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Medyada
Game Over

Otosansür
Ülkesiyiz

Game Over
in the media

We’re a country
of self-censorship

Ertuğrul Mavioğlu

Güventürk Görgülü

GÖZÜ KÖROLMAYASICALAR / WITH THANKS TO

Aliye Gümüş, Alp Tekin Babaç, Candan Yıldız, Dilek Şen,
Faruk Eren, Hasan Uludağ, Murat İnceoğlu, Murat Kaspar,
Nazan Özcan, Nesil Altaca, Selin Kalkan, Stefan Martens,
Süleyman Felamur, Şener Uluer, Zuhal Akpınar

“Bu Almanak Avrupa Birligi Sivil Düşün
Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği
ile hazırlanmıştır. İçeriğin sorumluluğu
tamamıyla DİSK BASIN İŞ aittir ve AB'nin
görüşlerini yansıtmamaktadır.”
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HER ŞEYE RAĞMEN
WE HAVE HOPE
UMUTLUYUZ
IN SPITE OF EVERYTHING
FARUK EREN

T

DİSK BASIN-İ Ş B A Ş K A NI /C HA I R

ürkiye’deki basın ve ifade özgürlüğüne
yönelik ihlallerin derlendiği DİSK Basın-İş
almanaklarının üçüncüsünü elinizde. Ne yazık
ki her yeni yıl bir öncekinden daha vahim bir
tabloyla karşılaşıyoruz. Yine çok sayıda gazeteci
cezaevlerinde, onlarca gazeteci hakkında açılmış
yüzlerce dava var.

T

his is DİSK Basın-İş’s third almanac
detailing violations of freedom of
expression and the press in Turkey. Troublingly,
the picture is becoming grimmer with each
passing year. Again, numerous journalists are
languishing in jail, while dozens of journalists
are facing hundreds of trials.

Sadece gazeteciler değil, muhalif öğrenciler,
aydınlar, bilim insanları, siyasetçiler, avukatlar
ya cezaevlerinde ya da yargılanıyor. Geçen yıl
bir ilk yaşandı. Üçüncü havalimanı inşaatında
dayanılmaz koşullara karşı çıkan işçiler, iş
cinayetlerine karşı çıkan işçiler tutuklandı.
İktidarın hoşlanmadığı yayın organlarını
basan matbaaya el konuldu. Matbaa işçileri de
tutuklandı!
Basın ve ifade özgürlüğüne yönelik davalar
sessiz sedasız sonuçlanıyor. Özellikle gazetecilere
ve barış bildirisine imza atan akademisyenlere
yönelik art arda hapis cezaları veriliyor. Bu hapis
çezaları bir üst mahkemelerde onay bekliyor.
Cezalar onaylandıkça cezaevindeki aydınlara
yenileri eklenecek.
Geçen yılın sonunda Özgür Gündem
gazetesiyle dayanışmak için bir günlüğüne
nöbetçi yayın yönetmenliği yapan arkadaşımız
Ayşe Düzkan hakkında verilen hapis cezası istinaf
mahkemesi tarafından onandı. Bu yılın başında
Ayşe Düzkan cezaevine konuldu. Bu satırlar
yazılırken DİSK Basın-İş yönetim kurulu üyesi
olan Ayşe halen cezaevindeydi.
Cumhuriyet gazetesinden Musa Kart, Güray
Öz, Hakan Kara, Önder Çelik, Mustafa Kemal
Güngör ve Bülent Utku da cezaevine gitmeye
hazırlanıyor.
Tüm bu karamsar tabloya rağmen
umutluyuz. Çünkü gazetecilerden, gerçeklerden
korkuyorlar. Avukatlardan, hukuktan korkuyorlar,
bilim insanlarından, aydınlardan, muhalif
politikacı ve öğrencilerden, kadınlardan,
işçilerden korkuyorlar. Onların korkusu bizim
umudumuzdur.

And it’s not just journalists; oppositionminded students, intellectuals, scientists,
politicians and lawyers are either in jail or on
the stand. Some firsts also took place last year:
Authorities arrested laborers who resisted
against the inhuman working conditions at
Istanbul’s third airport, as well as laborers
who protested against deaths on the job. And
that wasn’t all; the government also seized
the printing shop of publications it didn’t like,
arresting the printing shop’s workers.
Trials targeting freedom of the press and
expression are ending without fanfare, with
journalists and academics for peace especially
receiving jail time. For the moment, these
cases have gone to higher courts on appeal.
But as these courts uphold the sentences,
more intellectuals will join their colleagues in
Turkey’s dungeons.
Meanwhile, an appeals court recently
upheld a sentence from last year against our
friend and DİSK Basın-İş Board of Directors
member Ayşe Düzkan for participating in a
solidarity campaign with the now-closed Özgür
Gündem newspaper. Ayşe entered prison at
the beginning of 2019 and, as of this writing,
remains there.
She’ll soon have more company, too, as
Cumhuriyet’s Musa Kart, Güray Öz, Hakan
Kara, Önder Çelik, Mustafa Kemal Güngör and
Bülent Utku prepare to enter prison after their
sentences were upheld.
In spite of this dark picture, however, we
have hope — hope, because they are afraid of
journalists and the truth; they are afraid of
lawyers and the law; and they are afraid of
scientists, intellectuals, opposition politicians,
opposition-minded students, women and
workers. In the end, their fear is our hope.
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january

Evrensel Gazetesi muhabiri Metin Göktepe, haber takibi
sırasında gözaltına alınarak katledilişinin 22’nci yılında
İstanbul Esenler’de mezarı başında anıldı.

Evrensel reporter Metin Göktepe, who was murdered
by police after he was detained while covering a story, is
commemorated on the 22nd anniversary of his death.
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Alman Die-Welt Gazetesi’nin
Türkiye temsilcisi Deniz Yücel,
14 Şubat 2017 tarihinde kendi
rızasıyla ifade vermek için
gittiği emniyette gözaltına
alınmış ve 27 Şubat’ta da “halkı
kin ve düşmanlığa tahrik” ve
“terör propagandası yapmak”
suçlamasıyla tutuklanmıştı.
10 ayı aşkın bir süredir Silivri
Cezaevi’nde tutulan Deniz Yücel
hakkındaki iddianame henüz
hazırlanmadı. Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu, yargının
iddianamenin hazırlanması için
teşvik edildiğini iddia etti.

Foreign Minister Mevlüt
Çavuşoğlu states that the
judiciary has been encouraged
to prepare an indictment
against Die Welt’s Turkey
representative Deniz Yücel, who
was detained on 14 February
2017 and arrested 13 days later
on charges of inciting the public
to emnity and conducting
terrorist propaganda.
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Evrensel Gazetesi’nin Diyarbakır bürosunda hırsızlık olayı
yaşandı. Büroya ait iki fotoğraf makinesi ve bir kamera çalındı.
Two cameras and a video camera are stolen from Evrensel’s
Amed (Diyarbakır) office.
Cumhuriyet Halk Partisi’nin düzenlediği Adalet Yürüyüşü’ne
destek vermek için sosyal medyadan Rus anarşist Mihail
Bakunin’in “Hukuk iktidarların fahişesidir” sözünü paylaşan
gazeteci Murat Güreş’e ‘Türklüğü aşağılamak”tan soruşturma
açıldı. Emniyette ifade veren gazeteci, “Yargılanması gereken
biri varsa o da 1876 yılında yaşamını yitiren Bakunin’dir” dedi.

Bursa’nın Kemalpaşa ilçesinde
GBT taraması sonrası gözaltına
alınan gazeteci Hakan Gülseven
gözaltına alındı. Gülseven aynı gün
serbest bırakıldı.

Eski TRT spikeri
Turgut Usul, “Fethullahçı
Terör Örgütü (FETÖ)”
üyeliği iddiasıyla
tutuklandı.

Journalist Hakan Gülseven is
released after being detained
following an identity check in
Bursa’s Kemalpaşa district.

Former TRT speaker Turgut
Usul is arrested on charges
of belonging to the Gülenist
movement.

Cumhuriyet Gazetesi davasından 370 gündür tutuklu bulunan
gazeteci Ahmet Şık hakkında, Twitter’da paylaştığı içerikler
nedeniyle “Devlet organlarını aşağılamak” iddiası ile dava
açıldı. Dava, 30 Ocak’ta görülecek.
A new trial is opened against Cumhuriyet journalist
Ahmet Şık, who has already been in prison for 370 days, on
accusations that he “insulted state organs” on Twitter. The
trial will open on 30 January.

An investigation is opened against journalist Murat Güreş
on accusations that he “insulted Turkishness” by sharing
Russian anarchist thinker Mikhail Bakunin’s phrase “Law is
the prostitute of governments” during the Republican People’s
Party (CHP) Justice March last year. “If there’s someone that
should be tried, it’s Bakunin, who died in 1876,” Güreş said in
his statement.
OHAL Kanun Hükmünde Kararnamesi’yle kapatılan
Özgür Gündem ve Azadiya Welat gazeteleri çalışanı Şirin
Çoban bir haftalık gözaltı süresinin ardından adli kontrolle
serbest bırakıldı.
Şirin Çoban, an employee with the now-closed Özgür Gündem
and Azadiya Welat newspapers, is released on probation after
being detained last week in Mersin.

OHAL KHK’larıyla kapatılan
Dicle Haber Ajansı’nın ardından
açılan Mezopotamya Ajansı,
1HaberVar haber inisiyatifi,
Demokrat Haber ve Özgürlükçü
Demokrasi gazetesinin internet
sayfalarına erişim engellendi.

Turkish authorities ban
access to the websites of
Mezopotamya Agency,
1HaberVar, Demokrat Haber
and Özgürlükçü Demokrasi
newspaper.

Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Alican Uludağ, İstanbul
başsavcısının FETÖ’den açığa alınıp göreve iade edilen
kardeşi ile ilgili haberini paylaşan başka bir hesap hakkındaki
soruşturma kapsamında “şüpheli” olarak ifade verdi.
Cumhuriyet reporter Alican Uludağ provides testimony
as a suspect as part of an investigation into the Gülenist
movement.
Tutuklu bulunan gazeteci Ahmet Altan’ın avukatları
‘Cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘örgüt propagandası’
iddialarıyla yargılanan müvekkilleri için savcılık mütalaasına
karşı savunma süresi istedi. Dava, 28 Şubat’a ertelendi.
Lawyers for arrested journalist Ahmet Altan request time
to prepare a defense after prosecutors demanded that he be
convicted of “insulting the president” and “conducting terrorist
propaganda.” The case was adjourned until 28 February.
“FETÖ” yargılamalarında “delil” olarak kullanılan ByLock
programını kullandığı iddiasıyla tutuklanan, ancak
güncellenen ByLock listesinden çıkarılarak tahliye edilen
eski İhlas Haber Ajansı istihbarat şefi Ömer Faruk Aydemir,
hakkında açılan davanın ilk duruşmasında beraat etti.
Former İhlas News Agency News Editor Ömer Faruk Aydemir
is acquitted at his first hearing after prosecutors determined
that his phone had been redirected to ByLock, a messaging
application allegedly used by Gülenists, without his knowledge.

CHP İstanbul milletvekili
Barış Yarkadaş’ın her ay
açıkladığı medyadaki baskı
ve sansüre ilişkin raporu
hakkında “erişimi engelleme”
kararı verildi. Kararı İstanbul
3. Sulh Ceza Hakimliği verdi.
Raporda, “6 yaşında çocukla
evlenilir” diyen din adamı
Nurettin Yıldız hakkındaki
haberlere ve tweetlere yayın
yasağı kararı verilmesi de yer
aldı.
The Istanbul 3rd Criminal
Court of Peace bans access
to Republican People’s Party
(CHP) MP Barış Yarkadaş’s
monthly reports on
oppression and censorship.
Yarkadaş’s report included
news about press bans on
theologian Nurettin Yıldız’s
suggestion that “6-year-olds
can marry.”
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14 Şubat 2017’den beri tutuklu olan Alman Die-Welt Gazetesi
Türkiye temsilcisi gazeteci Deniz Yücel Türkiye-Almanya
arasında pazarlık konusu yapıldı. Almanya Dışişleri Bakanı
Sigmar Gabriel, ‘Deniz Yücel olayının çözülmesi’ durumunda
Türkiye’ye silah satışına onay vereceklerini söyledi.
Die Welt Turkey representative Deniz Yücel becomes a
bargaining chip between Ankara and Berlin, with German
Foreign Minister Sigmar Gabriel noting that Germany will
approve the sale of arms to Turkey if the Yücel subject is
solved.
Gazeteci Ayşenur Arslan, Halk TV’de 2 yıl önce yayımlanan
televizyon programı Medya Mahallesi’nde “Cumhurbaşkanına
hakaret” ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 1 yıl 2 ay hapis
cezasına çarptırıldı. Mahkeme, 11 ay 20 güne indirdiği hapis
cezasını erteledi.
Journalist Ayşenur Arslan is sentenced to 14 months in jail for
“insulting the president” on “Medya Mahallesi,” her show on
Halk TV, two years ago. The sentence, which was reduced to 11
months and 20 days, was suspended.
Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın Paris ziyareti sırasında Türkiye
Büyükelçiliği önünde tutuklu gazeteciler Ahmet Şık, Şahin
Alpay, Ahmet Altan, Deniz Yücel, Nazlı Ilıcak pankartlarıyla
eylem yaptı.
Reporters Without Borders (RSF) protests President Recep
Tayyip Erdoğan’s visit to Paris by staging a rally in front of
Turkey’s embassy in Paris with images of arrested journalists
Ahmet Şık, Şahin Alpay, Ahmet Altan, Deniz Yücel and Nazlı
Ilıcak.
Haberleri gerekçe gösterilerek tutuklanan, Kanun Hükmünde
Kararname (KHK) ile kapatılan Dihaber muhabiri Erdoğan
Alayumat, cezaevindeki hak ihlallerini duyurdu. Alayumat,
“Gazetelere, insan hakları kurumlarına ve konsolosluklara
cezaevinde genel durumdan dolayı mektup gönderme
isteklerimiz geri çevriliyor. Tek tip kıyafet uygulaması
dayatılmaya çalışıyor” dedi.
Erdoğan Alayumat, an arrested journalist for the
now-closed Dihaber, notes that rights violations are occurring
in prison. “Authorities are rejecting our requests to write
letters to newspapers, human rights associations and
consulates due to the general situation in prisons,” he said,
adding that wardens were trying to impose a single type of
attire on all inmates.
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Türkiye’de on ayı aşkın bir
süredir hakkında iddianame
olmadan tutuklu bulunan Die
Welt Gazetesi Muhabiri Deniz
Yücel, Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu’nun “hakkında
iddianame olmaması beni
de mutlu etmiyor” ifadesine
avukatları aracılığı ile yanıt
verdi. Yücel; “Benim yüzümden
mutsuz olmasını istemem. Ama
dert etmesin. Ben, yaklaşık bir
senedir iddianamesiz rehin
tutulmaya alıştıysam o da alışır”
dedi.
Arrested Die Welt Turkey
representative Deniz Yücel
responds to Foreign Minister
Mevlüt Çavuşoğlu’s suggestion
that he is not happy that an
indictment has not yet been
prepared for the journalist. “I
don’t want him to be unhappy
because of me,” Yücel said. “But
he shouldn’t be worried. If I’ve
gotten used to being a hostage
for almost a year without an
indictment, he can get used to
it too.”

OHAL KHK’sı ile kapatılan TV10’un çalışanları, televizyonlarının
tekrar açılması talebi ile başlattıkları haftalık nöbet için 66’ıncı kez
yine Beyoğlu-Galatasaray Meydanı’nda bir araya geldi. Çalışanlar,
“OHAL rejiminin kaldırılması için buradayız” dedi.
Workers at TV10 stage their 66th weekly protest in Istanbul’s
Galatasaray Square to demand the reopening of their station after it
was closed with a state of emergency decree. “We are here to call for
an end to the state of emergency regime,” the workers said.
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371 gündür tutuklu bulunan
Ahmet Şık’ın Cumhuriyet
ana davası ile birleştirilen
dosyasında yer alan
belgelere göre devletin resmi
haber ajansı AA muhabiri
Kerem Kocalar, 28 Kasım
2015 tarihinde BİMER’e
(Başbakanlık İletişim
Merkezi) Ahmet Şık’ın
Twitter hesabını ihbar etti.
Bunun üzerine Şık’a bir dava
daha açıldı.
News emerges that
Anadolu Agency reporter
Kerem Kocalar informed
on Cumhuriyet journalist
Ahmet Şık, who has been
in jail for 371 days, on 28
November 2015, prompting a
case to be opened against the
journalist.

Artı Gerçek haber sitesi
yazarlarından Fadıl Öztürk,
İzmir’de evine düzenlenen
polis baskınıyla gözaltına
alındı.
Artı Gerçek writer and poet
Fadıl Öztürk is detained in
a police raid on his home in
İzmir.

Evrensel Gazetesi
muhabiri Metin Göktepe,
haber takibi sırasında
gözaltına alınarak
katledilişinin 22’nci
yılında İstanbul Esenler’de
mezarı başında anıldı.
Evrensel reporter
Metin Göktepe, who
was murdered by police
after he was detained
while covering a story, is
commemorated on the
22nd anniversary of his
death.

“ ‘Evetçi’ savcı FETÖ toplantısında” başlıklı haberi nedeniyle
Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Alican Uludağ hakkında,
‘soruşturmanın gizliliğini ihlal’ iddiasıyla dava açıldı.
A case is opened against Cumhuriyet newspaper Ankara
reporter Alican Uludağ for a story titled “Evetçi Savcı FETÖ
toplantısında” (Pro-yes prosecutor attends FETÖ meeting).
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5 Ocak’ta İzmir’de
gözaltına alınan Artı
Gerçek haber sitesi yazarı
Fadıl Öztürk, şehirden
çıkmayacağı şartıyla
serbest bırakıldı.
Artı Gerçek writer
Fadıl Öztürk, who was
detained in a police raid
on his home in İzmir on
5 January, is released on
condition that he not leave
the city.
Wikipedia’ya 29 Nisan
2017’de getirilen erişim
yasağı ile ilgili verilen soru
önergesini, Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı “ölçülü ve
orantılı” ifadeleriyle
savundu.
The Communications
Ministry defends its
decision to block access
to Wikipedia, which has
been banned in Turkey
since 29 April 2017,
saying it is “measured and
proportionate.”
Ankara Yüksel
Caddesi’nde OHAL
KHK’sı ile işlerinden
atılan Nuriye Gülmen
ve Semih Özakça’nın
protesto eyleminde,
haber takibi yapan
gazeteci Oktay İnce’ye
polisler tarafından şiddet
uygulandı.
Journalist Oktay İnce
is subjected to police
violence as he covers
a protest by educators
Nuriye Gülmen and
Semih Özakça in Ankara.
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10 Ocak “Çalışan Gazeteciler Günü” nde açıklama
yapan DİSK Basın-İş, “10 Ocak 2018 günü itibariyle 161
gazeteci mahpus, OHAL ile beraber kapatılan 130’dan
fazla medya kurumunda çalışan en az 2500 gazeteci
işsiz” dedi.
Turkish journalistic groups mark 10 January “Working
Journalists Day.” “As of 10 January, 161 journalists are in
prison, and 2,500 journalists are out of work after more
than 130 media outlets were closed as part of the state of
emergency,” DİSK Basın-İş said in a statement.
OHAL kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname
(KHK) ile kapatılan TV10 yönetim kurulu başkanı Veli
Büyükşahin ve yayın kurulu üyesi Veli Haydar Güleç gözaltına
alındı.
TV10 Board of Directors Chair Veli Büyükşahin and Board of
Directors member Veli Haydar Güleç are detained.
Bitlis Gerçek Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sinan Aygül’ün
Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı tarafından ölümle
tehdit edilmesine tepki gösteren Bitlis Gazeteciler Cemiyeti,
“Gazetecilik, tehdit ve şantajlara boyun eğmeyecek kadar
şerefli bir meslektir” açıklamasını yaptı.
The Bitlis Journalists Association (BİGACEM) issues a
message of support to Bitlis Gerçek Gazetesi Editor-in-Chief
Sinan Aygül after he received death threats from the deputy
mayor of Tetwan (Tatvan) Municipality, saying, “Journalism
is an occupation that is honorable enough that it will not bow
to threats and blackmail.”
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14 Fransız gazeteci, Türkiye’de tutuklu ya da tutuksuz yargılanan
14 gazeteyi dayanışma amacıyla “evlat edindi”. Liste şöyle:
Fourteen French journalists “adopt” 14 free and arrested
Turkish journalists as part of a solidarity campaign. The 14
French journalists and their Turkish counterparts are
Sorj Chalandon (Ahmet Şık), CatherineClément (Çağdaş
Erdoğan), FlorenceAubenas (Cihan Acar), FabienneSintes
(Zehra Doğan), ÉliseLuce (Ayşenur Parıldak), EdwyPlenel
(Tunca Öğreten), Bernard Pivot (Turhan Günay), Annick
Cojean (Kadri Gürsel), Marie-MoniqueRobin (Meltem
Oktay), Patrick de Saint-Exupery (İnan Kızılkaya),
Pierre Haski (Ahmet Altan), Jean-Xavier de Lestrade
(Kazım Kızıl), Jean-ClaudeGuillebaud (Mehmet Altan)
Plantu (Musa Kart).
Anayasa Mahkemesi’nin Mehmet Altan ve Şahin Alpay
hakkında verdiği “hak ihlali” kararına rağmen, İstanbul
13. Ağır Ceza Mahkemesi Alpay’ın, İstanbul 26. Ağır Ceza
Mahkemesi de Altan’ın tutukluluğunun devamına karar verdi.
Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ ise AYM’nin “sınırı aştığını”
savundu.
Local courts order journalists Mehmet Altan and Şahin Alpay
to remain under arrest despite a Constitutional Court ruling
that said their rights have been violated.
Batman’da haber takibi sırada gözaltına alınıp tutuklanan,
OHAL KHK’si ile kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA)
muhabiri Şerife Oruç, 19 aydır tutuklu olduğu davanın üçüncü
duruşmasında da tahliye edilmedi.
A third hearing is heard against Dicle News Agency (DİHA)
reporter Şerife Oruç, who was detained and arrested in Êlih
(Batman) 19 months ago, as well as two others. Judges ordered
the suspects to remain under arrest in the case while also
adjourning proceedings until 7 March.
Yaptığı bir haber nedeniyle bir yıla yakın tutuklu kaldıktan
sonra tahliye olan gazeteci Tunca Öğreten’in, Çağlayan 2.
Asliye Mahkemesinde Perihan Mağden ile yaptığı röportajda
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği suçlamasıyla
yargılandığı davanın birinci duruşması görüldü.
An Istanbul court conducts an initial hearing against
journalist Tunca Öğreten, who spent close to a year in prison
for a story he wrote, on charges that he insulted President
Recep Tayyip Erdoğan in an interview conducted with
Perihan Mağden.

