvanın arkasına sığınmıştı” şeklinde konuştu.210 Milli Savunma
Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan’ın Oruç Reis Gemisi’nin faaliyet alanıyla kısmen örtüşen bir noktada saha ilan etmek suretiyle tatbikat yapacağını açıklamasını, “denizcilik kurallarıyla bağdaşmayan, seyir emniyetini tehlikeye atan ve gerginliği artıran bir faaliyet” olarak yorumladı.211
25 Ağustos 2020
● İçişleri Bakanlığı 26 Ağustos’tan itibaren Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat olmak üzere toplam
14 ilde sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere müsaade edilmeyeceğini açıkladı. Bu
şehirlerde düğün salonlarında dans/oyunlara izin verilmeyeceği, gelin ve damadım birinci ve ikinci
derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaşından küçük çocukların düğün ve nikah
merasimlerine katılmasının yasaklanacağı belirtildi. Ülke genelinde ise kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmetleri dışında yapılacak her türlü yiyecek ve içecek ikramları durduruldu.212
● Sağlık Bakanı, 1.502 yeni vaka ile toplam vaka sayısını 261.194 ve 24 yeni can kaybı ile
toplam can kaybını 6.163 olarak açıkladı.213
● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına yasaklama kararıyla ilgili “30 Ağustos, yani Lozan'a başı dik gitmenin en önemli adımıdır. Düşmanın
Anadolu'dan kovulmasıdır. Bu tarih için bırakın pandemiyi, bugün milyonlarca insan hayatını vermeye hazırdır. Türkiye'yi bilmeyen bir ekiple karşı karşıyayız. Bu savaşın nasıl verildiğini okusunlar. Türkiye'yi yeniden saygın bir ülke haline getirmemiz lazım” şeklinde konuştu.214
28 Ağustos 2020
● Agos’un Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’i 2007 yılında öldüren Ogün Samast cezaevinden tahliyesi gündemdeyken iki yıl önce gardiyanlarla kavga etmesi nedeniyle serbest bırakılmadı. Samast, gardiyanlara bıçak çektiği iddiasıyla açılan davada dört buçuk yıl hapis cezası aldı.
Dink davası avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu, “Şu anda Ogün Samast’ın örgüt üyeliğinden dolayı
Yargıtay’da bekleyen iki buçuk yıl hapis cezası var. Ayrıca cezaevinde gardiyanlara saldırmaktan
dolayı dört buçuk yıllık bir ceza almış vaziyette. Bu cezadan dolayı hakkında verilmiş bir tutuklama
207

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/fox-tvden-fatih-portakal-aciklamasi-41594213
https://twitter.com/fatihportakal/status/1297825323011248134
https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/08/24/tgc-fotograf-odulunun-sahibi-degisti/
210 https://www.birgun.net/haber/erdogan-dan-yunanistan-in-navtex-ilanina-tepki-simariklik-313050
211 https://www.msb.gov.tr/SlaytHaber/2482020-16032
212 https://www.icisleri.gov.tr/14-ile-dugun-kina-gecesi-nisan-vb-etkinlikler-ile-ilgili-genelge
213 https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1298298437117640704?s=20
214 https://www.birgun.net/haber/kilicdaroglu-turkiye-yi-bilmeyen-bir-ekiple-karsi-karsiyayiz-313483
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kararı var. Eğer bu konuda tutuklamaya istinaf mahkemesine itiraz yapılmış ise ve karar onanırsa
tahliyesi söz konusu değil” açıklaması yaptı.215
● İstanbul Barosu, İstanbul’da doğrudan Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı “Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü” (THK) kurulmasına dair kararın iptali için dava açtı. Dilekçede, “İçeriği,
amacı, teşkilat yapısı, kime bağlı ve sorumlu olacağı, personel sayısı, unvan ve rütbeleri gibi hiçbir
unsuru belli olmayacak şekilde İstanbul’da Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kurulması işlemi
sebep, konu ve amaç yönünden hukuka aykırı olduğu gibi hukuki belirlilik ilkesine de aykırıdır”
denildi. Resmi Gazete ’de 21 Ağustos’ta yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla İstanbul’da Emniyet
Genel Müdürlüğünün doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak “Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü” kurulmasına karar verilmişti.216