Tecavüzcüye verilen “saygın
tutum indirimi” haberi ile
ilgili 4.5 yıla kadar hapis
istemiyle yargılanan Doğan
Haber Ajansı muhabiri Felat
Bozarslan beraat etti.
Doğan News Agency (DHA)
reporter Felat Bozarslan
is acquitted on charges
stemming from his story
about a rapist who received
a reduced sentence for
“his respectful demeanor.”
Bozarslan had been facing 4.5
years in prison.
“Subliminal mesaj” vererek
“darbeye iştirak ettikleri”
iddiasıyla 23 Eylül 2016
tarihinden bu yana tutuklu
yargılanan Ahmet Altan’a
“Cumhurbaşkanı’na hakaret”
suçlamasıyla 7 bin TL para
cezası verildi.
Arrested journalist Ahmet
Altan is ordered to pay
7,000 TL for “insulting the
president.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
avukatlarının başvurusuyla,
İstanbul 9. Sulh Ceza
Hakimliği, karikatürist Carlos
Latuff çizimlerinin Twitter’da
engellenmesi haberini
yayımlayan 15 ayrı URL
adresine erişim engeli getirdi.
The Istanbul 9th Criminal
Court of Peace imposes
a press ban on stories
regarding President Recep
Tayyip Erdoğan’s attempts
to censor cartoonist Carlos
Latuff’s caricatures because
they allegedly insulted the
president.
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Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi
çalışanı Yüksel Azak, sabah
saatlerinde evine yapılan baskın
sonucu Bingöl’de gözaltına
alındı. Azak’ın arama esnasında
dağıtılan evinde bulunan
dizüstü bilgisayarı, cep telefonu
ve bir kitabına el konuldu.
Özgürlükçü Demokrasi
employee Yüksel Azak is
detained in a morning raid
in Çewlîg (Bingöl). Police
overturned Azak’s possessions
before seizing his laptop,
cellphone and a book.

OCAK/JANUARY

8 ay cezaevinde tutuklu
kaldıktan sonra Kasım
2017’de tahliye edilen,
OHAL KHK’sı ile
kapatılan Dihaber
muhabiri Selman Keleş,
hakkında arama kararı
olduğu gerekçesiyle
Diyarbakır’da yeniden
gözaltına alındı.

OHAL kapsamında
çıkarılan 697 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname
(KHK) ile YEK
televizyonu ve HATMAR
FM radyosu kapatıldı.

10 Ekim Ankara Katliamı’nda alınan istihbarata rağmen önlem
alınmadığı tespit edilen müfettiş raporu haberleri nedeniyle
Evrensel Gazetesi genel yayın yönetmeni Fatih Polat, Cumhuriyet
Gazetesi genel yayın yönetmeni Can Dündar ile muhabirler Tamer
Arda Erşin, Cem Gurbetoğlu ve Kemal Göktaş hakkında açılan dava,
gerekli süreden geç açıldığı için düştü.

YEK TV and HATMAR
FM are closed with a state
of emergency decree.

A trial that was opened against Evrensel Editor-in-Chief Fatih
Polat, then Cumhuriyet Editor-in-Chief Can Dündar and reporters
Tamer Arda Erşin, Cem Gurbetoğlu and Kemal Göktaş for reporting
on official negligence regarding the 10 October 2015 Ankara
Massacre is dropped due to the statute of limitations.

Dihaber Wan (Van)
reporter Selman Keleş,
who was under arrest
from March to November
2017, is detained in Amed
(Diyarbakır) after a
prosecutor objected to his
earlier release.
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OHAL KHK’sı ile kapatılan
TV10’un çalışanları,
televizyonlarının tekrar
açılması talebi ile 67. haftada
yine Galatasaray Meydanı’nda
bir araya geldi. TV10 çalışanları,
gözaltında olan yöneticileri
Veli Büyükşahin, Veli Haydar
Güleç ve tutuklu kameramanları
Kemal Demir’in serbest
bırakılmasını istedi.
Workers at TV10 stage their
67th weekly protest in Istanbul’s
Galatasaray Square to demand
the reopening of their station
after it was closed with a state of
emergency decree. Employees
demanded the release of
administrators Veli Büyükşahin
and Veli Haydar Güleç, as well
as arrested camera operator
Kemal Demir.

Anayasa Mahkemesi’nin
Cumhuriyet Kitap Genel Yayın
Yönetmeni Turhan Günay’ın
anayasal haklarının ihlal edildiğine
ilişkin karar vermesinin ardından
Cumhuriyet Gazetesi avukatları,
Akın Atalay, Murat Sabuncu ve
Ahmet Şık için tahliye talebiyle
mahkemeye başvurdu. Dilekçede
AYM’nin Turhan Günay
hakkındaki kararının “emsal”
olduğu belirtilerek, “Tutuklama
kararları aynıdır, iddianame
aynıdır, suçlamalar ve kanıt olarak
dosyaya konulanlar aynıdır”
denildi.
Cumhuriyet’s lawyers apply for the release of Akın Atalay,
Murat Sabuncu and Ahmet Şık after the Constitutional Court
ruled that the rights of Turhan Günay, the editor-in-chief of
the newspaper’s book supplement, were violated. “The reason
for the arrests were the same, the indictment was the same,
the allegations were the same and the evidence in the file is
the same,” the lawyers said in demanding the trio’s release.

Kızıl Bayrak Yazı İşleri
Müdürü Ersin Özdemir,
Galatasaray Meydanı’nda
TAYAD’lı Aileler’in
eylemini izlediği sırada
gözaltına alındı. Haber
takibi yaptığı esnada
polisler tarafından etrafı
çevrilerek basın kartı
istenen Özdemir, kurum
kartını göstermesine
rağmen gözaltına alındı.
Ersin daha sonra serbest
bırakıldı.
Kızılbayrak reporter Ersin
Özdemir is beaten and
detained while covering
a TAYAD protest in
İstanbul. The journalist
was subsequently
released.
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İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye talebi
reddedilen gazeteci Mehmet Altan için 27. Ağır Ceza Mahkemesi’ne
yapılan itiraz başvurusu da reddedildi. İstanbul 13. Ağır Ceza
Mahkemesi tarafından tahliye talebi reddedilen gazeteci Şahin
Alpay için 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yapılan itiraz da oy birliğiyle
reddedildi.
The Istanbul 27th Court of Serious Crimes rejects an appeal by
journalist Mehmet Altan after the Istanbul 26th Court of Serious
Crimes refused to release him last week. Another court also rejected
a similar demand for the release of journalist Şahin Alpay.
Araştırmacı gazeteci Çiğdem Toker’in Cumhuriyet
Gazetesi’nde 15 Kasım 2017’de yayımlanan “Rusya’ya
domatesler de ‘Bayburt’tan” başlıklı yazısı nedeniyle Agrobay
Seracılık tarafından 1.5 milyon TL’lik dava açıldı.
A company called Agrobay Seracılık opens a case against
Cumhuriyet writer Çiğdem Toker with a demand for 1.5
million TL in damages for a 15 November 2017 story titled
“Tomatoes sent to Russia also going from ‘Bayburt’” (Rusya’ya
domatesler de ‘Bayburt’tan).
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İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada
Özgür Gündem Gazetesi ile dayanışma kampanyasına
katıldığı gerekçesiyle DİSK Basın-İş yönetim kurulu üyesi
Ayşe Düzkan ile gazeteciler Hüseyin Bektaş, Mehmet Ali
Çelebi ve Ragıp Duran’a 1 yıl 6 ay, gazeteci Hüseyin Aykol’a ise
3 yıl 9 ay ertelemesiz hapis cezası verildi.
The Istanbul 13th Court of Serious Crimes sentences DİSK
Basın-İş Board of Directors member Ayşe Düzkan and
journalists Hüseyin Bektaş, Mehmet Ali Çelebi and Ragıp
Duran to 18 months in prison for participating in a solidarity
campaign with the Özgür Gündem newspaper. Journalist
Hüseyin Aykol was also sentenced to three years and nine
months in prison. The sentences were not suspended.
Demokratik Modernite Dergisi editörü Haydar Ergül,
Diyarbakır Havalimanı’nda gözaltına alındı.
Demokratik Modernite Journal Editor Haydar Ergül is
detained at Amed (Diyarbakır) airport before being brought to
the Diyarbakır Police Station.
AİHM, 2000’de yayını durdurulan Yeni Evrensel Gazetesi
davasında Türkiye’yi ifade özgürlüğünü ihlalden mahkum
etti. Türkiye, gazetenin sahibi Fevzi Saygılı ve Yeni Evrensel
Gazetesi sorumlu müdürü Ali Karataş’a 5 bin avro tazminat
ödeyecek.

OHAL KHK’sı ile kapatılan
Mersin Radyo Ses genel yayın
yönetmeni Semra Özlü, evine
yapılan baskında gözaltına
alındı.
Semra Özlü, the editor-in-chief
of the now-closed Mersin Radyo
Ses, is detained in a raid on her
home.

Republican People’s Party (CHP) MP Enis
Berberoğlu is ordered to remain under arrest in
a case into the stopping of trucks belonging to
Turkey’s spy agency that were transporting
weapons to Syria. Berberoğlu refused to
attend the hearing in protest at
authorities that sought to handcuff
him. The case was adjourned until
13 February.

An indictment is completed against
Özgürlükçü Demokrasi and Welat
newspaper distributor Semiha Mete,
who has been in detention since
21 August 2017. A prosecutor has
demanded that Mete serve between six
and 15 years in jail on terrorism charges.

Batman’da haber takibi yaptığı
sırada gözaltına alınarak
5 Temmuz 2016 tarihinde
tutuklanan KHK ile kapatılan
Dicle Haber Ajansı (DİHA)
muhabiri Şerife Oruç, Mardin E
Tipi Kapalı Cezaevi’nden Elazığ
T Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk
edildi.
Dicle News Agency (DİHA)
reporter Şerife Oruç, who
was arrested on 5 July 2016
while covering a story in Êlih
(Batman), is transferred from
the Mardin E-Type Prison to the
Elazığ T-Type Prison.
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Agos Gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink,
öldürülmesinin 11’inci yılında vurulduğu yerde anıldı.
Agos Editor-in-Chief Hrant Dink is commemorated at
the spot he was assassinated 11 years ago.

The European Court of Human Rights convicts Turkey of
violating press freedom in its closure of the Yeni Evrensel
newspaper in 2000. The court ordered Turkey to pay 5,000
euros each to newspaper owner Fevzi Saygılı and Yeni
Evrensel Acting Manager Ali Karataş.
Maltepe Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP İstanbul
milletvekili Enis Berberoğlu’nun, MİT Tır’ları ile ilgili İstinaf
Mahkemesi’nde yargılandığı davada tutukluluk halinin
devamına karar verildi. Berberoğlu, ellerine kelepçe
takılmasını protesto etmek amacıyla duruşmaya
SEGBİS ile katıldı.

İzmir’in Buca ilçesinde 21 Ağustos 2017 tarihinde gazete dağıtımı
yaptığı sırada gözaltına alınarak tutuklanan
Özgürlükçü Demokrasi ve Welat gazetelerinin
dağıtımcısı Semiha Mete hakkındaki iddianame
tamamlandı. İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesi
tarafından kabul edilen iddianamede Mete
hakkında, ‘örgüt üyesi olmak’ ve ‘örgüt
propagandası yapmak’ iddialarıyla 6 yıldan 15
yıla kadar hapis cezası istendi.

OHAL KHK’sı ile kapatılan
TV10 yönetim kurulu başkanı
Veli Büyükşahin ve yayın
kurulu üyesi Veli Haydar Güleç,
“örgüt üyesi olmak” iddiasıyla
tutuklandı. Daha öncede kanal
kameramanı Kemal Demir
tutuklanmıştı.
Fifteen people, including TV10
Board of Directors Chair Veli
Büyükşahin and Publishing
Board member Veli Haydar
Güleç, are arrested on charges
of membership in a terrorist
organization.

46 gazetecinin tutuksuz
yargılandığı “KCK basın
davas”nın İstanbul 3. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde görülen
duruşmasında avukat Gülizar
Tuncer’in savunması engellendi.
Duruşma, 27 Nisan’a ertelendi.
Lawyer Gülizar Tuncer is
prevented from making a
defense in the “KCK press case”
against 46 journalists at the
Istanbul 3rd Court of Serious
Crimes. The case was adjourned
until 27 April.
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Hakkında “ihbar olduğu”
gerekçesiyle gözaltına
alınan Özgürlükçü
Demokrasi Gazetesi
çalışanı Suat Karagöz, Van
İl Emniyet Müdürlüğü’ne
götürülüp ifadesi
alındıktan sonra serbest
bırakıldı.
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Gazeteci İdris Yılmaz, Van’ın Erciş ilçesinde bulunan evine polis
tarafından yapılan baskınla gözaltına alındı. Yılmaz, daha önce de
Erciş Belediyesi’ne atanan kayyum tarafından hedef gösterilmiş
ve yaptığı haberlerden dolayı darp edilmişti.
Journalist İdris Yılmaz is detained in a house raid in Wan’s (Van)
Erdîş (Erciş) district. Yılmaz has previously been threatened by
the trustee appointed to Erdîş Municipality and has been beaten
for his news stories.

Özgürlükçü Demokrasi
newspaper employee
Suat Karagöz is detained
in Wan (Van) on the
grounds that there had
been a tipoff regarding
him. Karagöz was
released after providing
a statement at the Van
Police Station.
OHAL KHK’sı ile
kapatılan TV10 çalışanları,
televizyonlarının tekrar
açılması talebi ile
68. haftada Galatasaray
Meydanı’nda bir araya
geldi.
Workers at TV10 stage
their 68th weekly protest
in Istanbul’s Galatasaray
Square to demand the
reopening of their station
after it was closed with a
state of emergency decree.
Abonelere ulaştırılmak
üzere Hakkari’nin
Yüksekova ilçesine
gönderilen Özgürlükçü
Demokrasi Gazetesi’ne
askerlerce el konuldu.
Soldiers confiscate copies
of Özgürlükçü Demokrasi
newspaper that had
been sent to Colemêrg’s
(Hakkari) Gever
(Yüksekova) district.

Etkin Haber Ajansı (ETHA) muhabiri Ali Sönmez Kayar, Barış
Bloku’nun Kadıköy’de düzenlediği “Afrin’de savaşa hayır”
eyleminde çekim yaparken polis saldırısına uğradı. Kayar,
“Bizler biat etmeyen basın emekçileriyiz. Ezilenlerin haberlerini
yapmaya devam edeceğiz” dedi.
Etkin News Agency (ETHA) reporter Ali Sönmez Kayar is
attacked by police while covering a protest organized by the
Peace Bloc against the war in Efrîn (Afrin). “We are press
workers who will not pledge allegiance to a master,” Kayar said.
“We will continue to cover the news of the oppressed.”

Medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Başbakan
Binali Yıldırım, gazetecilere Afrin’i nasıl yansıtacaklarına
dair talimatlar verdi. Yıldırım, işgal girişimine dair haberlerde
“Türkiye’nin milli menfaatlerinin gözetilmesi” gerektiğini
söyledi.
PM Binali Yıldırım meets with the representatives of media
organizations to instruct them on how to cover Turkey’s invasion
of Efrîn (Afrin). “Turkey’s national interests must be taken into
account,” Yıldırım said.

Türkiye’nin ve Özgür Suriye
Ordusu (ÖSO) ile birlikte
Suriye’de bulunan Afrin’e
yönelik başlattığı “Zeytin Dalı
Harekatı”nın ardından sosyal
medya paylaşımları nedeniyle
T24 yazarı Nurcan Baysal
ve Halkın Nabzı Gazetesi
Genel Yayın Yönetmeni İshak
Karakaş’ın yanı sıra çok sayıda
kişi gözaltına alındı. Polisler,
Baysal’ın Diyarbakır’da evinin
kapısını kırarak içeri girdi.
Evlerinde olmayan yazar
Aziz Tunç ile gazeteci İsmail
Eskin için ise yakalama kararı
çıkarıldı.
T24 writer Nurcan Baysal and
Halkın Nabzı Editor-in-Chief
İshak Karakaş are detained
for their social media posts
regarding Turkey’s invasion of
Efrîn (Afrin). Police reportedly
broke down Baysal’s door in
Amed (Diyarbakır) to detain
her. Warrants were also issued
for writer Aziz Tunç and
journalist İsmail Eskin, as they
were not home when raids were
conducted on their homes.

İstanbul Cumhuriyet
Başsavcılığı, Suriye’de
bulunan Afrin’e yönelik
“Zeytin Dalı Harekatı”
ile ilgili sosyal medya
paylaşımlarının ve
haberlerin takip
edildiğini açıkladı.
Açıklamada “Gerekli
tespitler yapılmaktadır”
denildi.
The Istanbul Chief
Prosecutor’s Office
announces that it is
following social media
posts and news reports
about Ankara’s socalled “Operation Olive
Branch” to invade Efrîn
(Afrin).

İstanbul 27. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülen
Cumhuriyet Gazetesi
davasının 25 Aralık’taki
duruşmasında Ahmet
Şık’ın savunma hakkı
engellenip salondan
çıkarılması üzerine
müdafi avukatlarının
reddi hakim talebi
reddedildi.
The Istanbul 27th Court
of Serious Crimes rejects
a recusal demand from
the lawyers for arrested
Cumhuriyet journalist
Ahmet Şık after the
reporter was denied a
chance to defend himself
before being removed
from the courtroom in a
hearing on 25 December
2017.
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Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumu (BTK),
Suriye’de bulunan
Afrin’e yönelik “Zeytin
Dalı Harekatı” haberleri
nedeniyle haber sitesi
Sendika.Org’a uyarı
gönderdi.
The Information
and Communication
Technologies Authority
(BTK) sends a warning
to Sendika.Org regarding
its coverage of Turkey’s
attempted invasion of
Efrîn (Afrin).
Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumu (BTK),
Türkiye’nin Afrin’e
yönelik harekat ile ilgili
haberleri nedeniyle
TheRegion web sayfasına
erişimi engelledi.
The Information
and Communication
Technologies Authority
(BTK) ban access to The
Region website due to
its coverage of Turkey’s
invasion of Efrîn (Afrin).
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Kuzey Kıbrıs’ta yayımlanan
Afrika Gazetesi “Kıbrıs’a
Barış Harekatı, Suriye’ye
Zeytin Dalı Harekatı…
Türkiye’den Bir İşgal
Harekatı Daha” manşeti
nedeniyle gazete önünde
toplanan kalabalığın taşlı
saldırısına uğradı. Saldırıdan
önce Cumhurbaşkanı
Erdoğan gazeteyi hedef
göstermişti.
Afrika newspaper in
Northern Cyprus is attacked
by a crowd throwing stones
after it ran a front-page story saying “Peace operation
to Cyprus, Olive Branch Operation to Syria…. Another
invasion by Turkey.” President Recep Tayyip Erdoğan had
targeted the newspaper before the attack.
Mezopotamya Ajansı muhabiri Seda Taşkın gözaltına alındı.
Geçen ay adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Taşkın hakkında
savcı, tutuklama talebiyle itirazda bulunmuştu.
Mezopotamya Agency reporter Seda Taşkın is detained. Taşkın
had been released on probation last month but was detained
again after a prosecutor objected to her release.
Özgürlükçü Demokrasi ve Evrensel gazetelerinin cezaevlerine
girişi ile ilgili sıkıntılar yaşandığı Elazığ 1 No’lu Yüksek
Güvenlikli Cezaevinde tutuklu bulunan yazar Sadık Aslan’ın
açıklamasıyla ortaya çıktı.
Arrested writer Sadık Aslan reveals that wardens at the Elazığ
1st High-Security Prison are refusing to permit the entry of the
Özgürlükçü Demokrasi and Evrensel newspapers.

21 Ocak’ta gözaltına
alınan gazeteci
İdris Yılmaz, ‘örgüt
propagandası’ iddiasıyla
tutuklandı.
Journalist İdris Yılmaz
is arrested, one day
after being detained on
terrorism charges.

Afrin’e yönelik haber tweetler
nedeniyle Mezopotamya
Ajansı muhabiri Hayri Demir
ve Artı TV Ankara temsilcisi
gazeteci Sibel Hürtaş
gözaltına alındı.
Mezopotamya Agency reporter
Hayri Demir and Artı TV Ankara representative and Al Monitor
writer Sibel Hürtaş are detained for their tweets regarding
Turkey’s invasion of Efrîn (Afrin).

Sözcü Gazetesi yönetici ve çalışanları hakkında darbe girişimi
günü Erdoğan’ın nerede olduğuna ilişkin haberleri ile 17-25
Aralık yolsuzluk iddialarıyla ilgili haberleri nedeniyle açılan
davanın 2’inci duruşması İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
görüldü. Dava, 30 Mayıs’a ertelendi.
A second hearing is heard against Sözcü newspaper’s owner and
three employees at the Istanbul 37th Court of Serious Crimes.
The case was adjourned until 30 May.
16 Ocak tarihinde Diyarbakır Havalimanı’nda gözaltına alınan
Demokratik Modernite Dergisi editörü Haydar Ergül, ‘örgüt üyesi
olmak’ iddiasıyla tutuklandı.
Demokratik Modernite Journal Editor Haydar Ergül, who was
detained at Amed (Diyarbakır) airport on 16 January, is arrested
on charges of membership in a terrorist organization.
Kral FM’de “Afrikalı Ali” adıyla tanınan programcı Ali Şentürk,
Afrin’e yönelik harekata karşı sokağa çıkılması çağrısı yapanlara
ilişkin canlı yayında “Operasyona itiraz eden, sesini çıkaran ister
gazeteci ister milletvekili olsun, vurun” ifadelerini kullandı. CHP
İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Şentürk’ün sözlerini Radyo
ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)’e taşıdı.
Ali Şentürk, a radio host on Kral FM known as “African Ali,” calls
for the murder of any journalists or MPs that oppose Turkey’s
invasion of Efrîn (Afrin). “Whoever objects to the operation,
whether they’re a journalist or an MP, shoot them,” Şentürk said.
Republican People’s Party (CHP) MP Barış Yarkadaş referred
Şentürk’s comments to the media watchdog.
Afrin’e yönelik harekata karşı sosyal medyadan tepki
gösterenlere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gazeteci
İsmail Eskin’in Diyarbakır’daki evi polislerce basıldı. Eskin’in
yurtdışında olduğu öğrenildi.
Police raid the home of journalist İsmail Eskin in Amed
(Diyarbakır) over his social posts about Turkey’s invasion of
Efrîn (Afrin). Eskin was overseas at the time.
BTK, JinNews’in web adresi olan jinnews.com.tr’de geçen sene
yayımlanan MİT haberlerini gerekçe göstererek erişim engeli
getirdi. JinNews, yayınını www.jinnews1.com adresinden
sürdürüyor.
The Information and Communication Technologies Authority
(BTK) bans access to the Jinnews website due to a news story
on Turkey’s spy agency from last year. Jinnews is continuing its
operations at www.jinnews1.com.

Resmi haber ajansı AA,
İzmir’de Afrin harekatı
protestoları kapsamında
gözaltına alınan kişilerin
gözaltı işlemleri sürürken
“tutuklandılar” haberini
geçti.
State-run Anadolu
Agency reports the
“arrest” of people detained
for their social posts about
Efrîn (Afrin) while their
detentions were still being
processed.
Özgürlükçü Demokrasi
Gazetesi çalışanı Mizgin
Fendik, gazete dağıtımı
sırasında Yüksekova’da
gözaltına alındı.
Özgürlükçü Demokrasi
newspaper employee
Mizgin Fendik is detained
in Gever (Yüksekova).
Van İnternet Medyası
başkanı İlhan Siyahtaş,
sosyal medyadaki
paylaşımları sebebiyle
gözaltına alındı.
Van Internet Media head
İlhan Siyahtaş is detained
due to his social media
posts.
22 Ocak tarihinde
gözaltına alınan
Mezopotamya Ajansı
muhabiri Seda Taşkın,
çıkarıldığı mahkeme
tarafından tutuklandı.
Mezopotamya Agency
reporter Seda Taşkın
is arrested in Ankara,
one day after she was
detained.
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Gazeteci Uğur
Mumcu, evinin
önünde arabasına
konulan bombayla
katledilmesinin 25.
yılında Ankara’da
anıldı.
Journalist Uğur Mumcu
is commemorated on
the 25th anniversary
of his assassination in
Ankara.
Menemen Cezaevi
yönetiminin, Evrensel,
Özgürlükçü Demokrasi,
Cumhuriyet ve BirGün
gazetelerini “terör
övücü” olduğu iddiasıyla
tutuklulara vermediği
ortaya çıktı.
News emerges that
authorities at Menemen
Prison have banned the
Evrensel, Özgürlükçü
Demokrasi, Cumhuriyet
and BirGün newspapers
from entering the jail
because “they praise
terror.”
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Yüksekova ilçesinde 23 Ocak’ta gözaltına alınan Özgürlükçü
Demokrasi Gazetesi çalışanı Mizgin Fendik serbest bırakıldı.
Özgürlükçü Demokrasi newspaper employee Mizgin Fendik is
released, one day after she detained in Gever (Yüksekova).
21 Ocak tarihinde Türkiye’nin Afrin’e yönelik harekatı ile ilgili
sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan T24 yazarı
Nurcan Baysal, adli kontrol ve yurtdışı yasağı şartıyla serbest
bırakıldı.
T24 writer Nurcan Baysal, who was detained for tweeting about
Turkey’s invasion of Efrîn (Afrin) on 21 January, is released
subject to an overseas travel ban. Baysal must also sign in at a
police station once a month.
Tutuklu gazeteci Nazlı Ilıcak hakkında, kapatılan Bugün
Gazetesi’nde 2 Ocak 2015 tarihinde yayınlanan “Askerî İstihbarat
ve Tahşiyeciler” başlıklı yazısı nedeniyle müebbet hapis cezası
istemiyle yeni bir dava açıldı.
A new case is opened against arrested journalist Nazlı Ilıcak with
a demand for life in prison over a story she wrote on military
intelligence for the now-closed Bugün newspaper on 2 January
2015.
Kilis Valisi, Fox TV muhabirlerinin Azez’e girmesini engellemeye
çalıştı.
The Kilis governor attempts to prevent a Fox TV team from
entering Azaz.

Kilis’te Türkiye’nin
Afrin’e yönelik harekatla
ilgili gelişmeleri aktaran
CNNTürk ekibine bir kişi
saldırıda bulunup, aracın
camlarını kırdı ve ölümle
tehdit etti.
An individual breaks the
car windows of a CNN
Türk team in Kilis before
uttering death threats
against the journalists.
The team was in Kilis to
cover Turkey’s attempted
invasion of Efrîn (Afrin).
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Afrin ile ilgili sosyal
medya paylaşımları
nedeniyle 22 Ocak’ta
gözaltına alınan Artı TV
Ankara temsilcisi gazeteci
Sibel Hürtaş, savcılık
ifadesinin ardından adli
kontrolle serbest bırakıldı.
Artı TV Ankara
representative and Al
Monitor writer Sibel
Hürtaş, who was detained
on 22 January for social
media posts regarding
Efrîn (Afrin), is released
on probation.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), kadın haber
ajansı JinNews’in web sayfasına erişim engeli getirdi. Kurum,
JinNews’i 23 Ocak tarihinde de kapatmıştı. BTK ayrıca
Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi’ne erişimi 47. kez engelledi.
The Information and Communication Technologies Authority
(BTK) bans access to the JinNews website for the second time
since 23 January. The BTK also blocked access to the Özgürlükçü
Demokrasi website for the 47th time.
Mersin’de 7 aydır tutuklu bulunan Özgürlükçü Demokrasi
Gazetesi çalışanları Özkan Erdoğan ve Serkan Erdoğan ilk
duruşmada tahliye edildi.
Özgürlükçü Demokrasi newspaper employees Özkan Erdoğan
and Serkan Erdoğan are released at their first hearing, seven
months after they were arrested in Mersin.

26

OCAK/JANUARY

Afrin paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan Mezopotamya
Ajansı muhabiri Hayri Demir, tutuklama talebiyle sevk
edildiği mahkeme tarafından adli kontrol uygulamasıyla
serbest bırakıldı.
Mezopotamya Agency reporter Hayri Demir, who was
detained on 22 January for his social media posts regarding
Turkey’s invasion of Efrîn (Afrin), is released on probation
even though prosecutors had called for his arrest.
Afrin paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan Halkın Nabzı
Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İshak Karakaş, çıkarıldığı
mahkemece tutuklandı.
Halkın Nabzı Editor-in-Chief İshak Karakaş, who was
detained on 21 January for his social media posts regarding
Turkey’s invasion of Efrîn (Afrin), is arrested.

Sendika.Org yazarı Hamide Yiğit hakkında, “Cumhurbaşkanına
hakaret” suçlamasıyla 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası verildi.
Sendika.Org writer Hamide Yiğit is sentenced to one year, two
months and 17 days in jail for insulting the president.

Afrin’e yönelik harekat ile ilgili attığı manşetin ardından
Afrika Gazetesi’ne yapılan saldırı Lefkoşa’da binlerce kişi
tarafından protesto edildi.
Thousands of people march in the Turkish side of Nicosia in
solidarity with the local Afrika newspaper after assailants
attacked the publication due to its criticism of Turkey’s
invasion of Efrîn (Afrin).
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OHAL KHK’sı ile kapatılan
TV10’un çalışanları,
televizyonlarının tekrar
açılması talebi ile 69. haftada
Galatasaray Meydanı’nda
bir araya geldi. Tutuklanan
kameraman Kemal Demir,
yayın kurulu başkanı Veli Büyük
Şahin ve yayın kurulu üyesi
Veli Haydar Güleç’in serbest
bırakılması istendi.
Workers at TV10 stage their
69th weekly protest in Istanbul’s
Galatasaray Square to demand
the reopening of their station
after it was closed with a state of
emergency decree.
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CNNTürk Editörü Hasan Hüseyin Tahmaz, Özgür
Gündem Nöbetçi Genel Yayın Yönetmeni davasında
beraat etti.
CNN Türk Editor Hüseyin Tahmaz is acquitted in the
Özgür Gündem solidarity case.

Gaziantep’te Evrensel Gazetesi’nin dağıtımını yapan Cengiz
Anıl Bölükbaş, gözaltına alındı.
Cengiz Anıl Bölükbaş is detained in Gaziantep while
distributing the Evrensel newspaper.
Devlet televizyon kanalı TRT Haber’in
Afrin’e yönelik harekata dair haberinde
iki kez Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK)
sivilleri hedef aldığını söyleyen spiker
Tuğba Dalkılıç hakkında inceleme
başlatıldı. Dalkılıç, “PKK diyecekken
sehven TSK dedim” açıklamasını yaptı.
An investigation is opened against TRT
Haber speaker Tuğba Dalkılıç after she
said the Turkish Armed Forces (TSK)
twice targeted civilians in its invasion
of Efrîn (Afrin). “I inadvertently said
TSK when I meant PKK,” she said.

Gazeteci Oktay Candemir, ifade vermek için gittiği Van TEM
şubesinde gözaltına alındı.
Journalist Oktay Candemir is detained at the anti-terror
branch in Wan (Van) after going there to provide testimony.
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Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumu (BTK),
bir haftada üçüncü
kez kadın haber ajansı
JinNews’in web sayfasına
erişim engeli getirdi.

Ahmet Şık hakkında Twitter paylaşımları nedeniyle Anadolu
Ajansı (AA) muhabiri Kerem Kocalar’ın ihbarıyla açılan
davaya bir iddianame daha eklendi. Kocalar’ın “Allah rızası için
inceleyin” şeklindeki BİMER şikayetine dayanılarak hazırlanan
ikinci iddianame ile Şık hakkında istenen hapis cezası, 2 yıldan 3
yıl 6 aya çıktı.

The Information
and Communication
Technologies Authority
(BTK) bans access to the
JinNews website for the
third time in a week.

A new indictment is prepared against Cumhuriyet newspaper
reporter Ahmet Şık after Anadolu Agency reporter Kerem
Kocalar informed on the journalist’s tweets, beseeching
authorities to investigate. With the second indictment, Şık now
faces three years and six months in jail instead of two years.

Mardin E Tipi
Cezaevi’nden Elazığ T
Tipi Cezaevi’ne sevk
edilen gazeteci Şerife
Oruç’un çıplak aramaya
karşı çıktığı için hakkında
soruşturma başlatıldığı
belirtildi. Oruç, Temmuz
2016’dan beri tutuklu.
An investigation is
launched into journalist
Şerife Oruç, who was
recently transferred from
the Mardin E-Type Prison
to the Elazığ T-Type
Prison, and three other
women inmates because
they refused to submit to a
naked-body search. Oruç
has been under arrest
since July 2016.
Yaptığı haberler nedeniyle
Van’da gözaltına alınan
gazeteci Oktay Candemir,
adli kontrol şartıyla
serbest bırakıldı.
Journalist Oktay
Candemir is released on
probation in Wan (Van).

Kuzey Kıbrıs’ta geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
hedef gösterdiği Afrika Gazetesi’ne saldırı ve ardından Meclis
önünde yaşanan olaylarda rol alan 6 kişi gözaltına alındı.
Six people are detained in connection with an attack on Northern
Cyprus’ Afrika newspaper after it was targeted by President
Erdoğan and in connection to incidents in front of parliament.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 23 Ocak’tan bu
yana dördüncü kez kadın haber ajansı JinNews’in web sayfasına
erişim engeli getirdi.
The Information and Communication Technologies Authority
(BTK) bans access to the Jinnews website for the fourth time
since 23 January.

Balıkesir Bandırma’da
evine yapılan baskınla
eski BirGün Gazetecisi
Mete Cem Bahtiyar, sosyal
medya paylaşımları ve
BirGün Gazetesi’nde
yaptığı haberler gerekçe
gösterilerek gözaltına
alındı. Polisler ayrıca
Bahtiyar’ın evinden
İsmail Saymaz ve Noam
Chomsky’nin kitaplarına
el koydu.
Police detain former
BirGün reporter Mete
Cem Bahtiyar in
Balıkesir’s Bandırma
district on account of
his social media posts
and stories published in
BirGün. Police also seized
books by İsmail Saymaz
and Noam Chomsky from
Bahtiyar’s home.
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Gazeteciler Ahmet Altan, Yasemin Çongar, Yıldıray Oğur,
Mehmet Baransu ve Tuncay Opçin’in yargılandığı Taraf
Gazetesi Davası’nda reddi hakim talebinde bulunuldu.
Mahkeme heyeti talebi reddetti. Duruşma, 2-4 Mayıs’a
ertelendi.
Journalists Ahmet Altan, Yasemin Çongar, Yıldıray Oğur,
Mehmet Baransu and Tuncay Opçin demand that their judge
be recused from the case in the Taraf case.
30 Ocak’ta sosyal medya paylaşımları ve yaptığı haberler
gerekçe gösterilerek gözaltına alınan eski BirGün muhabiri
Mete Cem Bahtiyar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Former BirGün reporter Mete Cem Bahtiyar is arrested, one
day after he was detained.

Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumu (BTK),
23 Ocak’tan bu yana
beşinci kez kadın haber
ajansı JinNews’in web
sayfasına erişim engeli
getirdi.
The Information
and Communication
Technologies Authority
(BTK) bans access to
the Jinnews website for
the fifth time since 23
January and sixth overall.
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Akit TV’de yayınlanan “Gün Başlıyor” programının
sunucusu Yusuf Ozan, Cumhuriyet Gazetesi’ne ağır
hakaretler yağdırıp “katliam” ile tehdit etti. Ozan, “Tek
adam rejimi olsaydı ah keşke olsa… Sizi iki dakikada
kapatsa, keşke bir de şeriat olsa, keşke idam olsa sizi
sallandırsa açık konuşuyorum hepiniz hainsiniz…
Kellenizin gitmesi lazım hainsiniz. Demokrasi falan
hikaye savaşta sizin gibileri katletmek mubahtır” dedi.

Yusuf Ozan, the host of Akit TV’s morning show “Gün Başlıyor,”
threatens workers of Cumhuriyet with a massacre. “I wish there
were a one-man regime,” he said. “They would close you in two
minutes. I wish there were shariah, too, I wish there were capital
punishment so that they could hang you. I say this openly: You
are all traitors… Your heads need to be cut off because you’re
traitors. Forget about democracy; it’s a war and slaying people
like you is permissible.”

028 l BASIN ALMANAK l PRESS ALMANAC

1

ŞUBAT/FEBRUARY

ŞUBAT l FEBRUARY 2018 l 029

2

Etkin Haber Ajansı
(ETHA) muhabiri Ali
Sönmez Kayar, İstanbul’da
gözaltına alındı. Vatan
Emniyet Müdürlüğü’ne
götürülen gazetecinin
gözaltı gerekçesi
öğrenilemedi.

DİSK Basın-İş üyesi bursamuhalif.com editörü Ozan
Kaplanoğlu, TTB’ye destek için yapılan basın açıklamasını
haber yaptığı için Bursa’da gözaltına alındı.

Etkin News Agency
(ETHA) reporter Ali
Sönmez Kayar is detained
in Istanbul and brought
to the police station on
Vatan Avenue. No reason
was given for Kayar’s
detention.

Haber takibi sırasında gözaltına alındıktan sonra haber ve
fotoğrafları gerekçe gösterilerek tutuklu yargılanan OHAL
KHK’sı ile kapatılan Dihaber muhabirleri Erdoğan Alayumat
ile tutuksuz yargılanan Nuri Akman, Hatay 2. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülen davada ilk kez hakim karşısına çıktı.
Mahkeme, Alayumat’ın tutukluluğunun, Akman’ın ise adli
kontrol uygulamasının devamına karar verdi. Duruşma, 25
Nisan tarihine ertelendi.

Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumu (BTK),
kadın haber ajansı
JinNews’in internet
sitesine erişimi altıncı
defa engelledi. JinNews,
yayınını www.jinnews6.
com adresinden sürdürdü.
The Information and
Communications
Technology Authority
(BTK) blocks access to
JinNews’ internet site for
a sixth time. The site is
continuing its operations
at www.jinnews6.com.
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DİSK Basın-İş member Ozan Kaplanoğlu is detained in Bursa
for covering the story of a press statement made in support of
the Turkish Medical Association, whose board was detained
after speaking out about the war in Efrîn (Afrin).

Dihaber reporter Erdoğan Alayumat, who was detained
and arrested on account of his news and photographs
seven months ago, appears in a Hatay court for his first
hearing alongside colleague Nuri Akman. The court ordered
Alayumat’s continued arrest and Akman’s continued
probation. The case was adjourned until 25 April.
OHAL KHK’sı ile kapatılan Azadiya Welat Gazetesi’nin
merkez bürosuna “ihbar” gerekçesiyle yapılan baskında
gözaltına alınan 24 gazete dağıtımcısından 12’si hakkında
açılan davanın ilk duruşması Diyarbakır 10. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görüldü. Avukat Resul Tamur, “Savcı,
iddianamede Azadiya Welat Gazetesi’ni yasadışı bir
gazeteymiş gibi gösteriyor” dedi. Dava, 28 Mart’a ertelendi.
A first hearing into the now-closed Azadiya Welat newspaper
is held at the Diyarbakır 10th Court of Serious Crimes. “In his
indictment, the prosecutor makes it seem like Azadiya Welat
was an illegal newspaper,” lawyer Resul Tamur said. The case
was adjourned until 28 March.
Hakkında Cumhurbaşkanı’na hakaret davası açılan TRT
başkameranı ve Haber- Sen yöneticisi Binali Erdoğan’ın
ilk duruşması görüldü. Erdoğan, soruşturma ve davalarla
TRT çalışanlarına gözdağı verilmek istendiğini savundu.
Mahkeme TRT’nin müdahillik talebini de kabul etti. Dava,
3 Mayıs’a ertelendi.
A first hearing is held into TRT camera operator and
Haber Sen administrator Binali Erdoğan on charges that
he insulted the president. Erdoğan denied the charges,
while the case was adjourned until 3 May.
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Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi 11
doktorun gözaltına alınmasını protesto etmek için İstanbul
Tıp Fakültesi Hastanesi önünde yapılması planlanan eylemi
takip eden basın mensupları polis tarafından gözaltına
alınmakla tehdit edildi.
Plainclothes police officers threaten journalists with
detention after the latter attempted to cover a protest outside
the Istanbul Medical Faculty Hospital in Çapa regarding
the detention of 11 board members of the Turkish Medical
Association (TTB) for opposing Turkey’s invasion of Afrin.
Gazeteci Hrant Dink’in 11 yıl önce öldürülmesiyle ilgili “kamu
görevlileri” hakkında açılan dava , İstanbul 14. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya bazı tutuklu, tutuksuz
sanıklar ve tarafların avukatları katıldı. Dava, 12-13-15-16 Mart
tarihlerinde devam edecek.
A trial into the murderers of journalist Hrant Dink continues
at the Istanbul 14th Court of Serious Crimes with the
participation of a number of suspects, both free and under
arrest. The case will continue between 12 and 16 March.
İzmir merkezli İz Gazete Genel Yayın Yönetmeni Ümit Kartal,
Afrin operasyonunu “işgal” olarak niteleyen haberleri gerekçe
gösterilerek bürosuna yapılan polis baskınıyla gözaltına alındı.
Ümit Kartal, the editor-in-chief of the İzmir-based İz newspaper,
is detained because of a story on the paper’s site that termed the
Turkish invasion of Efrîn (Afrin) as an “occupation.”
Gazete, kitap yada dergileri posta yoluyla göndermek savcı
onayına tabii tutuldu.
Authorities enact new regulations requiring anyone sending
newspapers, books or journals to first acquire the approval of a
prosecutor.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), kadın odaklı
habercilik yapan JinNews’in internet sayfasına 7. kez erişim
engeli getirdi.
The Information and Communication Technologies Authority
(BTK) bans access to the JinNews website for the seventh time.
Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilen Seyri Sokak
muhabiri ve belgesel yönetmeni Sibel Tekin ve yazar Emek
Erez, Ankara’da gözaltına alındı.
Seyri Sokak reporter and documentary filmmaker Sibel Tekin
is detained in Ankara.

Gazeteci Ahmet
Şık’ın tutukluluğunun
400’üncü gününde
“Dışarıdaki Gazeteciler”
#AhmetŞıkaÖzgürlük
hashtag’iyle
meslektaşlarının serbest
bırakılması için çağrı
yaptı.
Anadolu Agency reporter
Sarp Özer is injured
by a falling rocket and
cannon fire while covering
Turkey’s invasion of Efrîn
(Afrin).
OHAL KHK’sı ile
kapatılan TV10’un
çalışanları,
televizyonlarının tekrar
açılması talebi ile 70.
haftada Galatasaray
Meydanı’nda bir araya
geldi.
Workers at TV10 stage
their 70th weekly protest
in Istanbul’s Galatasaray
Square to demand the
reopening of their station
after it was closed with a
state of emergency decree.

030 l BASIN ALMANAK l PRESS ALMANAC

5

ŞUBAT/FEBRUARY

ŞUBAT l FEBRUARY 2018 l 031

6

Özgürlükçü Demokrasi
Gazetesi çalışanı Pınar
Tarlak, gece baskınıyla
gözaltına alındı.

Afrin operasyonunu “işgal” olarak niteleyen haberleri gerekçe
gösterilerek gözaltına alınan İzmir merkezli İz Gazete Genel
Yayın Yönetmeni Ümit Kartal serbest bırakıldı.
Ümit Kartal, the editor-in-chief of the İzmir-based İz
newspaper who was detained because of a story on the paper’s
site that termed the Turkish invasion of Efrîn (Afrin) as an
“occupation,” is released.
TTB’ye destek için yapılan basın açıklamasını haber yaptığı
için Bursa’da gözaltına alınan DİSK Basın-İş üyesi Ozan
Kaplanoğlu serbest bırakıldı.
DİSK Basın-İş member Ozan Kaplanoğlu, who was detained
in Bursa for covering the story of a press statement made in
support of the Turkish Medical Association, is released.

OHAL KHK’sı ile kapatılan televizyon ve radyo kanallarının
emekçileri tarafından kurulan 1HaberVar web sitesine erişim
2. kez engellendi.
Authorities block access to the website of 1HaberVar, a news
platform that was formed by workers at TV and radio outlets
that were closed as part of the state of emergency.
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OHAL KHK’sı ile kapatılan
Azadiya Welat Gazetesi çalışanı
Çetin Kurşun, özel harekat
polislerinin Mardin Kızıltepe’deki
evine yapılan baskında gözaltına
alındı.
Special forces detain Çetin
Kurşun, an employee with the
now-closed Azadiya Welat
newspaper, at a raid on his house
in Mêrdîn’s (Mardin) Qoser
(Kızıltepe) district. Police also
detained his brother Sedat
Kurşun.

Özgürlükçü Demokrasi
employee Pınar Torlak is
detained in a night raid.
Özgürlükçü Demokrasi
Gazetesi çalışanı Mizgin
Fendik, gazeteleri
abonelere dağıttığı esnada
Yüksekova’da polis
tarafından durdurularak
“basın kartı olmadığı”
bahanesiyle gözaltına
alındı. Fendik, daha sonra
serbest bırakıldı.

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle 31 Aralık 2017’de
tutuklanan Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi çalışanı
Muhammed Barış Ceyhan, çıplak aramayı reddettiği için
Sincan L-2 Cezaevinde gardiyanlar tarafından darp edildi.
Aynı zamanda tabağı olmadığı için Ceyhan’a günlerce yemek
verilmediği, saçı ve sakalının da zorla kesildiği öğrenildi.
Özgürlükçü Demokrasi employee Muhammed Barış Ceyhan,
who was arrested on 31 December 2017 due to his social
media posts, is beaten by guards at the Sincan L-2 Prison in
Ankara.
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Sağlık sorunları nedeniyle mahkeme eski Zaman Gazetesi
editörü Halil İbrahim Balta’nın tutuksuz yargılanmasına karar
verdi.
A Turkish court releases former Zaman Editor Halil İbrahim
Balta pending trial due to health issues.
Mezopotamya Ajansı’nın web adresi olan www.
mezopotamyaajansi.org’a Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu (BTK) kararıyla erişim engeli getirildi. BTK, ayrıca
Direnisteyiz.Org ve Kızılbayrak.Net’e de erişim engeli getirdi.
The Information and Communication Technologies Authority
(BTK) bans access to Mezopotamya Agency’s website at www.
mezopotamyaajansi.org. The BTK also blocked access to
Direnisteyiz.Org and Kizilbayrak.Net’s websites.
1 Şubat’ta gözaltına alınan
Etkin Haber Ajansı (ETHA)
muhabiri Ali Sönmez
Kayar, çıkarıldığı mahkeme
tarafından tutuklandı.