● Aydın Didim Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında, Gül ve Düşün isimli çocuk kitabındaki “çocuk, hayvan, ölmüş insan bedeniyle ilgili üretilen müstehcen yayınları yayınlamakla” suçlanan Musa Dinç tutuklandı. Kitabı basan Arı Sanat Yayınevi, “Bahsi
geçen kitap yazarının editörlüğünde çıkan bir yayın olup 2019’da bu kitap satışa ve dağıtıma kapatılmıştı” açıklamasını yaptı. Kitabın yazarı Dinç ise, kitabın satış dışı tutulduğunu ve hem kendi
hem de yayınevinin elindeki nüshaların da imha edildiğini belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı kitabın
bakanlık onaylı olmadığını duyurmuştu.217
29 Ağustos 2020
● Türkiye’deki Covid-19 salgınıyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Şu anda neredeyse İstanbul eşittir Türkiye” derken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
Mansur Yavaş “Sadece Ankara’da 563 kişi öldü” açıklamasını yaptı. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine ilişkin İmamoğlu artık e-devlet üzerinden resmi tabloyu göremediklerini sadece Bakan Fahrettin Koca’nın açıkladığı günlük tabloyu gördüklerini kaydetti. Yavaş, “Ankara’da toplam 563
kişi öldü. Meclis’te bir araştırma komisyonu kurulsun. Adana, İstanbul, İzmir, Ankara belediye
başkanlarından bir günlük rakamları istesinler. Sonra açıklanan rakamlara baksınlar. Rakamları az
açıklamanın kime ne faydası var. Bence tam tersi olmalı. 30 vefat varsa 100 demeli. Yoksa vatandaşlarımız ne düğünden ne sünnetten vazgeçer. Biraz ikna ile biraz korkutarak, biraz zorlamayla
bu tedbirlere ağırlık vermek zorundayız yoksa gerçekten altından kalkamayacağız” dedi.218
● Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz’deki gerilimle ilgili “Biz ne zaman
sondaj çalışmalarına başladık, Yunanistan o zaman gürültüyü kopardı. Daha sonra da Rum kesimi.
Bu iki ülke de arkasına Avrupa’dan destekler aldı. Doğu Akdeniz'deki gerilimi Türkiye’nin üstüne
yıkmak isteyenler var. Avrupa Birliği'nin yaptırım tehditleri karşısında birçok Avrupa ülkesi ile
görüştük. Bizim haklılığımızı kabul ediyorlar” dedi. Yunanistan’ın kendi hakları olan yerde istediği
gibi çalışabileceğini aktaran Çavuşoğlu, “Ancak Ege’de sınırlarını 12 mile çıkartamazlar. Yunanistan'ın karasuları sınırını 6 milden 12 mile çıkarmasına müsaade etmeyiz. Bunu da çok açık bir
şekilde söylüyorum. Meclisimizin yıllar önce aldığı karar geçerlidir, bu savaş nedenidir” dedi.219
30 Ağustos 2020
● Sağlık Bakanı, 1.482 yeni vaka ile toplam vaka sayısını 268.546 ve 42 yeni can kaybı ile
toplam can kaybını 6.326 olarak açıkladı.220
● Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy Yunanistan’ın Meis Adası’na askeri sevkiyatında bulunması hakkında “Yunanistan’ın Meis Adası'na askeri yığınak yaptıklarına dair haberler
basında yer almıştır. Meis, 1947 Paris Barış Anlaşması ile silahsızlandırılmış statüdedir. Basında
yer alan haberler doğruysa bu, Yunanistan'ın hukuk tanımazlığının ve Doğu Akdeniz'deki gerçek
niyetinin yeni bir göstergesidir. Kıyılarımızın hemen karşısında böyle bir provokasyonun amacına
ulaşmasına müsaade etmeyeceğimizi vurguluyoruz. Türkiye uluslararası hukuktan kaynaklanan
hak ve menfaatlerini sonuna kadar korumada kararlıdır” dedi.221
https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/08/28/ogun-samast-gardiyanlara-saldirinca-tahliye-edilmedi/
https://meydan.org/2020/08/28/istanbul-barosundan-takviye-hazir-kuvvete-iptal-davasi/
https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/gul-ve-dusun-kitabinin-yazari-musa-dinc-tutuklandi-6011914/
218 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/imamoglu-ve-yavas-saglik-bakanliginin-rakamlari-gercekleri-yansitmiyor-6013030/
219 https://www.birgun.net/haber/disisleri-bakani-cavusoglu-yunan-kara-sularini-ege-de-12-mile-cikaramazlar-bu-savas-nedenidir-313745
220 https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1300102579691630592?s=20
221 https://www.birgun.net/haber/disisleri-bakanligi-ndan-meis-adasi-aciklamasi-313853
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● CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “1980-2000’li yıllar arasında Türkiye’de
Zorla Kaybedilenler Raporu”nda toplam 1.388 kişinin zorla kaybedildiğini açıkladı. Raporda,
2000’li senelerde azalan zorla kaybetmelerin, 15 Temmuz Darbe Girişimi’nden sonra yeniden başladığı belirtildi.222
● TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, 30 Ağustos Zafer Bayramı özel yayınında yüksek sıcaklık nedeniyle canlı yayında baygınlık geçirdi. Gazeteci Cüneyt Özdemir, Balkaç’ın yayın esnasında üç kez rejiden su istediğini belirterek, “Sunucu arkadaşımız tam üç defa canlı yayında su
istiyor, görüntü girsin istiyor, durumu çok kötü ama reji uyuyor. Umursamıyor, görmüyor.223 Okullarda ders olarak gösterilecek bir durum. Çok geçmiş olsun. Reji otur sıfır” diye tepki gösterdi.224
31 Ağustos 2020
● CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Küçükçekmece Başsavcılığı’na Akit TV’nin
yetkilileri hakkında 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıl dönümünde Anıtkabir’de tören sırasında
ekranda “Devletin zirvesi Anırkabir’de” yazılması nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Başarır,
“Atatürk’ün Hatırasına Alenen Hakaret, Sövme” suçunun işlendiğini belirterek, “Bu yayın bir hata
değil, hainlik olduğu açıktır. Kanal tarafından yapılan açıklamalarda her ne kadar bu durumun
klavye hatası olduğu dile getirilmişse de söz konusu kanalın daha önce de benzer nitelikte eylemlerinden işbu açıklamalarının yetersiz ve inandırıcı olmadığı açıktır. Atatürk’e yönelik ahlaksızlık
konusunda sicilinin hayli kabarık olduğu ve hata olarak geçiştirilemeyecek nitelikte olduğu apaçık
ortadadır” ifadelerini kullandı.225
● CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Türkiye yazarı Süleyman Özışık’a, kendisiyle ilgili bir asansör firması ortaklığı bulunduğuyla ilgili iddiaları nedeniyle tepki gösterdi. Özkan,
“Avukatlarım gerekli davaları açacaktır. Bir tek iddiası dahi doğru çıkarsa derhal bütün görevlerimden istifa edeceğim. İddialarını ispat edemezse kendisine yalancı, ahlak yoksunu, tetikçi, iftiracı, namert diyeceğim” dedi.226 Özışık, Türkiye’de yayımlanan yazısında, AND isimli asansör firmasının Özkan ile Engin Özkoç’a ait olduğunu ileri sürerek, firma ile Esenyurt Belediyesi arasında
anlaşma yapıldığını iddia etti. Özışık, “Tuncay Özkan adına kayıtlı olmayan ama bir yıl öncesine
kadar Tuncay Özkan’ın kullandığı Audi marka milyonluk araç belediyenin otoparkına çekiliyor”
iddiasında da bulundu. CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un avukatı
Emrah Köksal, Özışık’a tekzip göndererek köşe yazısında yer alan asılsız beyanlarla ilgili ceza ve
tazminat davalarına ilişkin yargı süreci yürütüldüğünü belirtti. Tekzipte, “31.08.2020 tarihli Türkiye’de Süleyman Özışık’ a ait köşe yazısında, Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un AND Uluslararası Denetim ve Gözetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti’ ne ortak olduğu yönündeki beyanları içeren
köşe yazısı yazılmış olsa dahi, Sakarya Milletvekili Engin Özkoç ile AND Uluslararası Denetim
ve Gözetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti’nin ticari ve hukuki anlamda bir bağının olmadığı Ticaret Sicil
Gazetesi ve diğer resmi belgelerle tespit edilmiş olup bu nedenle Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’tan habercilik ve halkın haber alma hürriyetinin sınırlarını aşan, hiçbir maddi gerçekliğe dayanmayan, kişilik haklarına saldırı mahiyetinde olan haberlerden dolayı işbu tekzip metnini yayınlayarak kendisinden özür dileriz”227 ifadeleri kullanıldı.228
● Antalya Valiliği229, yürüyüş, oturma eylemi, stant/çadır kurma, çelenk koyma, barış zinciri adı altında el ele, yan yana veya ip, kurdele, pankart ve benzeri bir materyal etrafında veya
çevresinde toplanmak suretiyle oluşturulabilecek tüm eylem ve etkinliklerin bugünden geçerli olmak üzere yedi gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Açıklamada, düzenlenmek istenen basın açıklamalarının ise sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmesine karar
verildiği kaydedildi.230

https://www.birgun.net/haber/insanligin-utanci-zorla-kaybetme-313768
https://twitter.com/cuneytozdemir/status/1300162986217271297