Özgürlükçü Demokrasi
employee Mizgin Fendik
is detained in Gever
(Yüksekova) while
distributing papers
because “she did not
possess a press card.”
Fendik was subsequently
released.

Etkin News Agency (ETHA)
reporter Ali Sönmez Kayar is
arrested after being detained
on 1 February.
2 Şubat’ta gözaltına alınan Seyri Sokak muhabiri ve belgesel
yönetmeni Sibel Tekin, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Seyri Sokak reporter and documentary filmmaker Sibel Tekin,
who was detained on 2 February in Ankara, is released on
probation.

Bandırma’da evine
yapılan baskınla gözaltına
alınan gazeteci Mete
Cem Bahtiyar, çıkarıldığı
mahkemece tutuklandı.
Mete Cem Bahtiyar is
arrested after he was
detained in a raid on his
home in Bandırma.
Ankara Kuğulupark’ta
Halkın Sesi Gazetesi’nin
dağıtımını yapan 5 kişi
gözaltına alındı.
Police detain five people
who were distributing the
Halkın Sesi newspaper in
Ankara’s Kuğulu Park.
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Bilgi ve İletişim
Teknolojileri
Kurumu (BTK),
Mezopotamya Ajansı’nın
Mezopotamyaajansi4.
org, Direnişteyiz’in
direnisteyiz15.
org Özgürlükçü
Demokrasi’nin
demokrasi56.org ve Kızıl
Bayrak’ın kizilbayrak15.
net sitelerini erişime
engelledi.
The Information
and Communication
Technologies Authority
(BTK) bans access to the
websites of Mezopotamya
Agency, Direnisteyiz.Org,
Özgürlükçü Demokrasi
and Kızıl Bayrak.

Mezopotamya Ajansı
İzmir muhabiri Ahmet
Kanbal, hakkında
Mersin Cumhuriyet
Başsavcılığı’nın “örgüt
propagandası” iddiasıyla
başlattığı soruşturma
kapsamında İzmir’de
gözaltına alındı.
Mezopotamya Agency
İzmir reporter Ahmet
Kanbal is detained in
connection with a probe
launched by the Mersin
Chief Prosecutor’s Office.
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Özgür Gündem Gazetesi›ne yönelik polis baskınında
gözaltına alınan gazete çalışanları hakkında «polise
direnme» ve «hakaret» suçlamasıyla açılan davanın
ilk duruşması görüldü. Gazeteciler kendilerinin darp
edildiğini beyan ederken, kadın gazeteciler de polis
tarafından tecavüz tehdidine maruk kaldıklarını söyledi.
A first hearing is held against employees of the now-closed
Özgür Gündem newspaper on charges of resisting the
police and making insults. Journalists noted that they
had been beaten, while women journalists said police had
threatened them with rape.
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Akit TV’de yayınlanan “Gün Başlıyor” programının sunucusu Yusuf
Ozan, Cumhuriyet Gazetesi’ne ağır hakaretler yağdırıp “katliam”
ile tehdit etti. Ozan, “Tek adam rejimi olsaydı ah keşke olsa… Sizi
iki dakikada kapatsa, keşke bir de şeriat olsa, keşke idam olsa sizi
sallandırsa açık konuşuyorum hepiniz hainsiniz… Kellenizin
gitmesi lazım hainsiniz. Demokrasi falan hikaye savaşta sizin gibileri
katletmek mubahtır” dedi.
Yusuf Ozan, the host of Akit TV’s morning show “Gün Başlıyor,”
threatens workers of Cumhuriyet with a massacre. “I wish there were
a one-man regime,” he said. “They would close you in two minutes. I
wish there were shariah, too, I wish there were capital punishment
so that they could hang you. I say this openly: You are all traitors…
Your heads need to be cut off because you’re traitors. Forget about
democracy; it’s a war and slaying people like you is permissible.”

ŞUBAT/FEBRUARY

KHK ile kapatılan TV10’un
çalışanları, televizyonlarının
tekrar açılması talebi ile
71. haftada Galatasaray
Meydanı’nda bir araya geldi.
Workers at TV10 stage
their 71st weekly protest in
Istanbul’s Galatasaray Square
to demand the reopening
of their station after it
was closed with a state of
emergency decree.

Türkiye’de hakkında verilen 7 yıl 6 ay hapis cezası nedeniyle
iltica başvurusunda bulunduğu İsviçre’den ret cevabı alan
gazeteci Hülya Emeç’in itirazı kabul edildi ve ülkeye girişine
izin verildi.
Journalist Hülya Emeç is permitted entry into Switzerland
after an initial rejection of her asylum claim. Emeç has been
sentenced to 7.5 years in jail in Turkey for her journalistic
activities.

Afrin işgaline yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle
tutuklanan gazeteci İdris Yılmaz, tek kişilik hücrede tutulduğu
Elazığ Cezaevinde su ihtiyacının bile karşılanmadığını ailesi
aracılığıyla bildirdi.
Journalist İdris Yılmaz, who was arrested for his social media
posts regarding Turkey’s invasion of Efrîn (Afrin), informs his
family that he is being held in solitary confinement in Elazığ
and that he is not receiving water.

Gazeteci İbrahim Gezici,
İstanbul Sabiha Gökçen
Havalimanı’nda gözaltına
alındı.
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Journalist İbrahim Gezici
is detained at Istanbul’s
Sabiha Gökçen Airport.

8 Şubat tarihinde gözaltına
alınana Mezopotamya
Haber Ajansı İzmir
muhabiri Ahmet Kanbal
serbest bırakıldı.
Mezopotamya Agency
İzmir reporter Ahmet
Kanbal is released, one day
after being detained.

Gaziantep’te gazete dağıtımı yaparken gözaltına alınan
Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi çalışanı Mehmet Uğurlu,
elindeki gazetelere el konulduktan sonra serbest bırakıldı.
Özgürlükçü Demokrasi distributor Mehmet Uğurlu is briefly
detained while delivering newspapers in Gaziantep but was
released after police confiscated the papers in his hand.

Mezopotamya Ajansı İzmir muhabiri Ahmet Kanbal,
hakkındaki yakalama kararı düşürülmediği için yeniden
gözaltına alındı. Bir süre sonra Kanbal, tekrar serbest
bırakıldı.
Mezopotamya Agency İzmir reporter Ahmet Kanbal is
detained because a warrant for his capture was not lifted as
expected. Kanbal was subsequently released.
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Eylül 2017’de gözaltına alınan gazeteci ve foto muhabiri
Çağdaş Erdoğan, ‘örgüt üyeliği’ ve ‘örgüt propagandası’
suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşmasında tahliye
edildi.
Photojournalist Çağdaş Erdoğan, who was detained in September
2017 on charges of membership in a terrorist organization and
conducting terrorist propaganda, is released at his first hearing.

Milletvekili ve gazeteci Enis Berberoğlu, durdurulan MİT
TIR’larının görüntülerinin yayınlanmasıyla ilgili yargılandığı
davada “Devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak”
suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Türkiye’de basın
özgürlüğüne ilişkin
davaları takip eden
@P24Punto24’ün Twitter
sayfası Ahmet-Mehmet
Altan ve Nazlı Ilıcak’ın
duruşması devam ederken
sınırlandırıldı.

Republican People’s Party (CHP) MP Enis Berberoğlu is sentenced
to five years and 10 months in prison in an espionage case regarding
arms shipments to Syria. Last year, Berberoğlu was sentenced to
25 years in prison in the case for his role in providing footage of the
shipments to journalist Can Dündar, but the sentence was later
quashed.

The chief judge in the case
against arrested journalist
Ahmet Altan and
academic Mehmet Altan
prohibt the pair from
reading their defense.
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Gazeteci yazar Ahmet Altan
ve kardeşi Prof. Mehmet
Altan ile gazeteci Nazlı
Ilıcak’ın da aralarında
bulunduğu 6’sı tutuklu 7
kişinin “15 Temmuz darbe
girişimine iştirak etmek”
iddiasıyla yargılandıkları
davada tüm savunmalar
tamamlandı.
Journalist Ahmet Altan; his
brother, Professor Mehmet
Altan; journalist Nazlı Ilıcak
and four others complete
their defense in a case in
which they are charged with
participating in the July 2016
coup attempt.

Sarı basın kartı olmayan gazetecilerin tutuklu eski HDP
Eşbaşkan Selahattin Demirtaş’ın davasına girmeleri engellendi.
Journalists without yellow press cards are prevented from
entering the trial against Selahattin Demirtaş, an arrested
former co-chair of the Peoples’ Democratic Party (HDP).
Kadıköy’deki MİT sosyal tesislerinin fotoğraflarını çektiği
iddiasıyla 13 Eylül’de tutuklanan ve “örgüte üye olmak” ve
“örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla suçlanan Çağdaş
Erdoğan, mahkemedeki ifadesi sırasında polisin cinsel tacizine
maruz kaldığını söyledi.
Photojournalist Çağdaş Erdoğan, who was arrested on 13
September 2017 on charges of being a member of a terrorist
organization and conducting terrorist propaganda for taking a
photo of the Turkish spy agency’s social facilities in Istanbul’s
Kadıköy district, reveals in court that he was subjected to sexual
harassment by police.
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The Twitter account of @
P24Punto24, which follows
journalists’ trials, is restricted
as it follows the trial of
journalists Ahmet Altan,
Mehmet Altan and Nazlı
Ilıcak.

Tutuklu bulunan
gazeteci yazar Ahmet
Altan, akademisyen
kardeşi Mehmet Altan’ın
yargılandığı duruşmada
mahkeme başkanı,
Altan kardeşlerin
savunmalarının
okunmasını engelledi.

14

Cumhuriyet Gazetesi, Akit TV’de tehditler yağdıran Sunucu
Yusuf Ozan hakkında suç duyurusunda bulundu.
Cumhuriyet newspaper files a criminal complaint against
Akit TV presenter Yusuf Ozan after he issued death
threats against the publication.

Akit TV’nin 11 Şubat tarihinde Cumhuriyet Gazetesi’ni hedef
göstermesinin ardından, gazeteye çok sayıda tehdit telefonu
geldi.
Cumhuriyet newspaper is subjected to numerous threats after the
host of a morning program on Akit TV called for the decapitation of
the publication’s employees.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi savcısı, 7 aydır tutuklu
olan BirGün Gazetesi editörü Burak Ekici’nin, “ByLock”
kullandığı iddiasıyla yargılandığı davada “FETÖ örgütü
üyeliği” suçlamasıyla cezalandırılmasını talep etti. Dava,
karar için 27 Şubat’a ertelendi.
An Istanbul prosecutor demands a prison sentence for BirGün
journalist Burak Ekici on charges that he is a Gülenist for
alleging using ByLock 217 times.

Gazeteci Ertuğrul
Mavioğlu,
“Cumhurbaşkanı’na
hakaret” suçlamasıyla
yargılandığı davanın ilk
duruşmasında beraat etti.
Journalist Ertuğrul
Mavioğlu is acquitted
at his first hearing on
charges of “insulting
the president.”

Başbakan Binali Yıldırım ile Almanya Başbakanı Angela
Merkel’in Berlin’deki ortak basın toplantısında Yıldırım,
kendisine fotoğraf gösteren
Alman bir gazeteciye
“Propaganda yapma” sözleriyle
tepki gösterdi. Yıldırım aynı
gezisinde tutuklu Die Welt
Türkiye Muhabiri Deniz Yücel’le
ilgili yakında gelişme olabileceği
kanaatinde olduğunu söyledi.
PM Binali Yıldırım tells
a German journalist not
to “make propaganda”
during a press conference
following a meeting in
Berlin with Chancellor
Angela Merkel.
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1 yıldır iddianamesiz bir şekilde cezaevinde tutulan Die Welt
Türkiye Muhabiri Deniz Yücel için tahliye kararı verildi.
Konuya değinen DİSK Basın-İş, “Başbakan Yıldırım’ın
Almanya ziyaretinin ve burada verdiği sözlerin hemen ardından
Deniz Yücel’in serbest bırakılması, onun bir rehine olduğunun
bir göstergesidir” dedi.
Die Welt’s Turkey correspondent Deniz Yücel, a German
citizen, is released from Turkish prison one year after
he was arrested. “The fact that Deniz Yücel was released
immediately after PM [Binali] Yıldırım’s visit to Germany and
his subsequent comments here shows that he was a hostage,”
DİSK Basın-İş said in a statement.
Gazeteci yazar Ahmet Altan ve kardeşi Prof. Mehmet Altan
ile gazeteci Nazlı Ilıcak’a “15 Temmuz darbe girişimine iştirak
etmek” gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
verildi.
Journalist Ahmet Altan; his brother, Professor Mehmet
Altan; journalist Nazlı Ilıcak are sentenced to life in prison for
allegedly participating in the July 2016 coup attempt.
Gazeteciler Can Dündar, Erdem Gül ve hapiste bulunan CHP
milletvekili Enis Berberoğlu’nun yargılandığı MİT TIR’ları
davası, 14 Mart’a ertelendi.

The MİT trucks case, in which journalists Can Dündar and
Erdem Gül, as well as convicted Republican People’s Party
(CHP) MP Enis Berberoğlu are accused of lifting the lid on
arms transfers to Syria, is adjourned until 14 March.
Gazeteci İsmail Saymaz’ın “Sözde Terörist”, “Esas Duruşta
Cinayet” ve “Ali İsmail: Emri Kim Verdi?” adlı üç kitabının Bolu
Cezaevi’ne keyfi bir biçimde alınmadığı ortaya çıktı.
News emerges that three of journalist İsmail Saymaz’s books,
“So-Called Terrorist,” “Murder While Standing at Attention”
and “Ali İsmail: Who Gave the Order?” have been arbitrarily
banned from Bolu Prison.

OHAL KHK’sı ile kapatılan TV10’un çalışanları,
televizyonlarının tekrar açılması talebi ile 72. haftada
Galatasaray Meydanı’nda bir araya geldi.
Workers at TV10 stage their 72nd weekly protest in
Istanbul’s Galatasaray Square to demand the reopening
of their station after it was closed with a state of
emergency decree.
15 Aralık 2017 tarihinde gazeteci Nedim Türfent’e 8 yıl 9
ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, gerekçeli kararında
“haberlerin rahatsız edici olduğu” yorumunda bulundu.
Özgürlükçü Demokrasi
Gazetesi çalışanı Ferhat
Duman, Van’da gazete
dağıtımı yaptığı sırada
gözaltına alındı.

The court that sentenced journalist Nedim Türfent to eight
years and nine months in prison on 15 December 2017
releases its reasoning for the conviction, declaring that
Türfent’s “news stories were annoying.”

The Adana 11th Court of
Serious Crimes sentences
journalist Aytekin Gezici
to 7.5 years in prison for
membership in a terrorist
organization.

Mezopotamya Haber
Ajansı’nın sorumlu
Yazıişleri Müdürü Elif
Çetiner ve muhabiri
Melike Ceyhan haber
takibi için gittikleri
Beyoğlu’nun Hacı Ahmet
Mahallesi’nde gözaltına
alındı. Gazeteciler öğle
saatlerinden sonra serbest
bırakıldı.
Mezopotamya Agency
News Editor Elif Çetiner
and reporter Melike
Ceyhan are detained
while following a story
in Istanbul’s Hacı Ahmet
neighborhood. The
journalists were released
in the afternoon.

Özgürlükçü Demokrasi
employee Ferhat Duman is
detained while distributing
the newspaper in Wan
(Van).
Tutuklu gazeteci Aytekin
Gezici, ‘terör örgütü
üyeliği’ suçlamasıyla
yargılandığı davanın
Adana 11. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülen
karar duruşmasında
yaklaşık 7.5 yıl hapis cezası
aldı.
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OHAL KHK’sı ile kapatılan Mersin Radyo Ses Genel Yayın
Yönetmeni Semra Özlü ve ortağı Ferhat Orhan ile ilgili
iddianame hazırlandı. İddianamede, el konulan Mehmet Nuri
Dersimi’nin bir kitabı ile sosyolog yazar İsmail Beşikçi’nin dört
kitabı ‘örgütsel faaliyet’in gerekçesi olarak değerlendirildi.
Ancak aynı iddianamede, “Kitapların yasaklı olup olmadığı
internet üzerindeki araştırmalarda bulunmadı” ifadesi de yer
aldı.
An indictment is prepared against Semra Özlü, the editorin-chief of the now-closed Mersin Radyo Ses, as well as her
partner Ferhat Orhan. According to prosecutors, a book by
Mehmet Nuri Dersimi and four titles by sociologist İsmail
Beşikçi indicated that the suspects were engaged in “terrorist
organization activities,” even though the indictment also
stated elsewhere that “an internet search could not determine
whether the books were prohibited.”
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16 aydır tutuklu yargılanan
OHAL KHK’sı ile kapatılan
Dicle Haber Ajansı (DİHA)
muhabiri İdris Sayılgan, Muş
2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
görülen ikinci duruşmada da
tahliye edilmedi. Sayılgan,
“Muhalif gazeteci olmam
ya da iktidarın muhalif
gazetecileri hedef göstermesi
beni örgüt üyesi yapmaz” dedi.
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Köşe yazarı Nurcan Baysal, Cizre’deki yasaklı döneme ilişkin
köşesinde kaleme aldığı yazı gerekçesiyle 10 ay hapis cezasına
çarptırıldı.
Columnist Nurcan Baysal is sentenced to 10 months in prison
for a piece regarding a curfew in Cizîr (Cizre).
Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi çalışanı Ahmet Boltan,
Diyarbakır’da gözaltına alındı.
Özgürlükçü Demokrasi employee Ahmet Boltan is
detained in Amed (Diyarbakır).
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Özgürlükçü Demokrasi ve Welat Gazetesi çalışanları Şükran
Erdem ve Mizgin Fendik, Van’da gözaltına alındı.
Özgürlükçü Demokrasi and Welat newspaper employees
Şükran Erdem and Mizgin Fendik are detained in Wan (Van).
Afrin operasyonuna ilişkin attığı manşet nedeniyle
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hedef gösterdiği Kuzey Kıbrıs’ta
yayımlanan Afrika Gazetesi’ne dönük saldırıya katılan 6 kişiye
hapis cezası verildi.
Six people are convicted on charges of attacking Afrika
newspaper in Turkish Cyprus after President Recep Tayyip
Erdoğan threatened it over its headline about Turkey’s
invasion of Efrîn (Afrin).

6 Şubat tarihinde gözaltına alınan OHAL KHK’sı ile kapatılan
Azadiya Welat Gazetesi’nin çalışanı Çetin Kurşun tutuklandı.

İdris Sayılgan, a reporter with
the now-closed Dicle News
Agency (DİHA) who has been
under arrest for 16 months,
appears at his second hearing
at the Muş 2nd Court of
Serious Crimes. Sayılgan
rejected the charges against
him, saying, “Just because I’m
an opposition journalist and
the government has targeted
opposition journalists
doesn’t make me the member
of a terrorist organization.”
The court refused to release
Sayılgan.

Artı Gerçek yazarı Ömer Faruk Gergerlioğlu’na sosyal medya
paylaşımları nedeniyle ‘propaganda’ suçundan 2.5 yıl hapis verildi.
Human rights defender and Artı Gerçek writer Ömer Faruk
Gergerlioğlu is sentenced to 2.5 years in jail on propaganda
charges for his social media posts.

The Press Council issues
a formal condemnation
of Sabah reporters Aykut
Gören and Tülay Canbolat for
violating press principles in
a story.

8 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen OHAL KHK’sı ile
kapatılan Dihaber muhabiri Selman Keleş ile gazeteci Arif
Aslan, ‘örgüt üyeliği’ iddiasıyla 2’inci kez hakim karşısına çıktı.
Duruşma, 5 Haziran’a ertelendi.

ŞUBAT/FEBRUARY

Çetin Kurşun, an employee with the now-closed Azadiya Welat
newspaper, is arrested following his detention on 6 February. His
brother Sedat Kurşun, who was detained at the same time, was
released.

Basın Konseyi Sabah
muhabirleri Aykut Gören
ve Tülay Canbolat hakkında
basın meslek ilkelerine
aykırı davrandıkları
gerekçesiyle kınama kararı
aldı.

Gazeteci İsmail
Küçükkaya ve avukat Fidel
Okan’ın ‘Kamu görevlisine
alenen hakaret’ ve ‘Türkiye
Cumhuriyeti devletinin
kurum ve organlarını
aşağılama’ iddiasıyla
haklarında açılan davanın
ikinci duruşması görüldü.
Journalist İsmail
Küçükkaya and lawyer
Fidel Okan appear for a
second hearing on charges
of “openly insulting a public
official” and “insulting the
institutions or organs of
the Turkish state.”

OHAL KHK’sı ile kapatılan Dicle Haber Ajansı’nın (DİHA)
Hakkari muhabiri Şermin Soydan, “casusluk” iddiasıyla müebbet
hapis istemiyle açılan davada beraat etti.

6 Şubat’ta gece yarısı
gözaltına alınan gazeteci
Pınar Tarlak serbest
bırakıldı.

Şermin Soydan, the Colemêrg (Hakkari) reporter for the nowclosed Dicle News Agency (DİHA), is acquitted on espionage
charges. She had been facing life in prison.

Journalist Pınar Tarlak,
who was detained on 6
February, is released.

Dihaber reporter Selman Keleş, who was released after eight
months under arrest, and journalist Arif Aslan appear in court
for a second hearing on charges of membership in a terrorist
organization. The case was adjourned until 5 June.
Sendika.org editörü Çağlar
Özbilgin’in Ankara’daki evi polis
tarafından basıldı. Afrin savaşı ile
ilgili sosyal medya paylaşımları
gerekçesiyle yapılan baskında
Özbilgin, evde olmadığı için
gözaltına alınmadı.
Police raid the home of Sendika.
org Editor Çağlar Özbilgin in
Ankara on account of his social
media posts regarding Efrîn
(Afrin). Özbilgin was not detained
because he was not home at the
time.
Cumhuriyet Gazetesi’nin AKP’nin İstanbul il yönetimindeki üç
ismin belediye ve kamu kurumlarından aldığı ihalerle ilgili 10
Nisan 2017’de “İhale Partisi” başlığıyla yaptığı haberine yayın
yasağı getirildi.
A press ban is imposed on a 10 April 2017 story by Cumhuriyet
newspaper regarding the Justice and Development Party’s
(AKP) involvement in a tender in Istanbul.
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OHAL KHK’sı ile kapatılan
TV10’un çalışanları,
televizyonlarının tekrar
açılması talebi ile 73.
haftada Galatasaray
Meydanı’nda bir araya
geldi.

Özgür Toplum Journal worker Mevlüt Gür and an
unidentified woman are detained in Adana.