https://www.youtube.com/watch?v=KKku8mjdBaA
225 https://www.gazeteruzgarli.com/chpli-basarirdan-akit-tvye-suc-duyurusu-kanalin-ataturke-yonelik-ahlaksizlik-konusunda-sicili-hayli-kabarik/
226 https://twitter.com/ATuncayOzkan/status/1300398352572481536
227 http://www.krttv.com.tr/gundem/yandas-yazarin-iftirasina-tokat-gibi-bir-yanit-da-engin-ozkoc-tan-h45517.html
228 https://www.a3haber.com/2020/08/31/chpli-tuncay-ozkandan-ozisika-bir-iddiasi-dahi-dogru-cikarsa-istifa-edecegim-hodri-meydan/
229 http://www.antalya.gov.tr/basin-aciklamasi---antalyada-toplanti-ve-gosteri-yuruyuslerine-yonelik-tedbir
230 https://t24.com.tr/haber/antalya-da-toplanti-ve-gosteri-yuruyusleri-7-gun-yasaklandi,900291
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Olumlu Gelişmeler
4 Ağustos 2020
● Google Haber Girişimi’nin (GNI) Covid-19 salgını nedeniyle küçük ve orta ölçekli medya
kuruluşlarına verdiği “Gazetecilik Yardım Fonu”nu (JEFR) desteğini almaya Türkiye’den Zonguldak Pusula, Eskişehir Haber, Trabzon Haber61.net, Manavgat Son Haber ve Çorum Yayla Haber
hak kazandı.231 Manavgat Son Haber, fonu “dijital gazetecilik altyapısını daha modern hale getirmek” için kullanacağını dile getirdi. Zonguldak Pusula da fonu internet alt yapısını geliştirmek için
kullanacağını belirterek, “Mevcut sunucumuz talebimizi karşılamıyor. Üç ya da dört bin kişi siteye
girince tıkanmaya başlıyoruz” bilgisini verdi. Çorum Yayla Haber de fonu internet alt yapısını
güçlendirmek için kullanacaklar arasında yer aldı. Haber61.net, “Google’ın sağlamış olduğu fonu
muhabir/editör çalışanlarımızın giderleri için kullanacağız, buna malzeme desteği de dahildir”
açıklaması yaptı. Eskişehir Haber, “Bu parayı iş geliştirmede kullanmayı planlıyoruz. Hem personel artırma hem de özellikle mobil uygulamada teknik altyapı ve video haberciliğe yatırım yapacağız” duyurusunda bulundu.232
7 Ağustos 2020
● Ankara 7. İdare Mahkemesi, Ankara Valiliği’nin Kasım 2017’de OHAL Kanunu’na dayanarak ilan ettiği süresiz LGBTİ+ etkinlik yasağının sürdüğünü iddia ederek, ODTÜ Rektörlüğü’nün 9. ODTÜ LGBTİ+ Onur Yürüyüşü yasaklaması kararını iptal etti. Ankara 7. İdare Mahkemesi’nin kararında, Ankara Valiliği’nin Kasım 2017’de OHAL Kanunu’na dayanarak ilan ettiği
süresiz LGBTİ+ etkinlik yasağının Nisan ayında Bölge İdare Mahkemesi tarafından kaldırıldığı
hatırlatıldı. Bununla birlikte 3 Ekim 2018’de Ankara Valiliği’nin Emniyet Müdürlüğü’ne ilettiği
ikinci süresiz LGBTİ+ etkinlik yasağının da 23 Mart’ta Ankara 2. İdare Mahkemesi tarafından
kaldırıldığı anımsatıldı. Ankara’daki LGBTİ+ yasaklarının iptali nedeniyle ODTÜ Rektörlüğü’nün
yasağının hukuki dayanağının kalmadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uygunluk
bulunmadığı sonucuna varıldı.233
11 Ağustos 2020
● İstanbul Arel Üniversitesi, Arel Medya Grup bünyesinde hazırladığı uygulama gazetesi
ArelRepost’un ilk sayısını çıkarttı. Gazete, dijital medya ile geleneksel medyayı bir araya getirmeyi
amaçlayarak, sayfalarına QR kodlar ekledi. Gazete, iletişim fakültesi öğrencilerine uygulama imkanı sundu.234
14 Ağustos 2020
● Denizli 6. Asliye Mahkemesinin Ayna Haber imtiyaz sahibi gazeteci Ayhan Çimendağ’ın
beraat kararına yapılan itiraz istinaf mahkemesince reddedilerek, beraat kararı kesinleşti. Ayna Haber, 31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından yapmış olduğu Merkezefendi Belediyesi’ndeki kayıtların
silindiğine ilişkin haberin ardından, Mazıoğlu tarafından Çimendağ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Kararda, “Katılan vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine, dosyanın ilk derece
hükmü veren mahkemesine gönderilmesine kesin olmak üzere 24.06.2020 tarihinde oybirliğiyle
karar verildi” ifadeleri yer aldı. Çimendağ, “Türkiye’nin dört bir köşesinde doğru haberi en hızlı
şekilde sunmak için, halkın tarafı olarak mücadele veren basın emekçileri gibi ben de en doğru
haberi en hızlı şekilde vermek için çalışıyorum. Bu noktada baskı ile susturmak isteyenler olduğu
gibi yargıyı baskı aracı olarak kullanmak isteyenler de oluyor. Kimden gelirse gelsin hiçbir baskı
ne şahsımı ne de Aynahaber’i yolundan çevirmemiştir, çeviremeyecektir” dedi.235
● Danıştay 10.Dairesi, ÇGD’nin basın meslek örgütlerinin görüşlerine başvurmadan ve gazeteciler danışılmadan hazırlanan “yeni basın kartı yönetmeliği" için başvuruyu değerlendirerek
yönetmeliğin, “Basın kartı verilecek kişilerde aranan şartları” düzenleyen altıncı maddesinin g fırkası kanuna aykırı bulunarak yürürlüğün durdurulmasına karar verildi. Danıştay, ilgili hükmün,
https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund/recipients/
https://journo.com.tr/google-acil-yardim-fonu-turkiye
233 http://susma24.com/mahkeme-rektorlugun-odtu-onur-yuruyusu-yasagini-iptal-etti/
234 https://www.sozcu.com.tr/2020/egitim/yeni-nesil-gazete-arelrepost-5981031/
235 https://www.evrensel.net/haber/411728/yaptigi-haber-uzerine-dava-acilan-gazeteci-ayhan-cimendag-beraat-etti
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“5953 sayılı Kanun hükümlerine uygun sözleşme yapmış ve sigorta primlerinin çalışma mevzuatı
esaslarına uygun olarak yatırılmış olması” şartıyla yüklenen sorumluluğun gazeteciye değil işverene ait olduğunu belirterek kişinin kendi sorumluluğunda olmayan bir durum nedeniyle cezalandırılamayacağı ilkesinden hareketle fıkranın yürütmesini oy çokluğuyla durdurdu. Danıştay 10.
Dairesi, hukuki değerlendirmesinde, “… bu nedenle, işçi pozisyonundaki gazetecilere kendi yükümlülükleri olmayan sigorta primlerinin ödenmemesi durumundan dolayı basın kartı verilmeyerek mesleklerini icra etmelerinin engelleneceği anlaşıldığından, gazetecilere basın kartı verilirken
sigorta primlerinin ödenmiş olması şartının aranmasına ilişkin düzenlemede hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır” denildi. Danıştay’ın hukuki değerlendirmesinde ayrıca, “Basın kartı
verilmeyerek mesleklerini icra etmelerinin engelleneceği anlaşıldığından” ifadelerini kullanarak,
basın kartı verilmemesinin gazetecilik mesleğinin yerine getirilmesini engellediği tespiti yapıldı.
ÇGD, karara ilişkin açıklamasında, “Dosyanın görüldüğü Danıştay 10. Daire’ye Cumhurbaşkanlığı
İletişim Başkanlığı’nın gönderdiği savunma, iktidarın basın kartları aracılığıyla neyi amaçladığını
tüm açıklığıyla ortaya koymuştu. Söz konusu savunmada, ‘…gazetecilik faaliyetinde bulunmak
için basın kartı sahibi olma zorunluluğu bulunmamakta…’, ‘Kişiler basın kartı sahibi olmaksızın
da gazetecilik yapabilir, fikirlerini ifade edebilir. Nitekim basın kartı sahibi olmayan pek çok basın
mensubu bulunmaktadır’ denilerek bir taşla iki kuş vurmanın hedeflendiği görülmüştü. Bir yandan
basın kartı verilmesi ve iptalindeki keyfiyet ve kuralsızlıklar, diğer yandan Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın tutuklu gazetecilere ilişkin ‘Yalnızca ikisinin basın kartı var’ açıklamalarına
meşruluk kazandırılmak istenmekteydi. Gazeteciliği meslek olmaktan çıkarıp güç odaklarının halkı
manipüle etme aracı, gazetecileri siyasi parti sözcüsü, tüm basın emekçilerini de köle düzenine iten
her türlü uygulama, düzenleme ve karara karşı meşru haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı
buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Çünkü Çağdaş Gazeteciler Derneği, halkın doğruları öğrenme
hakkı; eşitlik ve adalet yolunda mücadele eden gazetecilerin örgütüdür” ifadelerinde bulundu.236
● AYM, OHAL döneminde çıkartılan KHK kapsamında “terör örgütleri ile irtibat ve iltisak”
gerekçesiyle işten çıkarılan Berrin Baran Eker ve Emin Arda Büyük’ün başvurularını ayrı ayrı değerlendirerek, başvurucuların adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine hükmetti.237 Eker’in dosyası yeniden yargılama yapılmak üzere Diyarbakır 3. İş Mahkemesi’ gönderilirken, Büyük’ün dosyasındaki kararın bir örneğinin Aydın 1. İş Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verildi.238 AYM,
bu kararı ile işten çıkarma kararının KHK kapsamında alınmış olmasının işe iade davası açmaya
engel olmadığını tespit etti.239
15 Ağustos 2020
● Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) tarafından Hasan Balıkçı Onur Ödülü’ne gazeteci