A court refuses to release 19 of
29 media workers in a case into the
Gülenists’ alleged media wing. The
case, which includes journalist
Murat Aksoy and singer and
writer Atilla Taş, was adjourned
until 7 March.

Workers at TV10 stage
their 73rd weekly protest in
Istanbul’s Galatasaray Square
to demand the reopening
of their station after it was
closed with a state of
emergency decree.

Turkey’s media watchdog, RTÜK, fines Yaşam TV 13,000 TL and
orders the music program “Cevdet Gülbay ile Govend Show” to
cease broadcasting for five episodes because a participant
greeted viewers in Kurdish and because the station broadcast
“an unofficial translation” of the participant’s songs.

Van’da 2015 yılında yaptıkları bir haber nedeniyle
haklarında TCK 301’inci maddeden dava açılan 4
gazeteciden Bedran Babat ve Mustafa Ece’ye 5 ay
ertelenmeli ceza verildi.

Van Yüksek Güvenlikli
Cezaevi’nde kalan
gazeteci Nedim Türfent’e
gönderilen yazar Nurcan
Baysal’ın “Ezidiler: 73.
Ferman Katliam ve
Kurtuluş” adlı kitabı ile
gazeteci-yazar Ahmet
Altan’ın “Ölmek Kolaydır
Sevmekten” adlı kitabı,
cezaevi idaresi tarafından
“sakıncalı” bulunarak
verilmedi.

Halkın Günlüğü Gazetesi Tunceli muhabiri Sertan Önal,
İstanbul’da gözaltına alındı.
Halkın Günlüğü Dersim (Tunceli) reporter Sertan Önal is
detained in Istanbul.

Prison authorities in
Wan (Van) refuse to give
journalist Nurcan Baysal’s
“Yazidis: The 73rd Genocide
and Liberation” and
journalist/writer Ahmet
Altan’s “Dying is Easier
than Loving” books to
convicted journalist
Nedim Türfent on the
grounds that they are
“suspect.”
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23 Şubat’ta gözaltına alınan
Halkın Günlüğü Gazetesi
Tunceli muhabiri Sertan Önal
tutuklandı.

Halkın Günlüğü Dersim
(Tunceli) reporter Sertan
Önal, who was detained on 23
February in Istanbul, is arrested.

ŞUBAT/FEBRUARY

Adana’da Özgür Toplum Dergisi çalışanı Mevlüt Gür
gözaltına alındı.

“FETÖ’nün medya
yapılanmasında yer aldıkları”
iddiasıyla 19’u tutuklu 29 medya
çalışanının “örgüt üyeliği” ve
“darbe teşebbüsü” suçlamasıyla
yargılandığı davada tahliye
çıkmadı. Dava, 7 Mart’a ertelendi.

Journalists Bedran Babat and Mustafa Ece are sentenced to
a suspended five months in prison for insulting Turkishness
due to a story published in 2015 in Wan (Van).
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Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Yaşam TV’ye “Govend
Show” isimli programdaki Kürtçe konuşma ve şarkılar
gerekçesiyle, 13 bin TL ve 5 yayın durdurma cezası verdi.

Gazeteci Muhammet Doğru’ya “örgüt üyeliği” suçlamasıyla 6
yıl 3 ay, “örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla ise 2 yıl 3 ay
hapis cezası verildi.
Journalist Muhammet Doğru is sentenced to six years and three
months in jail for membership in a terrorist organization and
two years and three months in jail for terrorist propaganda.
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Eski Taraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, yazar Ahmet Altan,
“terör örgütü propagandası yapmak” ve “Cumhurbaşkanı’na
hakaret” suçlamalarıyla toplam 5 yıl 11 ay hapse mahkum edildi.
16 Şubat tarihinde ise 15 Temmuz darbe girişimini önceden
bildikleri iddiasıyla yargılandığı davada Altan’a ağırlaştırılmış
müebbet hapis cezası verilmişti.
Former Taraf Editor-in-Chief Ahmet Altan is sentenced to five
years and 11 months in prison for conducting terror propaganda
and insulting the president. On 16 February, Altan was sentenced
to aggravated life in prison.
Nobel Ödülü sahibi 38 yazarın imzaladığı Cumhurbaşkanı
Erdoğan’a hitaben yazılan açık mektupta tutuklu yazar ve
gazetecilerin serbest bırakılması istendi.
Thirty-eight Nobel literature laureates pen an open letter to
President Recep Tayyip Erdoğan, demanding that Turkey release
all imprisoned writers and journalists.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), haber sitesi
Ahval’e erişim engeli getirdi.
The Information and Communication Technologies Authority
(BTK) bans access to the Ahval news site.

Akit TV’de “Gün Başlıyor”
programının sunucusu
Ahmet Keser, Afrin’de
sivil ölüm iddiaları ile
ilgili “Sivil öldürecek olsak
Cihangir’den başlarız”
dedi.
Ahmet Keser, the presenter
for the program “Gün
Başlıyor” on Akit TV, issues
death threats live on air.
While discussing the deaths
of civilians in Efrîn (Afrin),
Keser says, “If we were
going to kill civilians, we
would start in (the secular
Istanbul neighborhood) of
Cihangir.”
Telefonunda ByLock
uygulaması bulunduğu
gerekçesiyle 6 yıl 3 ay
hapis cezasına çarptırılan
BirGün Gazetesi editörü
Burak Ekici, tutuklu
kaldığı süre göz önünde
bulundurularak tahliye
edildi.
Former BirGün Editor
Burak Ekici, who was
sentenced to six years and
three months in prison
for allegedly having the
ByLock application on his
phone, is released based
on time already served.
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16. Filmmor Kadın Filmleri Festivali’nin programında
yer alan ‘‘Yeva’’ filminin gösterimi, İstanbul Valiliği
tarafından OHAL gerekçesiyle yasaklandı.

The Istanbul’s Governor’s Office bans a showing of the
film “Yeva” at the 16th Filmmor Women’s Film Festival,
citing the continuing state of emergency.
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Haber takibi için Diyarbakır’ın Lice ilçesine giden JinNews
muhabiri Durket Süren, ilçe girişinde gözaltına alındı.
JinNews reporter Durket Süren is detained at the entrance to
Amed’s (Diyarbakır) Lîce (Lice) district after going there for a
news story.
OHAL KHK’si ile kapatılan Hayatın Sesi televizyonu
davasında savcı, televizyonun sahipleri Mustafa Kara ve
İsmail Gökhan Bayram ile genel ve sorumlu müdürü Gökhan
Çetin’in ‘‘zincirleme şekilde örgüt propagandası’’ yaptıklarını
iddia ederek ayrı ayrı 13 yıla kadar hapislerini talep etti.
The prosecutor in a case into Hayatın Sesi, which was closed
with a state of emergency decree, demands a total of 13 years
in prison each for the station’s owners, Mustafa Kara and
İsmail Gökhan Bayram, as well as General Manager Gökhan
Çetin on charges of “repeated terrorist propaganda.”

MART/MARCH

Yayın hayatına 1 Aralık
2017’de başlayan haber sitesi
Ahval’e, Bilgi Teknolojileri
ve İletişim Kurumu (BTK)
tarafından erişim engeli
getirildi.

Van’da 11 Nisan 2016 tarihinde tutuklanan OHAL KHK’si
ile kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri Ziya
Ataman’ın da aralarında bulunduğu 9’u tutuklu toplam 19 kişi
hakkında açılan davanın ilk duruşması, Şırnak 1. Ağır Ceza
Mahkemesinde görüldü. Ataman’ın tahliyesini reddeden
mahkeme, davayı 25 Mayıs’a erteledi.

OHAL KHK’si ile kapatılan
TV10’un çalışanları,
televizyonlarının tekrar
açılması talebi ile 74. haftada
Galatasaray Meydanı’nda bir
araya geldi.

The Information
and Communication
Technologies Authority
(BTK) blocks access to
the Ahval news website,
which began operations on 1
December 2017.

Ziya Ataman, a reporter for the now-closed Dicle News
Agency (DİHA) who was arrested on 11 April 2016 in
Wan (Van), appears in a court in Şirnex (Şırnak) for his
first hearing. The court, which refused to release Ataman,
adjourned the case until 25 May.

Workers at TV10 stage
their 74th weekly protest
in Istanbul’s Galatasaray
Square to demand the
reopening of their station
after it was closed with a
state of emergency decree.

Kocaeli’de yayın yapan Mavi Kocaeli Gazetesi patronu İlker
Akşit ile yaşanan tartışma sonrası, gazetenin yazı işleri
müdürü Sebahattin Aydın, editör Nurdan Akbaş, internet
editörü Caner Aktan, grafikerler Hilal Küçükparlak ve Filiz
Davutoğlu ile idari müdür Tuğçe Yoldaş işten atıldı.
News Editor Sebahattin Aydın, Editor Nurdan Akbaş, Internet
Editor Caner Aktan, graphic artists Hilal Küçükparlak and
Filiz Davutoğlu, as well as Administrative Manager Tuğçe
Yoldaş, are fired from the Mavi Kocaeli Newspaper after an
argument with the paper’s boss, İlker Akşit.
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Dengê Amerika’nın (Amerika’nın Sesi Kürtçe bölümü) eski
muhabiri Zozan Yaşar’ın İstanbul’daki evine polis baskın
düzenledi. Hakkında gözaltı kararı bulunan Yaşar’ın evde
olmadığı öğrenildi.
Police in Istanbul stage a raid on the home of Zozan Yaşar,
a former reporter for Dengê Amerika, Voice of America’s
Kurdish section. Yaşar, who is the subject of a detention
warrant, was not at home at the time.
Aryen Haber internet gazetesi, Afrin haberleri nedeniyle Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 70. kez erişime
engellendi. Aryen Haber, aryenhaber71.xyz adresiyle yayınına
devam ediyor.
The Aryen Haber internet site is closed for the 70th time by
the Information and Communication Technologies Authority
(BTK) due to its stories on Efrîn (Afrin). The site is continuing
its operations at aryenhaber71.xyz.

MART/MARCH

İstanbul’da Genel Bilgi
Taraması (GBT) uygulaması
esnasında OHAL KHK’si ile
kapatılan Özgür Gündem
Gazetesi çalışanı Mustafa
Göktaş, araması olduğu
gerekçesiyle gözaltına alındı.
Mustafa Göktaş, an employee
with the now-closed Özgür
Gündem newspaper, is
detained at a routine check
in Istanbul on the grounds
that he is being sought by
authorities.

İYİ Parti kurucular kurulu üyesi
Vedat Yenerer’in genel yayın
yönetmeni olduğu ve MHP
Genel Merkezi yönetimine
muhalif haberler yapan “www.
haberayyildiz.com” adresli
internet sitesine TBMM içinde
erişim engeli getirildi.
Access to www.haberayyildiz.
com, a news site operated by
Vedat Yenerer, a founding
member of the Good Party and
opponent of the Nationalist
Movement Party (MHP), is
blocked within the Turkish
Parliament.
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Diyarbakır Lice’de 1 Mart tarihinde gözaltına alınan JinNews
muhabiri Durket Süren serbest bırakıldı.
Authorities release JinNews reporter Durket Süren, who was
detained at the entrance to Amed’s (Diyarbakır) Lîce (Lice)
district after going there for a news story on 1 March.
Suriye Devlet
Televizyonu’ndan 2 muhabir,
HDP eş genel başkanı Sezai
Temelli ile röportaj yaptıktan
sonra partinin genel merkezi
önünde gözaltına alındı.
Two reporters from Syrian
state television are detained
in Turkey after conducting
an interview with Peoples’
Democratic Party (HDP) CoChair Sezai Temelli.
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OHAL KHK’si ile
kapatılan Özgür
Gündem Gazetesi’nin
görülen ana davasında,
yayın danışma kurulu
üyesi Ragıp Zarakolu
hakkındaki yakalama
kararı kaldırıldı.
A court lifts a warrant
for the capture of Ragıp
Zarakolu, a member of
the Board of Directors
of the now-closed Özgür
Gündem newspaper.
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Gazeteci Hayri Tunç,
hakkında şikayet olduğu
gerekçesiyle evine yapılan
baskın ile gözaltına
alınarak İstanbul Emniyet
Müdürlüğü’ne götürüldü.
Tunç, sonra serbest bırakıldı.
Journalist Hayri Tunç is
detained in a raid on his
house on the basis of a
complaint filed against him.
Tunç was subsequently
brought to the Istanbul Police
Station. Tunç was later
released.
Eski Zaman Gazetesi editörü H.R.Ç.’nin yanı sıra yedi kişi
Yunanistan’a geçmeye çalışırken yakalandı.
Former Zaman Editor H.R.Ç. and seven others are caught
while trying to cross into Greece.

Van Erciş’te yaşanan
cinsel istismar olaylarını
haberleştiren Gazete
Yaşam muhabirleri İdris
Yılmaz ve Erhan Akbaş’ın
yargılandığı davanın
duruşması görüldü. Dava,
5 Haziran’a ertelendi.
A hearing is held in a
case against Gazete
Yaşam journalists İdris
Yılmaz and Erhan Akbaş,
who face charges after
reporting on sexual
exploitation in Wan’s
(Van) Erdîş (Erciş)
district. The case was
adjourned until 5 June.

Gazeteci Nazlı Ilıcak hakkında Kara Kuvvetleri
Komutanlığı’nın şikayeti üzerine ‘‘Devletin güvenliğine ilişkin
gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama’’
suçu kapsamında müebbet hapis istemiyle iddianame
düzenlendi. Ilıcak, geçen ay darbeye katıldığı gerekçesiyle
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı.
A prosecutor demands life in prison for journalist Nazlı Ilıcak
in an indictment that was prepared following a complaint
by the Turkish Land Forces. Ilıcak, who faces charges of
espionage, was sentenced to aggravated life in prison last
month on charges that she participated in the July 2016 coup
attempt.

Emek Partisi Antalya İl Başkanı Sadık Türk ve Evrensel
muhabiri Mahir Doğan, sosyal medya paylaşımları nedeniyle
Antalya Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatı ile Antalya Emniyet
Müdürlüğü’ne çağrılarak ifadesi alındı.
Party of Labor (EMEP) Antalya Chair Sadık Türk and
Evrensel reporter Mahir Doğan are called to testify due to
their social media posts.

‘‘FETÖ’nün medya yapılanmasında’’ yer aldıkları iddiasıyla
gazeteci Murat Aksoy ve müzisyen/yazar Atilla Taş’ın da
aralarında bulunduğu ‘‘örgüt üyeliği’’ ve ‘‘darbe teşebbüsü’’ ile
suçlanan 28 medya çalışanı için karar çıktı. Taş’a ‘‘örgüte bilerek
ve isteyerek yardım etmek’’ suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün, Aksoy’a 2
yıl 1 ay hapis cezası verildi. Ali Akkuş, Muhammet Sait Kuloğlu,
Erkan Acar, Oğuz Usluer, Hüseyin Aydın, Ufuk Şanlı, Yetkin
Yıldız ve Cuma Ulus ‘‘örgüt üyeliği’’ suçlamasıyla 7 yıl 6 ay hapis
cezasına çarptırıldı. Cihan Acar, Bünyamin Köseli, İbrahim
Balta, Bayram Kaya, Cemal Azmi Kalyoncu, Hanım Büşra
Erdal, Mutlu Çölgeçen, Ünal Tanık, Yakup Çetin, Seyit Kılıç,
Hüseyin Aydın, Abdullah Kılıç ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu ‘‘örgüt
üyeliği’’ suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı.
A Turkish court convicts 28 suspects, including journalist
Murat Aksoy and musician and writer Atilla Taş, on charges
of membership in a terrorist organization and participation
in the July 2016 coup attempt on behalf of the Gülenists. Taş
was sentenced to three years, one month and 15 days in jail
for “knowingly and willingly aiding a terrorist organization,”
while Aksoy was sentenced to 25 months in jail. Ali Akkuş,
Muhammet Sait Kuloğlu, Erkan Acar, Oğuz Usluer, Hüseyin
Aydın, Ufuk Şanlı, Yetkin Yıldız and Cuma Ulus were
sentenced to 7.5 years in jail each for membership in a terrorist
organization. Cihan Acar, Bünyamin Köseli, İbrahim Balta,
Bayram Kaya, Cemal Azmi Kalyoncu, Hanım Büşra Erdal,
Mutlu Çölgeçen, Ünal Tanık, Yakup Çetin, Seyit Kılıç, Hüseyin
Aydın, Abdullah Kılıç and Gökçe Fırat Çulhaoğlu were also
convicted of membership in a terrorist group and sentenced to
six years and three months in prison.

Diyarbakır’da bulunan
Neolitik kafeye baskı
düzenleyen polisler, ‘‘yasadışı
olduğu’’ gerekçesiyle
Evrensel ve Azadiya Welat’ın
da aralarında olduğu bazı
gazetelere el koydu.
Police raid the Neolitik
cafe in Amed (Diyarbakır),
confiscating copies of the
Evrensel and Azadiya Welat
newspapers on the grounds
that they are illegal.
İstanbul Cumhuriyet
Başsavcılığı, CHP
Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı
Man Adası belgelerine ilişkin
savcılığın verdiği takipsizlik
kararını, “Savcılık: Man
belgeleri gerçek” başlığıyla
haberleştiren Cumhuriyet
Gazetesi muhabiri Alican
Uludağ hakkında soruşturma
başlattı.
The Istanbul Chief
Prosecutor’s Office opens a
probe against Cumhuriyet
reporter Alican Uludağ
for his story about an
official decision to drop a
case against Republican
People’s Party (CHP)
Kemal Kılıçdaroğlu over his
presentation of the Isle of
Man papers, which detail
corruption.
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Gazeteci Büşra Sanay’ın
Türkiye’deki ensest gerçeğine
dikkat çekmek için birçok
uzman ile görüşerek kaleme
aldığı ‘‘Kardeşini Doğurmak:
Türkiye’de Ensest Gerçeği’’
kitabının tanıtımı planlanan iki
alışveriş merkezi, tanıtımı iptal
ederek kitaba sansür uyguladı.
Two malls cancel a launch event
for journalist Büşra Sanay’s
book “Giving Birth to Your
Brother: The Truth About
Incest in Turkey.”
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, MİT Tır’ları davasında ‘‘gizli belge
ve bilgileri açıklamak’’ suçlamasıyla 5 yıllık hapis cezası
çarptırılan gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül için ceza
veren yerel mahkemenin kararını bozdu ve gazetecilerin
casusluktan ceza almasını talep etti. Bu suç, 15 yıldan 20 yıla
kadar hapis cezasını öngörüyor.
The Supreme Court of Appeals overturns five-year sentences
for journalists Can Dündar and Erdem Gül on charges of
“disclosing secret documents and information” for shedding
light on the shipment of weapons to jihadists in Syria,
demanding instead that they face charges of espionage, which
could result in up to 20 years in prison.
DİSK Genel Başkanı Kani Beko, Silivri Hapishanesi
yerleşkesinde görülen Cumnhuriyet Gazetesi davası öncesi,
elinde Cumhuriyet Gazetesi tuttuğu için gözaltına alınmak
istendi, ancak çevredekiler gözaltı yapılmasını engelledi.
Police attempt to detain DİSK Chair Kani Beko for carrying a
copy of Cumhuriyet newspaper but are prevented from doing
so by onlookers.
Adana’da Özgür Toplum Dergisi ve Özgürlükçü Demokrasi
Gazetesi’ni dağıttıkları için yargılanan Murat Karakaş ile
Leyla Yıldız’a ‘‘örgüte yardım ve yataklık etme’’ iddiasıyla 3 yıl
1 ay 15’şer gün hapis cezası verildi.
Murat Karakaş and Leyla Yıldız are sentenced to three years,
one month and 15 days in prison each on charges of “aiding
and abetting a terrorist organization” for distributing the
Özgür Toplum journal and Özgürlükçü Demokrasi newspaper
in Adana.
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Cumhuriyet Gazetesi’nin
yayın politikasının
suçlama konusu edildiği
Cumhuriyet davasının altıncı
duruşmasında gazeteciler
Ahmet Şık ve Murat Sabuncu
tahliye edilirken aynı davada
yargılanan Cumhuriyet
İcra Kurulu Başkanı Akın
Atalay’ın tutukluluğunun
devamına karar verildi.
Tahliye edildikten sonra
konuşan Şık, “Bu mafya
saltanatı hak ettiği yere
gidecek, işte biz o gün
sevineceğiz.” dedi. Şık, 28
Aralık 2016’dan beri tutuklu
bulunuyordu. Dava, 16 Mart’a
ertelendi.
Journalists Ahmet Şık and
Murat Sabuncu are released
in the sixth hearing into
the Cumhuriyet case, but
the court orders Board of
Directors Chair Akın Atalay
to remain in custody. “This
mafia sultanate will go to
the place where it deserves
– that’s the day we will
celebrate,” said Şık, who was
arrested on 28 December
2016. The case was
adjourned until 16 March.

Oktay Candemir’in 22 Aralık 2017 tarihinde yazdığı “Badem
Bıyık Bilakis” başlıklı yazısını kendisine hakaret sayan
Büyükşehir Belediyesi kayyumu Murat Zorluoğlu, şikayetçi
oldu. Van Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘‘Kamu görevlisine
görevinden dolayı yazılı iletiyle alenen hakaret’’ suçu işlediğini
iddia etti. Candemir hakkında dava açıldı.
A case is opened against journalist Oktay Candemir on
charges that he insulted the trustee appointed to Wan (Van)
Metropolitan Municipality by calling him an “almond
moustache” – a type of facial style favored by the ruling
Justice and Development Party (AKP).
OHAL KHK’si ile kapatılan TV10’un çalışanları,
televizyonlarının tekrar açılması talebi ile 75. haftada
Galatasaray Meydanı’nda bir araya geldi.

Tutuklu gazeteci Seda
Taşkın hakkında hazırlanan
iddianamede, yaptığı
haberler, sosyal medya
paylaşımları ve HDP’li
milletvekilleriyle yaptığı
telefon görüşmeleri ‘‘suç’’
olarak değerlendirildi.
A prosecutor prepares an
indictment against arrested
journalist Seda Taşkın,
declaring her news stories
and social media posts to be
criminal in nature.

Workers at TV10 stage their 75th weekly protest in Istanbul’s
Galatasawray Square to demand the reopening of their station
after it was closed with a state of emergency decree.
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CHP İstanbul milletvekili
Barış Yarkadaş’ın, Başbakan
Binali Yıldırım’la ilgili yaptığı
açıklamayı yayınlayan 22
internet sitesinin ilgili haberine
İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza
Hakimliği tarafından erişim
engeli getirildi.
The Istanbul Anadolu 3rd
Criminal Court of Peace blocks
access to 22 internet sites
that published Republican
People’s Party (CHP) MP Barış
Yarkadaş’s statements about
Prime Minister Binali Yıldırım.
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Ordu’da 25 yıldır yayın yapan TV52 televizyonunun binası,
imar ve yangın talimatı eksiklikleri nedeniyle zabıta ekipleri
tarafından mühürlendi. Yayını kesilirken, çalışanlar duruma
tepki gösterdi. TV52, belediye başkanıyla ilgili yolsuzluk
iddialarını gündeme taşımıştı.
Municipal patrol officers seal the building of the TV52
television channel, which has broadcast in Ordu for 25 years,
on the grounds that there are problems with planning and fire
escapes. Employees of the station expressed their anger at the
decision as TV52’s signal was cut. The channel had shed light
on graft allegations surrounding Ordu’s mayor.
Hrant Dink cinayetinde kamu görevlilerinin yargılandığı
davanın 68. duruşması görüldü. Hrant’ın Arkadaşları’ndan
Bülent Aydın, “Gerçek katilleri hak ettikleri cezayı alana, bu
alçak cinayetin tüm ortaklarından hesap sorulana kadar biz
bitti demeden bu dava bitmez.” dedi.
A court holds a 68th hearing against the public officials
charged in connection with the murder of journalist Hrant
Dink. “Until [we are satisfied that] the true murderers
have received punishment and that all of the parties to this
cowardly murder have given an account, this trial will not
end,” said Bülent Aydın of the Hrant’s Friends group.
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MHP milletvekilleri
TBMM’de A Haber
muhabiri Sadık Bey’i
tartakladı.
Nationalist Movement
Party (MHP) MPs rough
up A Haber reporter
Sadık Bey in the Turkish
Parliament.
AKP içerisindeki kimi
kulisleri köşesine taşıyan
Yeniçağ Gazetesi yazarı
Ahmet Takan’ın bazı
yazılarına erişim engeli
getirildi. Bakırköy 4. Sulh
Ceza Hakimliği, Takan’ın,
“Papa’dan arabuluculuk
istendi mi?” başlıklı 8
Şubat, “Barzani’nin lobi
şirketi, Erdoğan için
çalışmış” başlıklı 9 Şubat,
“Saray kabinesinde had
kavgası” başlıklı 27 Şubat
tarihli yazılarına erişim
engeli getirdi.
Access is blocked to
articles by Yeniçağ writer
Ahmet Takan, who is
known for publishing
behind-the-scenes news
about the ruling Justice
and Development Party
(AKP). The Bakırköy 4th
Criminal Court of Peace
blocked articles that were
published on 8, 9 and 27
February.

RTÜK, sunucu Ahmet Keser’in “Sivil öldürecek olsak
Cihangir’den başlarız.” sözünden dolayı Akit TV’ye kanalın 1
aylık reklam gelirinin yüzde 3’ü oranında para cezası verdi.
Turkey’s media watchdog assesses Akit TV a fine equaling
a third of its monthly advertisement revenue for presenter
Ahmet Keser’s recent comments that “we would start in
[upmarket areas] if we wanted to kill civilians” in reference to
Turkey’s killing of civilians in Efrîn (Afrin).

DİSK Basın-İş Genel Başkanı Faruk Eren’in
de aralarında bulunduğu gazeteciler, Ertuğrul
Mavioğlu, Celal Başlangıç, Ömer Ağın, İhsan
Çaralan, Celalettin Can, Fehim Işık, Öncü
Akgül ve Dilşah Kocakaya’nın yargılandığı
Özgür Gündem Gazetesi davası eksiklerin
tamamlanması için 7 Mayıs’a ertelendi.

The Istanbul 14th Court of Serious Crimes
hears a case into journalists Faruk Eren –
who is also DİSK Basın-İş’s chair – Ertuğrul
Mavioğlu, Celal Başlangıç, Ömer Ağın, İhsan
Çaralan, Celalettin Can, Fehim Işık, Öncü
Akgül and Dilşah Kocakaya for participating
in a solidarity campaign to support the nowclosed Özgür Gündem newspaper. The case
was adjourned until 7 May.
Başbakan Binali Yıldırım,
bagımsızozgurmedya.
com’a hakaret davası açtı.
Prime Minister Binali
Yıldırım opens a libel case
against the website of
Bağımsız Özgür Medya.

Gazeteciler Can Dündar, Erdem Gül ve CHP milletvekili Enis
Berberoğlu’nun MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin, ‘‘silahlı
terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla
birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek’’ suçundan
yargılanmasına devam edildi. Dava, 9 Mayıs’a ertelendi.
A trial against journalists Can Dündar and Erdem Gül, as well
as Republican People’s Party (CHP) MP Enis Berberoğlu,
continues on charges that they “knowingly and willingly aided
an armed terror group without participating in its hierarchy”
in regard to the publication of Turkish arms shipments to
Syria. The case was adjourned until 9 May.

Dünyaca ünlü İngiliz sokak sanatçısı Banksy, gazeteci ve
ressam Zehra Doğan’ın cezaevinde oluşunu protesto için New
York’un Manhattan bölgesinde bir duvar resmi yaptı.
World-famous British street artist Banksy draws a wall
mural for journalist and painter Zehra Doğan to protest her
incarceration for drawing a picture.
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Cumhuriyet Gazetesi icra kurulu başkanı Akın Atalay’ın
502 gündür tutuklu bulunduğu Cumhuriyet davasının
7. duruşması Silivri’de görüldü. Duruşmada mütalaasını
açıklayan savcı, aralarında Atalay, Ahmet Şık, Murat
Sabuncu’nun da bulunduğu 13 gazete çalışanının ‘‘örgüte üye
olmamakla birlikte örgüte yardım suçundan’’ 7,5 yıldan 15 yıla
kadar hapsini talep etti.
A court in Silivri hears a seventh hearing in the case
into Cumhuriyet newspaper. The prosecutor demanded
between 7.5 and 15 years in prison for Board of Directors
Chair Akın Atalay – who has been in jail for 502 days – as
well as journalist Ahmet Şık, Murat Sabuncu and 10 others
on charges of “aiding and abetting a terrorist organization
without being a member.”
İstanbul’da 14 gün önce gözaltına alınıp Urfa TEM Şube’ye
getirilen OHAL KHK’si ile kapatılan Özgür Gündem Gazetesi
çalışanı Mustafa Göktaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Mustafa Göktaş, an employee with the now-closed Özgür
Gündem newspaper who was detained 14 days ago in Istanbul
before being brought to the anti-terror branch in Şanlıurfa
(Riha), is arrested.
Anadolu Ajansı foto muhabiri Ensar Özdemir “istihbari
bilgiler” nedeni ile işten çıkarıldı. AA tarafından gönderilen
belgede Özdemir’e tazminat da ödenmeyeceği belirtildi.
Anadolu Agency fires photojournalist Ensar Özdemir due to
“intelligence information,” adding that it would not pay him
any compensation.
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Meclis Başkanı İsmail
Kahraman, CHP’li Sezgin
Tanrıkulu’nun çocuk
istismarı komisyonu
kurulması talebini reddetti,
komisyon talebinin
reddedildiği haberleri de
‘‘manevi şahsiyetine yönelik
ithamlar’’ olduğu iddiasıyla
sansürletti.
Parliamentary Speaker
İsmail Kahraman rejects
Republican People’s
Party (CHP) MP Sezgin
Tanrıkulu’s demand to form
a commission about child
exploitation and censors
stories about the issue on the
grounds that it constitutes
“an accusation against a legal
person.”
Antropolog Dergisi’nin
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Tolga Kubilay Çelik
tutuklandı.
Tolga Kubilay Çelik, the
acting news editor of
Antropolog Journal, is
arrested.

Gazeteci Şahin Alpay İstanbul
13. Ağır Ceza Mahkemesi
tarafından yaklaşık 20 ay sonra
tahliye edildi.
Journalist Şahin Alpay is
released pending trial by the
Istanbul 13th Court of Serious
Crimes after nearly 20 months
in jail.

16. Filmmor Kadın Filmleri Festivali’nin programında
yer alan ‘‘Yeva’’ filminin gösterimi, İstanbul Valiliği
tarafından OHAL gerekçesiyle yasaklandı.
The Istanbul’s Governor’s Office bans a showing of the
film “Yeva” at the 16th Filmmor Women’s Film Festival,
citing the continuing state of emergency.
OHAL KHK’si ile kapatılan TV10’un çalışanları,
televizyonlarının tekrar açılması talebi ile 76. haftada
Galatasaray Meydanı’nda bir araya geldi. Eylemde, “Zulmün
duyulması engellenmek isteniyor.” denildi.

Bandırma Sulh Ceza
Hakimliği, video paylaşma
platformu olan Liveleak.
com’a erişimi engelledi.

Workers at TV10 stage their 76th weekly protest in Istanbul’s
Galatasaray Square to demand the reopening of their station
after it was closed with a state of emergency decree. During
the protest, the channel’s employees said, “They’re trying to
obstruct us from publicizing tyranny.”

The Bandırma Criminal
Court of Peace bans access
to the video sharing site
Liveleak.com.
BasNews’ten Cesim İlhan
sosyal medya paylaşımları
nedeniyle gözaltına alınıp,
adli kontrolle serbest
bırakıldı.
Basnews’ Cesim İlhan is
detained for his social media
posts before being released
on probation.
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Ayağa kalkmakta zorlanması ve tuvalete dahi gidememesine
rağmen Bandırma T Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan gazeteci
Cem Bahtiyar’ın hastaneye kaldırılmadığı açıklandı.
News emerges that prison authorities are refusing to bring
journalist Cem Bahtiyar, who is under arrested at the
Bandırma T-Type Prison, to a hospital even though he is
encountering difficulty in getting to his feet and going to the
toilet.
Gazeteci Özgür Boğatekin, sosyal medya paylaşımlarında
‘‘örgüt propagandası yaptığı’’ iddiasıyla Adıyaman Cumhuriyet
Savcılığı’nın başlattığı soruşturmayla gözaltına alındı.
Journalist Özgür Boğatekin is detained after the Adıyaman
Chief Prosecutor’s Office opened a case against him on
terrorist propaganda charges over his social media posts.
RTÜK’e başvuran Adalet Bakanlığı, cezaevindeki kadınların
hikayesinin anlatıldığı ‘‘Avlu’’ dizisine yayınlanmadan
müdahale edilmesini istedi.
The Justice Ministry applies to Turkey’s media watchdog,
RTÜK, to intervene against the TV show “Avlu,” which
presents the story of women in prison.
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İstanbul Esenler’de akşam
saatlerinde Sosyalist
Cumhuriyet Gazetesi satan
Türkiye Komünist Hareketi
üyeleri bir grup tarafından
saldırıya uğradı. Olay yerine
gelen polisin saldırganları
uzaklaştırmak yerine TKH
üyesi 6 kişiyi gözaltına aldığı
öğrenildi.
Six members of the Turkish
Communist Movement
(TKH) are attacked as they
sell the newspaper Sosyalist
Cumhuriyet in Istanbul’s
Esenler district. Police that
arrived on the scene refused
to detain the attackers, taking
the six TKH members into
custody instead.
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A court conducts a hearing into six journalists who are
on trial for covering the news of Red Hack’s acquisition of
Energy Minister Berat Albayrak’s emails. The court upheld an
overseas travel ban for the six before adjourning the case until
13 September.
JinNews muhabiri Duygu Erol, Ankara’da evinde gözaltına
alındı.
JinNews reporter Duygu Erol is detained in a house raid in
Ankara.

Mezopotamya Agency reporter Esra Solin Dal is detained by
police in a raid on her home in Amed’s (Diyarbakır) Rezan
(Bağlar) district following a tipoff.
Diyarbakır’da Newroz’u takip eden Yenigün Gazetesi
muhabiri Mehmet Uğur Çakıl ile Tigris Gazetesi çalışanı Arif
Bulut, yere yatırılıp darp edilerek gözaltına alındı.
Yenigün newspaper reporter Mehmet Uğur Çakıl and Tigris
newspaper employee Arif Bulut, who were following Newroz
celebrations in Amed (Diyarbakır), are forced onto the ground
and beaten by police before being detained.
Kapatılan Taraf Gazetesi’nde muhabir Mehmet Baransu
ve dönemin Yazı İşleri Müdürü Murat Şevki Çoban’ın
yargılandığı dava görüldü. Dava, 27 Haziran’a ertelendi.
A court conducts a hearing against reporter Mehmet Baransu
of the now-closed Taraf newspaper, as well as the paper’s
former News Editor Murat Şevki Çoban. The case was
adjourned until 27 June.

Türkiye medyasının en
büyük grubu olan Doğan
Medya Grubu, hükümet
yanlısı iş insanı Yıldırım
Demirören’e 1,2 milyar dolara
satıldı.
Turkey’s largest media
group, Doğan, is sold to progovernment businessman
Yıldırım Demirören for 1.2
billion dollars.
İnternete RTÜK denetimi
getiren tasarı TBMM’de
kabul edilerek yasalaştı.
Turkey’s Parliament passes
legislation extending control
over the internet in Turkey
to the country’s media
watchdog, RTÜK.
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Bakan Berat Albayrak’ın RedHack tarafından ele geçirilen
hesabındaki bilgileri haberleştirdiği için yargılanan 6
gazetecinin davası devam edildi. Mahkeme, gazetecilerin yurt
dışı yasaklarını devam ettirirken davayı 13 Eylül’e erteledi.

Mezopotamya Ajansı muhabiri Esra Solin Dal, hakkında ihbar
olduğu gerekçesiyle polisler tarafından Diyarbakır Bağlar’da
evine gece saatlerinde baskın düzenlenerek gözaltına alındı.

MART/MARCH

19 Mart’ta gözaltına alınan
Sosyalist Cumhuriyet
gazetesini satan TKH üyeleri,
“Cumhurbaşkanı’na hakaret”
suçlamasıyla mahkemeye
sevk edildikten sonra adli
kontrol şartı ile serbest
bırakıldı.
Six members of the Turkish
Communist Movement
(TKH) who were detained
on 19 March as they sold
the newspaper Sosyalist
Cumhuriyet in Istanbul’s
Esenler district are released
on probation.

OHAL KHK’si ile kapatılan DİHA’daki haberler nedeniyle
ajansın yöneticileri Zekeriya Güzüpek ile Dicle Müftüoğlu
hakkında ‘‘örgüt üyesi olmak’’ iddiasıyla 15 yıla kadar hapis
istemiyle açılan dava görülüp 8 Haziran’a ertelendi.
A court holds a hearing against Zekeriya Güzüpek and Dicle
Müftüoğlu, two administrators from the now-closed Dicle
News Agency (DİHA) who face up to 15 years in prison for
alleged membership in a terrorist organization. The case was
adjourned until 8 June.
Gazeteci Fuat Yaşar hakkında TOMA önünde fotoğraf
çektirdiği için soruşturma açıldı. İfadesi için Terörle
Mücadele Şubesi’ne (TEM) çağrılan Fuat Yaşar’a “TOMA
önünde poz vererek ne amaçladın?” diye soruldu.
A probe is opened against journalist Fuat Yaşar for taking a
photograph of himself in front of a TOMA, a water cannon.
Police at the anti-terrorism branch asked Yaşar why he was
“posing” in front of a TOMA.

Erzincan Detay adlı haber
sitesinin sahibi Hüseyin
Adalan’a, Fethullah Gülen’e
hakaret ettiği gerekçesiyle
açılan iki davada, 6 yıl 6 ay
hapis ve 60 bin lira para
cezası verildi.
Hüseyin Adalan, the owner
of the Erzincan Detay news
site, is sentenced to 6.5 years
in jail and fined 60,000 TL
in two cases for insulting
Islamic scholar Fethullah
Gülen.
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Doğan Medya Grubu iş adamı Yıldırım Demirören’e
satıldıktan sonra DİSK Basın-İş ve G9 olarak bilinen diğer
gazetecilik örgütleri, “Aydın Doğan sendikasızlaştırdı,
Demirören gazetecisizleştirecek. Basın özgürlüğü için
mücadeleye devam.” dedi.
The G9 collection of journalistic organizations, which
includes DİSK Basın-İş, issues a statement after the
statement of the Doğan Media Group to businessman Yıldırım
Demirören, saying, “Aydın Doğan de-unionized [the press],
but Demirören will ‘de-journalist’ it. The struggle for press
freedom will continue.”

Sosyal medya hesabından
Afrin operasyonuna ilişkin
eleştirel paylaşımlar yaptığı
gerekçesiyle 26 Ocak’ta
tutuklanan Artı Gerçek
yazarı ve Halkın Nabzı
Gazetesi Genel Yayın
Yönetmeni İshak Karakaş
hakkında hazırlanan
iddianame, kabul edildi.
The Istanbul 28th Court
of Serious Crimes accepts
an indictment against Artı
Gerçek writer and Halkın
Nabzı Editor-in-Chief İshak
Karakaş, who has been under
arrest since 26 January over
his social media posts in
relation to Turkey’s invasion
of Efrîn (Afrin).
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ByLock kullandığı iddiasıyla Ağustos 2017’den beri tutuklu
bulunan Fenerbahçe TV eski haber müdürü Yasir Kaya adli
kontrol şartıyla tahliye edildi.
Former Fenerbahçe TV News Editor Yasir Kaya is released on
probation after being arrested in August 2017 on accusations
that he used ByLock, a messaging application allegedly
created by Gülenists.
20 Mart tarihinde gözaltına alınan JinNews muhabiri Duygu
Erol, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Erol, gözaltı
süresinde kendisine ajanlık teklif edildiğini söyledi.
JinNews reporter Duygu Erol, who was detained on 20 March,
is released on probation. While in custody, Erol said officers
tried to force her to become an informant.
TV10’un çalışanları, televizyonlarının tekrar açılması talebi ile
77. haftada Galatasaray Meydanı’nda bir araya geldi.
Workers at TV10 stage their 77th weekly protest in Istanbul’s
Galatasaray Square to demand the reopening of their station
after it was closed with a state of emergency decree.

Başakşehir’de forma giyen
31 yaşındaki Türkiye milli
futbolcusu Arda Turan,
Nişantaşı’nda eşine soru
soran gazeteciye “Senin
kafanı gözünü kırarım,
karımla konuşuyorsun.” dedi.
Arda Turan, a football player
with Başakşehir and the
Turkish national team, tells
a paparazzi reporter in the
upmarket Istanbul area of
Nişantaşı, “I’ll pound in your
head, you’re talking with my
wife.”
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Van’da 30 Ocak ve 16 Şubat tarihlerinde Özgürlükçü
Demokrasi ile Welat gazetelerinin dağıtımını yaptıkları
sırada gözaltına alınıp, sonra serbest bırakılan
Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi çalışanları Mikail
Tunçdemir ve Ferhat Duman hakkında, Van Cumhuriyet
Başsavcılığı tarafından ‘‘örgüte yardım etmek’’ ve
‘‘örgüt propagandası yapmak’’ iddialarıyla iddianame
hazırlandı. Gönderilen evrakta Welat Gazetesi’nin
söz konusu sayısı için “Welat isimli gazetenin
akademik düzeyde Kürtçe ile yazıldığının, bu sebeple
TEM Şube Müdürlüğü Teknik Takip Büro’da çalışan
personel tarafından çevirisinin yapılamadığı” ifade
edilirken PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın fotoğrafları suç
unsuru sayıldı.
An indictment is prepared into Özgürlükçü Demokrasi
workers Mikail Tunçdemir and Ferhat Duman, who were
detained on 30 January and 16 February, respectively,
while distributing Özgürlükçü Demokrasi and the
Kurdish-language Welat newspaper in Wan (Van), on
charges of aiding and abetting a terrorist organization
and conducting terrorist propaganda. Because the
anti-terror branch could not read the “academic-level
Kurdish” in Welat, prosecutors moved to indict the men
because the paper had published photos of PKK leader
Abdullah Öcalan.

Kapatılan Özgür
Gündem Gazetesi ile
dayanışmak amacıyla
“nöbetçi genel yayın
yönetmenliği”
kampanyasına
katıldığı için ‘‘örgüt
propagandası yapmak’’
suçlamasıyla yargılanan
Can Dündar’ın
duruşması
4 Eylül’e ertelendi.
A case into journalist
Can Dündar, who
faces terrorist
propaganda charges
for participating in a
solidarity campaign
with the now-closed
Özgür Gündem
newspaper, is adjourned
until 4 September.
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Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi’nin basıldığı Gün Matbaası
ve bürosu gece saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne
bağlı polisler ve Özel Harekat Güçleri tarafından basıldı.
Saat 03.00’e kadar süren aramaların ardından matbaanın
sahibi Kasım Zengin, gazete imtiyaz sahibi İhsan Yaşar,
matbaa çalışanları İrfan Kara, Kemal Daşdöğen, Mehmet
Emin Sümeli, Erdoğan Zamur, Cemal Tunç, Musa Kaya ve
Kemal Kurt gözaltına alındı ve matbaa mühürlendi. Gazete ve
matbaaya da kayyum atandığı bildirildi.

Van’da sabah saatlerinde Maraş Caddesi’nde polisler
tarafından durdurulan Welat Gazetesi dağıtımcısı Mizgin
Fendik gözaltına alındı. Mizgin, götürüldüğü emniyette ifade
işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Police detain Welat newspaper distributor Mizgin Fendik
on Wan’s (Van) Maraş Avenue. Fendik was released after
procedures at the police station.
28 Mart tarihinde polis baskınına uğrayan Özgürlükçü
Demokrasi Gazetesi ve Gün Matbaacılıktan gözaltına alınan
kişilerin sayısı 24’e yükseldi. Ayrıca soruşturma kapsamında
gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Yılmaz Yıldız’ın Bağcılar’da
bulunan evine de baskın yapıldı. Yıldız’ın bulunmadığı evinde
telefonuna ve bilgisayarına el konulmuştu.

Police storm the printers and offices of Özgürlükçü
Demokrasi, detaining printing shop owner Kasım Zengin,
license holder İhsan Yaşar, as well as printing shop workers
İrfan Kara, Kemal Daşdöğen, Mehmet Emin Sümeli, Erdoğan
Zamur, Cemal Tunç, Musa Kaya and Kemal Kurt. The printing
shop was also sealed, while a trustee was reportedly appointed
to the newspaper and the printing shop.
Yazar İhsan Eliaçık’ın
‘örgüt propagandası’
yaptığı iddiasıyla
yargılandığı davada, 7,5
yıla kadar hapsi istendi.
A prosecutor demands 7.5
years in prison for writer
İhsan Eliaçık on charges
of conducting terrorist
propaganda.
AKP Ankara milletvekili Ali İhsan Arslan, Hüseyin Hakkı
Kahveci’nin yazdığı “Atatürk ve Cumhuriyete Kuşatma –
Yahuda” adlı kitaba tazminat davası açtı.
Justice and Development Party (AKP) MP Ali İhsan Arslan
opens a compensation case against Hüseyin Hakkı Kahveci
over his book “Atatürk ve Cumhuriyete Kuşatma – Yahuda”
(The Siege Against Atatürk and the Republic: Judas).
CHP Üsküdar İlçe Başkanlığı’nın Haydarpaşa Lisesi
Konferans Salonu’nda düzenlemeyi planladığı ve yazar
Levent Gültekin’in katılımcısı olacağı söyleşi, okul yönetimi
tarafından iptal edildi.
Authorities at the Haydarpaşa High School cancel a talk
featuring writer and journalist Levent Gültekin that was
planned by the Republican People’s Party’s (CHP) Üsküdar
branch.