yazar Çiğdem Toker değer görüldü. EMO’nun konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Elektrik Mühendisleri Odası`nın (EMO) kaçak elektrik kullanımına karşı verdiği mücadelede kiralık katiller
tarafından 18 Ekim 2002 tarihinde katledilen üyemiz Hasan Balıkçı`nın adını ve mücadelesini yaşatmak için verdiği Onur Ödülü’nün 46. Dönem sahibi belli oldu. Ülke ekonomisi, usulsüz ihaleler,
kamu kaynakları ve çevrenin talanı, yolsuzluklar, temel hak ve özgürlüklerin ihlali konusunda yazdığı yazılar nedeniyle Gazeteci- Yazar Çiğdem Toker, Hasan Balıkçı Onur Ödülü’ne değer görüldü” denildi. Toker’e Onur Plaketi, 22 Ağustos’ta EMO 47. Olağan Genel Kurulu açılışında verilecek.240
20 Ağustos 2020
● Gazeteci Ruşen Çakır yönetiminde 20 Ağustos 2015’te kurulan Medyascope TV beşinci
yaşına girdi. Kurum, “Yayıncılık tarzı Türkiye’de ve dünyada benzersiz olan Medyascope, sivilliğinden, bağımsızlığından, özgürlüğünden ve çoğulculuğundan ödün vermeden, haberciliğin yüz
aklarından biri olmaya devam edecek” açıklamasıyla izleyicilerine teşekkür etti.241
https://t24.com.tr/haber/danistay-basin-karti-duzenlemesindeki-sigortalilik-sartinin-yurutmesini-durdurdu,896777
https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2017/28079
238 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2018/23568
239 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/anayasa-mahkemesinden-karar-khk-ile-isten-atilan-taseron-isci-ise-iade-davasi-acabilir-1758406
240 http://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=132092&tipi=3&sube=0
241 https://medyascope.tv/2020/08/20/medyascope-5-yasinda/
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Gazeteciler Cemiyeti

21 Ağustos 2020
● TGC 2019 Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri açıklandı. Siyasal kategorisinde Cumhuriyet’ten Alican Uludağ, “Yargıda Yeni Güç Odakları” haberiyle ödülü kazandı. Ekonomi alanında,
Cumhuriyet’ten Hazal Ocak, “Yüzsüzlüğün Bu Kadarı-Rüşvet Sözleşmede” haberi ile ödül alırken;
Toplum kategorisinde, Birgün’den Hüseyin Şimşek, “Ailesi Sendikalı Memur Olamaz” haberiyle,
Eğitim kategorisinde Cumhuriyet’ten Zehra Özdilek, “Kendini Atayan Adam” haberiyle, Sağlıkta
Sabah’tan Gül Kireklo, “İki Baba Bir Mucize Bir Dram” haberiyle, Kültür- Sanatta, Öznur Oğraş
Çolak, Cumhuriyet’te yayınlanan “Oy Uğruna Orta Oyunu” haberiyle ödül kazandı.242 Köşe yazısı
kategorisinde tutuklu bulunan Murat Ağırel, Yeniçağ’da yayınlanan “Belediyeyi Yağmalamışlar”
yazısı ile ödül aldı.243
22 Ağustos 2020
● İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Bergamalı merhum gazeteci Şakir Süter anısına bu yıl dokuzuncu kez düzenlendiği Şakir Süter Gazetecilik Yarışması’nda sonuçları açıkladı. Haber dalında
ödül alan eserler, Deniz Kılınç, “Altınordu: Türkiye’nin en büyük futbol fabrikası” ve Levent
Arıöz, “Havuz ayıbı” oldu. Araştırma- İnceleme dalında, Hacer Önoğlu Ülger’in “Piraye Hanım’ın
Yassıada mektupları”, fotoğraf dalında, Gökçe Adar’ın “Mültecilik haktır”, Röportajda Murat Karakaş’ın “Zeus Sunağı” ödül aldı. İzmir Gazeteciler Cemiyeti Özel Ödülünü ise Sultan Gümüş,
“Cüruf ölüm üretiyor, Oksijene hasret ilçe: Aliağa” haberiyle aldı.244
27 Ağustos 2020
● AYM, daha önce AİHM’in Türkiye’yi 2.310.000 bin Euro tazminata mahkum ettiği Şırnak’ın Koçağıllı ve Kuşkonar köylerinin savaş uçakları tarafından bombalanmasına ilişkin davada
hak ihlali olduğuna kanaat getirerek başvuruculara 40 ile 130 bin lira arasında manevi tazminat
ödenmesine hükmedildi. AİHM’in kararı sonrasında Genelkurmay Askeri Savcılığı soruşturmada
zaman aşımına karar verince aileler davayı 2014’de AYM’ye taşımıştı. Kararda Makul özen ve
hızda hareket edilmediğine dikkat çekilerek “Olayın zaman aşımına uğraması sonucunda sorumluların cezalandırılmamasına sebebiyet verdiği, dolayısıyla AİHM’in ihlal kararının gereklerinin yerine getirilmediği sonucuna varılmıştır. Bununla birlikte bir kısım başvurucu yönünden de yaşam
hakkının gerektirdiği etkili soruşturma yürütme yükümlülüğünün ihlal edildiğine karar verilmiştir.