The number of people detained following the 28 March raids
on Özgürlükçü Demokrasi newspaper and Gün Matbaacılık,
the paper’s printers, rises to 24. Police also raided the home of
Editor-in-Chief Yılmaz Yıldız in Istanbul’s Bağcılar district.
Yıldız was not home at the time, but police confiscated his
telephone and computer.
İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Evrensel Gazetesi’nin
eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Vural Nasuhbeyoğlu ile eski
İmtiyaz Sahibi Mehmet Arif Koşar’a Latin Amerika’da 10
Ekim 2015 Ankara Katliamı’na ilişkin yaptıkları açıklamada
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret edildiğini gerekçe
göstererek birer yıl hapis cezası verdi. Mahkeme hapis
cezalarını 7 bin lira para cezasına çevirdi.
An Istanbul court sentences former Evrensel Actıng News
Editor Vural Nasuhbeyoğlu and former License Holder
Mehmet Arif Koşar to one year in prison each for insulting
President Recep Tayyip Erdoğan in Latin America in
comments regarding the 10 October 2015 Ankara Massacre.
The sentences were commuted to fines of 7,000 TL each.
17 uluslararası gazetecilik örgütü Özgürlükçü Demokrasi
Gazetesi’ne yapılan baskını kınayan ortak bir açıklama
yayınladı.
Seventeen international journalists associations condemn
the recent raids against Özgürlükçü Demokrasi in a joint
statement.

Özgür Gündem Gazetesi’nde
eş genel yayın yönetmenliği
yaptığı için avukat Eren
Keskin ve Yazı İşleri Müdürü
Reyhan Çapan’a ayrı ayrı 7.5
yıl hapis cezası verildi. Ayrıca
Eş Genel Yayın Yönetmeni
Hüseyin Aykol’a 1 yıl 3 ay 12
gün hapis cezası, muhabir
Ersin Çaksu’ya 11 ay 20 gün
hapis cezası verildi. Aykol
ile Çaksu’nun hapis cezaları
ertelendi.
Lawyer Eren Keskin is
sentenced to 7.5 years in jail
for working as the editorin-chief of the now-closed
Özgür Gündem newspaper.
Authorities also handed
down sentences of 7.5 years
to News Editor Reyhan
Çapan; one year, three
months and 12 days to CoEditor-in-Chief Hüseyin
Aykol; as well as 11 months
and 20 days to reporter Ersin
Çaksu. Aykol and Çaksu’s
sentences were suspended.
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Adana’da yapılan ev baskınlarında JinNews muhabiri Filiz
Zeyrek ile çok sayıda kişi sosyal medya paylaşımları gerekçe
gösterilerek gözaltına alındı.
JinNews reporter Filiz Zeyrek and a number of others are
detained in house raids in Adana due to their social media posts.

Gazeteci-yazar Hayko
Bağdat hakkında
Cumhurbaşkanı Tayyip
Erdoğan’a hakaret
ettiği iddiasıyla açılan
davada, ifade vermediği
gerekçesiyle yakalama
kararı çıkarıldı.
A warrant is issued for the
capture of journalist and
writer Hayko Bağdat for
failing to enter testimony
regarding alleged insults
he made against President
Recep Tayyip Erdoğan.

Özgürlükçü Demokrasi
Gazetesi ve basımının
yapıldığı Gün Matbaası’na
polis baskınıyla el konulması
nedeniyle, aynı matbaada
basımı yapılan ve Kürtçe
yayın yapan Welat
Gazetesi’nin 30 Mart sayısı
basılamadı. Gazete, sayısını
fotokopiyle çoğaltarak
okuyucuya ulaştırdı.
Other printing shops
refuse to print the Kurdishlanguage Welat newspaper
after police raided
Özgürlükçü Demokrasi
newspaper and the Gün
printing shop, which printed
both papers. Employees
of Welat consequently
distributed photocopies of
the 30 March issue of Welat.

Kayyum atanan Özgürlükçü
Demokrasi Gazetesi’nin
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
İshak Yasul gözaltına alındı.
Özgürlükçü Demokrasi
newspaper Acting News
Editor İshak Yasul is
detained after a trustee was
appointed to the paper.
Özgürlükçü Demokrasi
Gazetesi’nin Diyarbakır
temsilciliğine akşam
saatlerinde polis baskını
düzenlendi. Arama yapan
polis tutanak tutup ayrıldı.
Turkish police launch a raid
on the Amed (Diyarbakır)
office of Özgürlükçü
Demokrasi newspaper.

Mücadele Birliği Gazetesi
Genel Yayın Yönetmeni
Süleyman Acar, Önsöz
Dergisi Genel Yayın
Yönetmeni Songül Yücel
ve derginin muhabiri
Serpil Ünal, Afrin’le ilgili
sosyal medya paylaşımları
nedeniyle çıkarıldıkları
mahkemece tutuklandı.
Mücadele Birliği Editorin-Chief Süleyman Acar,
Önsöz Journal Editor-inChief Songül Yücel and
Önsöz reporter Serpil Ünal
are arrested for their social
media posts about Turkey’s
invasion of Efrîn (Afrin).

Gün Matbaasına el
konulmasıyla basılacak
matbaa bulamayan
Türkiye’nin tek Kürtçe
gazetesi Welat, yayın
hayatına son vermek
zorunda kaldı.
Welat, Turkey’s only
Kurdish-language
newspaper, is forced to
cease printing after it
could not find a printing
shop in the wake of
the seizure of the Gün
printing shop.
OHAL KHK’si ile
kapatılan TV10’un
çalışanları,
televizyonlarının tekrar
açılması talebi ile 78.
haftada Galatasaray
Meydanı’nda bir araya
geldi.
Workers at TV10 stage
their 78th weekly protest
in Istanbul’s Galatasaray
Square to demand the
reopening of their station
after it was closed with a
state of emergency decree.

nisan
april
’18
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Uluslararası ifade özgürlüğü kuruluşları Article 19,
Index on Censorship, Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI),
Uluslararası PEN, PEN Galler (PEN Cymru) ile Medya ve
Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), tutuklu Dicle Haber
Ajansı muhabiri Nedim Türfent’e dayanışma mektubu
gönderdi.

International press freedom organizations consisting of
Article 19, Index on Censorship, the International Press
Institute (IPI), PEN International, PEN Cymru (PEN
Wales) and the Media and Law Studies Association send
a solidarity letter to incarcerated Dicle News Agency
reporter Nedim Türfent.
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Çocuk ve kadınlara yönelik
fetvalarıyla gündemden
düşmeyen Nurettin Yıldız’ın
Oda TV’ye açtığı davanın son
duruşmasında Oda TV Sorumlu
Haber Müdürü Barış Terkoğlu
savunma yaptı. Oda TV’nin
Nurettin Yıldız haberleri
nedeniyle Terkoğlu hakkında
2 yıl 4 aya kadar hapis cezası
isteniyor.
Oda TV Acting News Editor
Barış Terkoğlu defends himself
in court after Nurettin Yıldız,
a theologian who has become
famous for issuing fatwas
regarding women and children,
opened a case against the news
site. Terkoğlu is facing up to two
years and four months in prison
in the case.
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MİT TIR’larının durdurulmasına ilişkin yeniden başlayan
davada mahkeme, gazeteci Can Dündar hakkında kırmızı
bülten çıkarılmasına karar verdi.
A Turkish court issues a new red notice for the capture of
journalist Can Dündar due to the restart of a case in which
journalists lifted the lid on Turkey’s transfer of arms to Syria.
Kayyum atanan Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi ve Gün
Matbaacılığın gözaltına alınan yönetici ve çalışanlarının
gözaltı süresi bir hafta uzatıldı. Soruşturma savcısı ile
görüşmek isteyen gazete avukatları ise yine muhatap
bulamadı.
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Gazete Karınca Editörü Çağdaş Kaplan’ın, OHAL KHK’si
ile kapatılan Dicle Haber Ajansı’nda (DİHA) çalışırken 2010
yılında hakkında Sakarya 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde
açılan davada savcı mütalaasını açıkladı. Kaplan’a 15 yıl hapis
cezası istendi.
A prosecutor in Sakarya demands 15 years in jail for Gazete
Karınca Editor Çağdaş Kaplan for journalistic activities
stemming from when he was with the Dicle News Agency
(DİHA) in 2010.

Journalists Hasan Cemal is
sentenced to three months
and 22 days in jail for a series
regarding a PKK pullout
from Turkey at the beginning
of the peace process. Cemal
was originally acquitted in
the case, but the ruling was
overturned.

The detention period for administrators and employees
of Özgürlükçü Demokrasi newspaper and Gün printers is
extended by a week. The prosecutor leading the investigation
into the paper and the printers also refused to meet with
lawyers.
Ulusal Kanal eski Sorumlu Müdürü Naci Eriş’e, Gezi Parkı
olayları sırasında yapılan yayınlar nedeniyle 1 yıl 3 ay hapis
cezası verildi.
A court sentences former Ulusal Kanal News Editor Naci Eriş
to 15 months in prison for broadcasts during the Gezi Park
uprising.
Gazeteci Hüseyin Hakkı Kahveci hakkında Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
The Ankara Chief Prosecutor’s Office opens a case into
journalist Hüseyin Hakkı Kahveci.

Bir internet sitesinde 15
Mayıs 2013’te yayımlanan
“Çekilme Günlüğü” başlıklı
yazı dizisi nedeniyle
yargılanıp beraat eden ancak
istinaf mahkemesinin beraat
kararını bozmasıyla yeniden
yargılanan gazeteci Hasan
Cemal, 3 ay 22 gün hapis
cezasına çarptırıldı.

TRT Haber’in eski koordinatörü Ali Ahmet Böken, ‘‘örgüt
üyeliği’’ suçlamasından 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Former TRT Haber coordinator Ali Ahmet Böken is sentenced
to nine years and nine months in jail for membership in a
terrorist organization.
Gazeteci Mehmet Dursun, ifade vermek için çağrıldığı Van
Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi’nde gözaltına alındı.
Journalist Mehmet Dursun is detained after arriving at the
Van Anti-Terror Branch to provide a statement.
Bir savcı, odatv.com’da yayınlanan bir haberden dolayı haber
kaynaklarını sordu ve bilgi verilmezse soruşturma açacağını
söyledi.
A prosecutor asks Oda TV about a news source on an
unidentified story, threatening to open a probe if the site
refuses to divulge the identity of the source.

RED Dergisi yazarı
Nevriye Kurt, sosyal medya
paylaşımları nedeniyle
sabah saatlerinde Ankara
Batıkent’teki evine yapılan
baskınla gözaltına alındı.
Kurt’un telefonuna da el
konuldu.
RED Journal writer Nevriye
Kurt is detained in a raid
on her house in Ankara’s
Batıkent neighborhood due
to her social media posts.
Kurt’s telephone was also
confiscated.
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Kayyum atanan Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi’nin
çalışanlarının evlerine gece saatlerinde yapılan polis
baskınında Reyhan Hacıoğlu, Hicran Ürün, Mehmet Beyazıt,
Pınar Tarlak, Nedim Demirkıran, M. Ali Çelebi ve Ramazan
Sola gözaltına alındı.
Police stage night raids on the houses of Özgürlükçü
Demokrasi employees, detaining Reyhan Hacıoğlu, Hicran
Ürün, Mehmet Beyazıt, Pınar Tarlak, Nedim Demirkıran, M.
Ali Çelebi and Ramazan Sola.
Hakkında gözaltı kararı çıkarılan Mezopotamya Ajansı
muhabiri Berzan Güneş’in Iğdır’da evine polis baskını
düzenlendi. Güneş’in olmadığı evde bulunan kitaplar gerekçe
gösterilerek 68 yaşındaki babası gözaltına alındı.
Police stage a raid on the home of Mezopotamya Agency
reporter Berzan Güneş in Îdir (Iğdır) after a warrant was
issued for his capture. Güneş was not home, but police
detained his 68-year-old father due to books that were found
in the home.
3 Nisan’da gözaltına alınan RED Dergisi yazarı Nevriye Kurt
serbest bırakıldı.
RED Journal writer Nevriye Kurt is released, one day after
being detained.
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Gazete dağıtımcıları Şükran
Erdem ile Mizgin Fendik
hakkında hazırlanan
iddianamede Özgürlükçü
Demokrasi için “Özgürlükçü
Gündem”, 22 Şubat 2018
tarihli gazete için de “23 Eylül
2018 tarihinde yasaklanarak
dağıtılan nüshalarının
toplanmasına karar verilen”
denildi.
A prosecutor prepares
an indictment against
Özgürlükçü Demokrasi
distributors Şükran
Erdem and Mizgin Fendik,
describing their newspaper
as “Özgürlükçü Gündem” and
calling the “23 September
2018” edition of the paper
“prohibited.” The edition in
question was published on 22
February 2018.

NİSAN/APRIL

Kapatılan Zaman Gazetesi’nin eski yazarları ve yöneticilerine
yönelik açılan 31 sanık hakkındaki davada, savcı mütalaasını
açıkladı. Mütalaada, sanıklardan Ali Bulaç, Mümtaz’er Türköne
ve Şahin Alpay’ın ‘‘Anayasayı ihlal’’ suçundan ağırlaştırılmış
müebbet hapis cezası, ‘‘örgüt üyeliği’’ suçundan ise 7.5 yıldan 15’er
yıla kadar hapisleri talep edildi.

Kayyum atanan
Özgürlükçü Demokrasi
Gazetesi İmtiyaz Sahibi
İhsan Yaşar ve Sorumlu
Yazı İşleri Müdürü İshak
Yasul tutuklandı.

A prosecutor demands aggravated life sentences for journalists
Ali Bulaç, Mümtaz’er Türköne and Şahin Alpay for violating
the constitution, as well as between 7.5 and 15 years each for
membership in a terrorist organization as part of a case into 31
former employees of Zaman.

Özgürlükçü Demokrasi
License Holder İhsan
Yaşar and Acting News
Editor İshak Yasul are
arrested.

Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi’ni çıkaran matbaa
çalışanlarından 20 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
A court arrests 20 people following a raid last week on the
printing shop that prints Özgürlükçü Demokrasi newspaper.
İzmit’te, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili “Yerim destanınızı”
başlıklı köşe yazısı nedeniyle yargılanan gazeteci Yeliz Koray, 1 yıl
3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yeliz Koray’ın cezası ertelendi.
İzmit-based journalist Yeliz Koray is sentenced to a suspended 15
months in prison for an article on the July 2016 coup attempt.

Etkin Haber Ajansı (ETHA) editörleri İsminaz Temel
ve Havva Cuştan’ın 4 ayı aşkın süredir devam eden
tutukluluğuna itirazı değerlendiren İstanbul 27. Ağır Ceza
Mahkemesi, tutukluluğunun devamına karar verdi.
The Istanbul 27th Court of Serious Crimes orders the
continued arrest of Ekin News Agency (ETHA) Editors
İsminaz Temel and Havva Cuştan, four months after they
were first arrested.

Afrin’e dönük saldırıların ardından attığı manşetle
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hedef gösterdiği Afrika
Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent ile
görüşerek yaptığı haberi sosyal medyada paylaşan MA
muhabiri Ahmet Kanbal hakkında, 9 yıla kadar hapis
istemiyle dava açıldı. Kanbal’ın yargılanmasına önümüzdeki
günlerde başlanacak.

OHAL KHK’si ile ‘‘Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu’’
iddiasıyla mal varlığına el konulan Jiyan TV’nin
yöneticilerinin açtığı iade davası reddedildi.
A court rejects a demand filed by the administrators of Jiyan
TV to reopen the station after it was closed with a state of
emergency decree because it “threatened national security.”

Gazeteci Makbule Cengiz’in
yazdığı kitaptan dolayı
hakkında soruşturma
başlatıldı.
A probe is opened against
journalist Makbule Cengiz
over a book she wrote.

A case is opened against Mezopotamya Agency reporter
Ahmet Kanbal with a demand for nine years in prison. The
case stems from Kanbal’s interview with Şener Levent, the
editor-in-chief of the Cyprus-based Afrika newspaper, who
was targeted by President Recep Tayyip Erdoğan after he
criticized Turkey’s invasion of Efrîn (Afrin) in a headline
story.

Van M Tipi Kapalı
Cezaevi’nde tutuklu
bulunan OHAL KHK’si
ile kapatılan Dicle
Haber Ajansı (DİHA)
muhabiri Ziya Ataman’a,
gorulmustur.org ekibi
tarafından gönderilen Adil
Okay’ın “Hapishanelere
Esinti Yollayalım” kitabı
verilmedi.
Wardens at the Van
M-Type Prison refuse
to give Ziya Ataman,
a reporter with the
now-closed Dicle News
Agency (DİHA), a copy
of Adil Okay’s book
“Hapishanelere Esinti
Yollayalım” (Let’s Send a
Breeze Into Prison) that
was sent by gorulmustur.
org, which engages in
solidarity with inmates.
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OHAL KHK’si ile kapatılan TV10’un çalışanları,
televizyonlarının tekrar açılması talebi ile 79. haftada
Galatasaray Meydanı’nda bir araya geldi.

Basıldığı matbaaya kayyum
atandıktan sonra diğer
matbaaların basımını
yapmaması nedeniyle
yayınını internetten
sürdüren Welat Gazetesi’nin
son üç sayısı hakkında
“toplatma” kararı çıkartıldı.

Workers at TV10 stage their 79th weekly protest in Istanbul’s
Galatasaray Square to demand the reopening of their station
after it was closed with a state of emergency decree.

Authorities issue a
confiscation order for the last
three copies of the Kurdishlanguage Welat newspaper,
which was forced to end its
paper edition because no
printing shop would agree to
print the newspaper.

Van’da geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan gazeteci Mehmet
Dursun, 2014 yılında haber kaynakları ile yaptığı telefon
görüşmeleri gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemede ‘‘örgüt
propagandası’’ iddiasıyla tutuklandı.
Journalist Mehmet Dursun, who was recently detained in
Wan (Van), is arrested on charges of terrorist propaganda
on account of telephone conversations with news sources in
2014.
ABC gazetesi ve Tele 1
Televizyonu Ortadoğu temsilcisi
Ömer Ödemiş, Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığının
aldığı karar gereğince ‘‘PKK
terör örgütü propagandası
yapmak’’ suçlamasıyla Hatay’da
gözaltına alındı.
ABC newspaper and Tele 1 TV’s
Mideast correspondent, Ömer
Ödemiş, is detained in Hatay
on the order of the Ankara
Chief Prosecutor’s Office on
allegations that he conducted
propaganda for the PKK.

El konulan Özgürlükçü Demokrasi’nin gazetecileri Mehmet
Ali Çelebi, Reyhan Hacıoğlu, Hicran Ürün ve Pınar Tarlak
‘‘örgüt üyeliğinden’’ tutuklandı. Gazete çalışanları Ramazan
Sola, Nedim Demirkıran ve gazetenin eski çalışanlarından
Mehmet Beyazıt serbest bırakıldı.
A court arrests four journalists from the seized Özgürlükçü
Demokrasi, Mehmet Ali Çelebi, Reyhan Hacıoğlu, Hicran
Urun and Pınar Tarlak, on charges of membership in a
terrorist organization while releasing employees Ramazan
Sola and Nedim Demirkıran, as well as former employee
Mehmet Beyazit.
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İçişleri Bakanlığı,
son bir haftada
337 sosyal medya
hesabının ‘‘halkı kin,
nefret ve düşmanlığa
sevk etmek, devlet
büyüklerine hakaret’’
gibi suçlamalarla
incelendiğini, 154 kişi
hakkında yasal işlem
yapıldığını açıkladı.
The Interior Ministry
announces that it has
inspected 337 social
media accounts for
crimes such as “leading
the people to hatred and
enmity” and “insulting
statesmen,” adding that
it has launched legal
proceedings against 154
people.

Kapatılan Zaman
Gazetesi’nin eski savunma
muhabiri Emre Soncan,
yargılandığı davada 7 yıl 6 ay
hapis cezasına çarptırıldı.
Former Zaman journalist
Emre Soncan is sentenced to
7.5 years in prison in a case
that was separated from the
main trial into the alleged
Gülenist media wing.

Sözcü Gazetesi yazarı Emin Çölaşan, Abdülhamit ve
Vahdettin’i eleştiren bir yazı yazdığı gerekçesiyle ölüm tehdidi
aldığını açıkladı. Çölaşan, kendisine ölüm tehdidi gönderilen
e-posta adresini ve gönderilen şirketi de deşifre etti.
Sözcü Writer Emin Çölaşan receives death threats over an
article that criticized the Ottoman sultans Abdülhamit and
Vahdettin. Çölaşan exposed the email address and company
that sent him the death threats.
Adana’da 12 gün önce gözaltına
alınan JinNews muhabiri Filiz
Zeyrek’e emniyet ifadesinde
bilgisayarındaki haber
fotoğrafları ‘‘suç unsuru’’ olarak
yöneltildi.
Police insinuate that
photographs on the computer of
JinNews reporter Filiz Zeyrek,
who was detained in Adana
late last month, are criminal in
nature.
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Van’da sabah saatlerinde yapılan ev baskınında gazeteci Naif
Yaşar gözaltına alındı. Yaşar, akşam saatlerinde denetimli
serbestlikle bırakıldı.
Journalist Naif Yaşar is detained in a morning raid on his
home in Wan (Van). Yaşar was released on probation later in
the evening.
Gazeteci Can Ataklı’nın Halk
TV’de yayınlanan “Yazı İşleri” adlı
programına son verildi.
Journalist Can Ataklı’s show “Yazı
İşleri” (News Affairs) is dropped by
Halk TV.
Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde yapılan ev baskınlarında Silvan
Mücadele Gazetesi sahibi Ferhat Parlak’ın yanı sıra 4 kişi
gözaltına alındı.
Silvan Mücadele newspaper owner Ferhat Parlak is detained
in house raids alongside four other in Amed’s (Diyarbakır)
Farqîn (Silvan) district.
Afrin’e yönelik operasyona karşı yaptığı paylaşımlar nedeniyle
gözaltına alınıp serbest bırakılan yazar Nurcan Baysal
hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Authorities open a trial against journalist Nurcan Baysal,
demanding three years in prison for her social media posts
regarding Turkey’s invasion of Efrîn (Afrin).
Demokratik Ulus Gazetesi sorumlu Yazı İşleri Müdürü Nuray
Candan, İmtiyaz Sahibi Kemal Sancılı ve eski İmtiyaz Sahibi
Ziya Çiçekci’nin yargılandığı davada, gazetecilere toplamda 11
yıl 3 ay hapis cezası verildi.
A court sentences Demokratik Ulus News Editor Nuray
Candan, License Holder Kemal Sancılı and former License
Holder Ziya Çiçekçi to a total of 11 years and three months in
prison.
Kapatılan Özgür Gündem Gazetesi’nin Eş Genel Yayın
Yönetmeni Eren Keskin’e “Radikal kötülük” yazısı nedeniyle
verilen 3 bin TL para cezası onandı.
A court upholds a ruling order former Eren Keskin, a
former co-editor-in-chief of the now-closed Özgür Gündem
newspaper, to pay a 3,000 TL fine.

Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Berat Albayrak ile
kardeşinin de adının geçtiği,
Başbakan Binali Yıldırım’ın
iki oğlunun da ‘‘off shore’’
şirket sahibi olduğunu ortaya
koyan “Paradise Papers”
olarak adlandırılan belgeleri
haberleştiren Evrensel
Gazetesi’ne, Berat ve
Serhat Albayrak’ın şikayeti
üzerine ‘‘hakaret’’ ve ‘‘iftira’’
suçlamalarıyla dava açıldı.
A new case is opened against
Evrensel newspaper on libel
charges due to its coverage
of the Paradise Papers,
which mention the dealings
of Energy Minister Berat
Albayrak and his brother
Serhat Albayrak and note
that two sons of Prime
Minister Binali Yıldırım
opened an offshore company,
following complaints from
the Albayraks.

Adana’da 30 Mart
tarihinde gözaltına alınan
JinNews muhabiri Filiz
Zeyrek, adli kontrol şartı
ile serbest bırakıldı.
JinNews reporter Filiz
Zeyrek, who was detained
on 30 March in Adana, is
released on probation.
Kayyum atanan
Özgürlükçü Demokrasi
Gazetesi dağıtımcısı
Gaziantep Üniversitesi
öğrencisi Barış Polat,
Gaziantep Şehirlerarası
Otobüs Terminali’nde
gözaltına alındı.
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Etkin Haber Ajansı (ETHA) editörü Semiha Şahin ve
muhabirleri Pınar Gayıp ile Adil Demirci gece saatlerinde
evlerine düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Demirci’nin
Almanya’da yaşadığı ve tatil için İstanbul’a geldiği öğrenildi.
Etkin News Agency (ETHA) Editor Semiha Şahin and
reporters Pınar Gayıp and Adil Demirci are detained in night
raids on their houses. Demirci, a resident of Germany, had
only come to Istanbul for a holiday.
Kadıköy’de 1 Mayıs bildirisi dağıtan ESP, SGDF üyeleri ile
haber takibinde olan ETHA muhabiri Ömer Akın ve Evrensel
Gazetesi muhabiri Rojhat Turgut darp edilerek gözaltına
alındı.
Etkin News Agency (ETHA) reporter Ömer Akın and
Evrensel reporter Rojhat Turgut are among those beaten and
detained by police as they covered the distribution of May Day
leaflets in Kadıköy.

Özgürlükçü Demokrasi
newspaper distributor
and Gaziantep University
student Barış Polat is
detained at the Gaziantep
Bus Station.

14
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OHAL KHK’si ile
kapatılan TV10’un
çalışanları,
televizyonlarının tekrar
açılması talebi ile 80.
haftada Galatasaray
Meydanı’nda bir araya
geldi.
Workers at TV10 stage
their 80th weekly protest
in Istanbul’s Galatasaray
Square to demand the
reopening of their station
after it was closed with a
state of emergency decree.

11 Nisan tarihinde Diyarbakır Silvan’da gözaltına alınan 5 kişiden
Silvan Mücadele Gazetesi sahibi Ferhat Parlak ve Ercan Aşıcı
tutuklandı.
Silvan Mücadele newspaper owner Ferhat Parlak, who was
detained in a house raid in Amed’s (Diyarbakır) Farqîn (Silvan)
district on 11 April, is arrested along with one other person.
Boğaziçi Üniversitesi’nde gözaltına alınan 15 öğrenciden 9’unun
tutuklandığı soruşturmaya, öğrencilerin mahkemeye çıkarıldığı
gün, HDP’yi “Terör örgütünün güdümünde siyaset yapan parti”
olarak tanımlayan savcının atanmasını haberleştiren Evrensel
Gazetesi muhabiri Cansu Pişkin’e ‘‘terörle mücadelede görev alan
kişileri hedef gösterme’’ suçlamasıyla soruşturma açıldı.
A probe is opened against Evrensel reporter Cansu Pişkin on
charges that she “targeted people involved in the anti-terror
fight” after she reported that the prosecutor overseeing the case
into anti-war students at Boğaziçi University called the Peoples’
Democratic Party (HDP) “the party that does politics under the
auspices of the terrorist organization.”
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Uluslararası ifade özgürlüğü kuruluşları Article 19, Index on
Censorship, Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Uluslararası
PEN, PEN Galler (PEN Cymru) ile Medya ve Hukuk
Çalışmaları Derneği (MLSA), tutuklu Dicle Haber Ajansı
muhabiri Nedim Türfent’e dayanışma mektubu gönderdi.
International press freedom organizations consisting of
Article 19, Index on Censorship, the International Press
Institute (IPI), PEN International, PEN Cymru (PEN Wales)
and the Media and Law Studies Association send a solidarity
letter to incarcerated Dicle News Agency reporter Nedim
Türfent.

İzmir’de 16 Nisan referandumu protestosunda gözaltına alınıp
üç ay tutuklu kaldıktan sonra çıkarıldıkları ilk mahkemede
tahliye edilen video aktivist ve belgeselci Kazım Kızıl ile
üniversite öğrencilerinin de aralarında bulunduğu 24 kişinin
yargılandığı davanın 4. duruşması İzmir 33. Asliye Ceza
Mahkemesinde görüldü. Dava, 4 Haziran’a ertelendi.
A hearing is held in İzmir against journalist and filmmaker
Kazım Kızıl and 24 others who protested a 16 April 2017
constitutional referendum. The case was adjourned until
4 June.
Gazeteci Fehim Taştekin’e, BBC Türk’te yayınlanan bir
analizinden dolayı soruşturma açıldı.
A probe is opened against journalist Fehim Taştekin over an
analysis piece published on BBC Türkçe’s website.
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Evrensel Gazetesi Genel
Yayın Yönetmeni Fatih
Polat’a ‘‘18 yaşından küçük
suç failinin kimliğini
açıklayacak ve tanınmasına
yol açacak şekilde yayın
yapması’’ suçlamasıyla açılan
davada yeniden yargılama
süreci başladı.
Evrensel Editor-in-Chief
Fatih Polat goes before a
judge again regarding charges
that “he divulged the identity
of an alleged criminal under
the age of 18 in a periodical.”

Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi, BirGün
Gazetesi’ne yazdığı yazı
yoluyla BTP lideri dahil 4
kişiye ‘‘hakaret etmek’’ten
adli para cezasına mahkum
edilen gazeteci Yalçın
Ergündoğan’ın ifade
özgürlüğü hakkının bu yolla
çiğnendiğine hükmetti, ancak
yazara tazminat ödenmesine
gerek görmedi.
The European Court
of Human Rights rules
that journalist Yalçın
Ergündoğan’s rights were
violated when he was fined
for insulting four members
of the Independent Turkey
Party (BTP) in an article
in BirGün newspaper. The
court, however, did not order
any compensation for the
reporter.
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Etkin Haber Ajansı (ETHA)
muhabiri Adil Demirci
‘‘örgüt üyesi olmak’’ ve ‘‘örgüt
propagandası yapmak’’
iddiasıyla tutuklandı.
Etkin News Agency (ETHA)
reporter Adil Demirci is
arrested on charges of
membership in a terrorist
organization and conducting
propaganda for a terrorist
organization.

Tarihçi Ayşe Hür’e
sosyal medya
paylaşımları nedeniyle
1 yıl 3 ay hapis cezası
verildi.

Özgür Gündem Gazetesi’nde nöbetçi yayın yönetmenliği
yaptıkları için ‘‘örgüt propagandası’’ yaptıkları iddiasıyla
yargılanan Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye
temsilcisi Erol Önderoğlu, Türkiye İnsan Hakları Vakfı
(TİHV) Genel Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ve
gazeteci Ahmet Nesin’in davasına devam edildi.

A trial into Reporters Without Borders (RSF) Turkey
representative Erol Önderoğlu, Human Rights Foundation
of Turkey (TİHV) Chair Dr. Şebnem Korur Fincancı and
journalist Ahmet Nesin for participating in a solidarity
campaign with the now-closed Özgür Gündem newspaper
is held at an Istanbul court. The case was adjourned until 9
October.

Historian Ayşe Hür is
sentenced to 15 months
in prison for her social
media posts.
İlahiyatçı yazar İhsan
Eliaçık, ‘‘silahlı terör örgütü
propagandası yapmak’’
suçlamasıyla yargılandığı
davanın karar duruşmasında
6 yıl 3 ay hapis cezasına
çarptırıldı.
Theologian and writer İhsan
Eliaçık is sentenced to six
years and three months
in prison for conducting
terrorist propaganda for an
armed terrorist organization.

Akit TV’de Rabbiyatcı
isimli programda
sunuculuk yapan Mehmet
Arslan, dekolte giyen
kadınları “tacizci” olarak
ilan etti.
Mehmet Arslan, a
presenter on a show on
Akit TV, declares that
women who wear low-cut
clothing are “harassers.”

12 Nisan tarihinde
gözaltına alınan
Özgürlükçü Demokrasi
Gazetesi dağıtımcısı ve
Gaziantep Üniversitesi
öğrencisi Barış Polat,
çıkarıldığı mahkemece
tutuklandı.
Özgürlükçü Demokrasi
newspaper distributor
and Gaziantep University
student Barış Polat is
arrested, six days after he
was detained.

074 l BASIN ALMANAK l PRESS ALMANAC

19

NİSAN l APRIL 2018 l 075

21

NİSAN/APRIL

NİSAN/APRIL

Gözaltında bulunan Etkin Haber Ajansı (ETHA) Editörü
Semiha Şahin ve muhabiri Pınar Gayıp savcı ifade almaksızın
tutuklamaya sevk edildi. Birkaç saat süren sorgulamanın
ardından Şahin ve Gayıp tutuklandı.
Detained Etkin News Agency (ETHA) Editor Semiha Şahin
and reporter Pınar Gayıp are dispatched to a court with a
demand for their arrest without even providing testimony.
Şahin and Gayıp were arrested after several hours of
questioning.
Van’da gazetecilik yaparken yaptığı haberlerden dolayı
hakkında çok sayıda soruşturma açılan ve tutuklanan İdris
Yılmaz’a, geçtiğimiz yıl kendisini darp eden müteahhidin
şikayeti üzerine bir soruşturma daha açıldı.
A new probe is opened against journalist İdris Yılmaz, who is
under arrest in connection with a number of cases regarding
his work, following a complaint from a contractor who beat
him last year.
Tutuklu gazeteci Zehra Doğan, OHAL sonrasında
cezaevlerindeki koşulların çok daha kötüye gittiğini belirterek,
Diyarbakır E Tipi Cezaevi’ndeki durumu aktardı. Kürtçe
şarkı söylemesi yüzünden iletişim cezası verildiğini söyleyen
Doğan, “2 aydır mektup alamıyorum.” dedi.
Arrested journalist Zehra Doğan notes that prison conditions
have worsened since a state of emergency was imposed in
2016. Doğan said wardens at the Diyarbakır E-Type Prison
were refusing to allow her to communicate with the outside
world because she sang a song in Kurdish. “I haven’t received a
letter in two months,” she said.

Akademisyen/yazar Koray
Çalışkan, sosyal medya
hesabı üzerinden ‘‘FETÖ
propagandası’’ yaptığı
iddiasıyla yargılandığı davada
1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına
çarptırıldı.
Academic and writer Koray
Çalışkan is sentenced to one
year, six months and 22 days
in prison for conducting
propaganda on behalf of the
Gülenists on social media.

OHAL KHK’si ile
kapatılan TV10’un
çalışanları,
televizyonlarının tekrar
açılması talebi ile 81.
haftada Galatasaray
Meydanı’nda bir araya
geldi.
Workers at TV10 stage
their 81st weekly protest
in Istanbul’s Galatasaray
Square to demand the
reopening of their station
after it was closed with a
state of emergency decree.
DİSK Basın-İş,
gazetecilerin sorunlarını
tartışmak için İstanbul’da
bir etkinlik düzenledi.
DİSK Basın-İş holds
an event in Istanbul to
discuss the problems of
journalists.
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Eski Azadiya Welat Gazetesi
Yazı İşleri Müdürü İsmail
Çoban, Mersin’de gözaltına
alındı.
Former Azadiya Welat News
Editor İsmail Çoban is detained
in Mersin.
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OHAL KHK’sine dayanılarak kapatılan Hayatın Sesi
televizyonunun aynı anda hem IŞİD, hem PKK hem de
TAK propagandası yapmakla suçlandığı davanın dördüncü
duruşması görüldü. Mahkeme heyeti avukatların ek süre
talebi üzerine duruşmayı 19 Eylül 2018’e erteledi.
A fourth hearing is held regarding the closure of Hayatın Sesi
TV, which was accused of conducting propaganda for ISIL, the
PKK and the Kurdistan Freedom Hawks (TAK). The case was
adjourned until 19 September 2018 following requests from
lawyers.
Tutuklu bulunan Gazeteci Nedim Türfent’in kendisi ile ilgili
gazete ve ajanslarda çıkan haberlerin yer aldığı fotokopilerine
el konuldu. Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
Müdürlüğü Eğitim Kurulu, el koyma gerekçesinde, “Devletin
bölünmez bütünlüğünü tehlikeye düşüreceği”, “Devletin
kurum ve organlarını aşağılayan ifadelerin yer aldığı”
ifadelerine yer verdi.
Authorities at the Van High Security Closed Prison seize a
photocopier used by convicted journalist Nedim Türfent to
copy news pieces about himself. Prison officials said they
were confiscating the device because the news pieces “would
endanger the inseparable integrity of the state” and “contained
expressions that insulted the state’s institutions and organs.”

İstanbul Özgür Basın
Platformu, tutuklu
gazetecilerle dayanışmak
amacıyla Galatasaray
Meydanı’nda bir basın
açıklaması düzenledi.

Cumhuriyet Gazetesi yayın politikası suçlama konusu
edilerek 18 yazar ve yöneticinin yargılandığı davaya Silivri’de
devam edildi.

The Istanbul Free Press
Platform holds a press
conference in Istanbul’s
Galatasaray Square to
show solidarity with
arrested journalists.

Haziran 2016’da Katarlı şirket beIN Media Group’a satılan
ve adını beIN olarak değiştiren Digitürk’te 3 aydır maaşların
ödenmediği ortaya çıktı.

A hearing is held against 18 writers and administrators from
Cumhuriyet in Silivri.

News emerges that the Qatari BeIN Group, which bought
Digitürk in June 2016, has not paid its employees in three
months.
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Cumhuriyet Gazetesi davası savcılarından Hacı Hasan
Bölükbaşı’nın 2013’te Cumhuriyet Gazetesi yazarı Orhan
Bursalı hakkında ‘‘Erdoğan ve Gülen’e hakaret’’ suçlaması
ile kamu davası açtığı ortaya çıktı. Şimdiki davada ise savcı,
Cumhuriyet’in FETÖ’cü olduğu suçlamasında bulundu.
Revelations emerge that one of the prosecutors in the
Cumhuriyet case, Hacı Hasan Bölükbaşı, charged Cumhuriyet
writer Orhan Bursalı with insulting then-PM Recep Tayyip
Erdoğan and Fethullah Gülen. Now, however, Cumhuriyet is
being charged with supporting Gülen.
Cumhuriyet Gazetesi davasında mahkeme 13 kişi hakkında
2 yıl 6 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verdi.
Ayrıca mahkeme heyeti, 541 gündür tutuklu bulunan İcra
Kurulu Başkanı Akın Atalay’ın da tahliyesine karar verdi.
Mahkum edilen tüm yazar ve yöneticilerin yurtdışına
çıkışlarının da yasaklanmasına karar verildi.
Thirteen people from Cumhuriyet newspaper are sentenced
to between two years and six months in jail and seven years
and six months. At the same time, the court also released
Cumhuriyet CEO Akın Atalay after 541 days in jail. All of the
paper’s convicted writers and administrators were slapped
with overseas travel bans.
Gazeteci Fuat Yaşar hakkında, sokağa çıkma yasağı sırasında
Taybet İnan’ın cenazesinin günlerce sokak ortasında
bekletilmesine ilişkin yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek
‘‘örgüt propagandası’’ suçlamasıyla dava açıldı.
A trial is opened against journalist Fuat Yaşar on charges of
terrorist propaganda due to his social media posts regarding
Taybet İnan, a woman whose body lay in a street of Sîlopiya
(Silopi) for a week after she was killed by Turkish armed
forces during battles in the town in 2016.
Nihat Behram’ın bundan tam 40 yıl önce yazdığı “Sır verip ser
vermeyen bir yiğit” kitabı yasaklandı.
Authorities ban writer Nihat Behram’s book about communist
leader İbrahim Kaypakkaya, 40 years after it was published.
Akit TV’de sarf ettiği “Sivil öldürecek olsak Cihangir’den
başlarız.” sözleri sebebiyle yargılanan Ahmet Keser’in
duruşmaya zorla getirilmesine karar verildi.
Judicial authorities announce that Ahmet Keser, an
announcer on Akit TV, will be forcibly brought to a hearing
in a case regarding his comments “if we were going to kill
civilians, we’d start in Cihangir.”
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Haber takibi yaptıkları sırada
gözaltına alındıktan sonra
45’er yıl hapis cezası ile
tutuklu yargılanan kapatılan
Dihaber muhabirlerinden
Erdoğan Alayumat ile
tutuksuz yargılanan Nuri
Akman’ın, Hatay 2. Ağır Ceza
Mahkemesi’ndeki ikinci
duruşması görüldü. Dava, 23
Mayıs’a ertelendi.
Dihaber reporters Erdoğan
Alayumat and Nuri Akman,
who face 45 years each in
prison for their journalistic
work, appear in a Hatay court
for their second hearing. The
case was adjourned until 23
May.

Sendikalı olduğu için işten
çıkarılan ve çalıştığı Ekol
Lojistik önünde direnişe
başlayan Seracettin Tunç
ve DGD-Sen üyeleri,
patronun şikayeti üzerine
direnişin 3. gününde
gözaltına alındı. Gazete
Hayır Editörü Pelin Daş
da gözaltına alındı.
Gazete Hayır editor
Pelin Daş is detained as
she covers labor action
at Kocaeli-based Ekol
Lojistik, which fired
workers for becoming
members of the DGD-Sen
union.
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46 gazetecinin tutuksuz yargılandığı ‘‘KCK Basın Davası’’,
7 Eylül’e ertelendi. Yurtdışı çıkış yasağının kaldırılması talebi
reddedildi.
The “KCK Press” case into 46 journalists is adjourned until 7
September. The court hearing the case also rejected a request
to lift the journalists’ overseas travel bans.
Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ile Almanya
kamu yayıncısı ARD arasında yürütülen toplu sözleşme
görüşmelerinin uyuşmazlık ile sonuçlanması sonucu ARD’de
grev kararı asıldı. Ancak çalışanlar sendikanın kararına destek
vermeyerek sendikadan istifa etti.
A strike by Turkey-based workers at German state
broadcaster ARD is suspended despite a breakdown in
collective bargaining between the channel and the Journalists
Union of Turkey (TGS). Members who did not agree with the
TGS’ decision resigned from the union.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), el konan 11 basınyayın kuruluşunun mal varlığını satışa çıkardı. TMSF’nin
duyurduğu listede bazı yerel gazeteler ve radyoların yanı sıra
Dicle Haber Ajansı (DİHA) Ankara Bürosu, Azadi TV, Jin
Haber Ajansı (JİNHA), Azadiya Welat Gazetesi de yer alıyor.

Gazeteci İsmail Küçükkaya
ve avukat Fidel Okan, Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanı
Fatma Betül Sayan Kaya’nın
eşi hakkındaki iddialarına
ilişkin yargılandıkları davada
1 yıl 4 ay 20’şer gün hapisle
cezalandırıldı. Cezalar
ertelendi.
Journalist İsmail Küçükkaya
and lawyer Fidel Okan are
sentenced to a suspended
one year, four months and
20 days in prison each for
insulting the spouse of
Family Minister Fatma Betül
Sayan Kaya.

27

The Savings Deposit Insurance Fund (TMSF) begins
auctioning off the assets of 11 media outlets. The outlets
in question include local newspapers and radio stations,
as well as the Dicle News Agency (DİHA), the Ankara Bar
Association, Azadi TV, the Jin News Agency (JİNHA) and
Azadiya Welat.

Gazeteci Tuğçe
Tatari’nin, eski
Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül hakkında
yazdığı iki tweet hukuki
gerekçelerle şikayet
edildi ve bu sebeple
askıya alındı.
Twitter blocks two
tweets by journalist
Tuğçe Tatari regarding
former President
Abdullah Gül following
legal complaints.
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OHAL KHK’si ile kapatılan TV10’un çalışanları,
televizyonlarının tekrar açılması talebi ile 82. haftada
Galatasaray Meydanı’nda bir araya gelerek eylemini
sonlandırdı.

Denizli’de yapılan ev
baskınlarında kapatılan
Dihaber muhabiri Gökhan
Öner gözaltına alındı.

Workers at TV10 stage their 82nd and fınal weekly protest
in Istanbul’s Galatasaray Square to demand the reopening
of their station after it was closed with a state of emergency
decree.

Dihaber reporter Gökhan
Öner is detained in a house
raid in Denizli.
Silivri 9 No’lu Cezaevi
ve Bolu F Tipi Cezaevi
yönetimleri, Haksöz
Dergisi’nin tutuklulara
ulaşmasını engelledi.

Hakkında açılan davada ‘‘örgüt propagandası yapmak’’
iddiasıyla kesinleşmiş 2 yıl 6 ay hapis cezası verilen OHAL
KHK’si ile kapatılan DİHA muhabiri Mehmet Sıddık Damar,
İstanbul’da gözaltına alındıktan sonra işlemleri yapılmak
üzere adliyeye çıkarılıp tutuklandı.
Mehmet Sıddık Damar, a reporter with the now-closed Dicle
News Agency (DİHA), is detained, transferred to court and
arrested following the confirmation of a two-year, six-month
prison sentence for terrorist propaganda.

Wardens at the Silivri 9th
Prison and the Bolu F-Type
Prison refuse to give the
Haksöz Journal to inmates.

FETÖ’nün yayın organı
olduğu gerekçesiyle kapatılan
Zaman Gazetesi’nin eski
çalışanlarından oluşan 18
sanığın yargılandığı davada
karar çıktı. 10 sanık ‘‘silahlı
terör örgütü üyesi olmak
ve üye olmadan yardım’’
suçlarından 3’er yıldan 9’ar
yıla kadar değişen hapis
cezasına çarptırıldı. 5 sanığa
beraat verilirken; 3 sanığın
dosyası ise ayrıldı. Davada,
tüm sanıkların darbeye
teşebbüs suçlarından
beraatine karar verildi.
A court issues a ruling
against 18 suspects in the
case into Zaman, which
was accused of being the
publishing organ of the
Gülenists. Ten suspects
were sentenced to between
three and nine years each for
being a member of an armed
terrorist group and “aiding a
terrorist group without being
a member.” Five suspects
were acquitted while the
files of three more were
separated. All suspects were
also cleared of the charge of
attempting a coup.

Habertürk’ün internet sitesi Genel Yayın Yönetmeni
Barış Erkaya’nın, gazetenin internet sitesinde yer alan
“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Genelkurmay
Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Abdullah Gül’ü ikna etmeye
gitti.” haberi nedeniyle kovulduğu iddia edildi.
Habertürk Internet Editor-in-Chief Barış