Bu açıdan ihlalin aynı zamanda soruşturma makamlarının işlev ve eylemlerinden de kaynaklandığı
da söylenebilir” denildi. O dönemde davanın avukatlığını yapan Tahir Elçi, iç hukuk yolları tüketilince davayı AİHM’e taşımıştı.245
28 Ağustos 2020
● Balkan Araştırmacı Gazeteciler Ağı (BIRN) ve Gazeteciler Cemiyeti’nin belirlediği “Batı
Balkanlar ve Türkiye AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri” açıklandı. Cumhuriyet’ten Zehra Özdilek “Zindaşti bombası! Burhan Kuzu ‘Tanımam’ dediği uyuşturucu baronuyla yemekte” haberi
ile birinci, Gazete Duvar’dan “Ezidi Hadiya Hussein’in Hukuk Mücadelesi” dosyasıyla Hale Gönültaş ikinci ve DW Türkçe’den Burcu Karakaş’ın “Türkiye’de kürtaj hizmeti: Fiilen yasak” dosyası ise üçüncü oldu.246

http://tgc.org.tr/18-slider/2635-tgc-2019.html
https://t24.com.tr/haber/tgc-turkiye-gazetecilik-basari-odulleri-aciklandi,898244
244 https://www.menemenhaber.com.tr/9-sakir-suter-gazetecilik-yarismasi-sonuclandi/2477/
245 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/aihmin-turkiyeyi-mahkum-ettigi-davada-aym-de-kararini-verdi-6010013/
246 https://www.evrensel.net/haber/412748/ab-arastirmaci-gazetecilik-odulleri-sahiplerini-buldu
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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
BIRN: Balkan Araştırmacı Gazeteciler Ağı
BİK: Basın İlan Kurumu
BM: Birleşmiş Milletler
BMO: Bilgisayar Mühendisleri Odası
BSM: Bağımsız Sinema Merkezi
BTK: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
BYEGM: Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü
CİSST: Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği
CHP: Cumhuriyet Halk Partisi
CKD: Cumhuriyet Kadın Derneği
CNN: Cable News Network (Kablolu Haber Ağı)
CPJ: Committee to Protect Journalists (Gazetecileri
Koruma Komitesi)
ÇGD: Çağdaş Gazeteciler Derneği
ÇHD: Çağdaş Hukukçular Derneği
DBP: Demokratik Bölgeler Partisi
DEAŞ: Devlet'ül Irak ve'ş Şam
DEDEF: Dersim Dernekleri Federasyonu
DHA: Demirören Haber Ajansı (daha önce Doğan
Haber Ajansı)
DHKP-C: Devrimci Halk Kurtuluş 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 (Avrupa
Yayın Birliği)
ECOSOC: United Nations Economic and Social
Council (Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal
Konseyi)
EFJ: European Federation of Journalists (Avrupa
Gazeteciler Federasyonu)
EJ: European Journalists Association
EMD: Ekonomi Muhabirleri Derneği
EMEP: Emek Partisi

EMO: Elektrik Mühendisleri Odası
ESB: Erişim Sağlayıcıları Birliği
ESP: Ezilenlerin Sosyalist Partisi
ETHA: Etkin Haber Ajansı
FETÖ: Fetullahçı Terör Örgütü
FKF: Fikir Kulüpleri Federasyonu
FNST: Friedrich Naumann Foundation (Özgürlük
için Friedrich Naumann Vakfı)
GC: Gazeteciler Cemiyeti (Ankara)
HAZİRAN: Birleşik Haziran Hareketi
HDK: Halkların Demokratik Kongresi
HDP: Halkların Demokratik Partisi
HKP: Halkın Kurtuluş Partisi
HRW: Human Rights Watch (İnsan Hakları İzleme
Örgütü)
HSYK: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
IFJ: International Federation of Journalists (Uluslararası Gazeteciler Federasyonu)
ILO: International Labour Organization (Uluslararası Çalışma Örgütü)
İGC: İzmir Gazeteciler Cemiyeti
İHA: İhlas Haber Ajansı
İHD: İnsan Hakları Derneği
İHH: İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı
ITUC: International Trade Union Confederation
(Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu)
IPI: International Press Institute (Uluslararası Basın
Enstitüsü)
IŞİD: Irak ve Şam İslam Devleti
İTÜ: İstanbul Teknik Üniversitesi
İSİG: İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi
IWMF: International Women's Media Foundation
(Uluslararası Kadınların Medya Vakfı)
GNI: Google Haber Girişimi
KADEM: Kadın ve Demokrasi Derneği
KCK: Koma Civakên Kurdistan (Kürdistan Topluluklar Birliği)
KESK: Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu
KHK: Kanun Hükmünde Kararname
KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
KRT: Kültür TV
KTGB: Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği
LGBTİ+: Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Transseksüel,
İntersex
MA: Mezopotamya Ajansı
MLSA: Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği
MASAK: Mali Suçları Araştırma Kurulu
MAZLUMDER: Mazlumlar için Dayanışma Derneği
MEB: Milli Eğitim Bakanlığı
MGK: Milli Güvenlik Kurulu
MHP: Milliyetçi Hareket Partisi
MİT: Milli İstihbarat Teşkilatı
NATO: North Atlantic Treaty Organization (Kuzey
Atlantik Anlaşma Örgütü)
NPC: National Press Club (Ulusal Basın Kulübü)
ODTÜ: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
OIS: Open Society Institute (Açık Toplum Enstitüsü)
ÖGC: Özgür Gazeteciler Cemiyeti
ÖGİ: Özgür Gazeteciler İnisiyatifi
OHAL: Olağanüstü Hal
ÖDP: Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖHP: Özgürlükçü Hukukçular Platformu

ÖİB: Özgürlük için Basın
ONO: Organization of News Ombudsmen and Standards Editors (Uluslararası Haber Ombudsmanları
Örgütü)
PDY: Paralel Devlet Yapılanması
PEN: International Association of Poets,
Playwrights, Editors, Essayists and Novelists
(Uluslararası Yazarlar Birliği)
PKK: Partiya Karkerên Kurdistanê (Kürdistan İşçi
Partisi)
PM: Parti Meclisi
PMD: Parlamento Muhabirleri Derneği
PSAKD: Pir Sultan Abdal Kültür Derneği
PYD: Partiya Yekîtiya Demokrat (Demokratik Birlik Partisi)
RSF: Reporters Without Borders (Sınır Tanımayan
Gazeteciler)
RTÜK: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
SCF: Stockholm Center for Freedom (Özgürlük için
Stockholm Merkezi)
SEGBİS: Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi
SODAP: Sosyalist Dayanışma Platformu
SP: Saadet Partisi
STK: Sivil Toplum Kuruluşu
TAZ: DieTageszeitung
TBB: Türk Tabipleri Birliği
TBB: Türkiye Barolar Birliği
TBMM: Türkiye Büyük Millet Meclisi
TDK: Türk Dil Kurumu
TEM: Terörle Mücadele
TGC: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
TGK: Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu
TGRT: Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu
TGS: Türkiye Gazeteciler Sendikası
TKH: Türkiye Komünist Hareketi
THK: Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü
TİB: Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı
TİHV: Türkiye İnsan Hakları Vakfı
TİP: Türkiye İşçi Partisi
TJA: Tevgera Jınen Azad (Özgür Kadın Hareketi)
TKP: Türkiye Komünist Partisi
TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
TMSF: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
TRT: Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu
TSK: Türk Silahlı Kuvvetleri
TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumu
TÜRGEV: Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet
VakfI
TYB: Türkiye Yayıncılar Birliği
TYS: Türkiye Yazarlar Sendikası
UAÖ: Uluslararası Af Örgütü
UMED: Uluslararası Medya Enformasyon Derneği
UNESCO: BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü
UNICEF: BM Çocuklara Yardım Fonu
USOM: Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi
VP: Vatan Partisi
VPN: Virtual Private Network (Sosyal Özel Ağ)
YARSAV: Yargıçlar ve Savcılar Birliği
YSK: Yüksek Seçim Kurulu
YÖK: Yükseköğretim Kurulu
YPG: Yekîneyên Parastina Gel (Halk Koruma Birlikleri)

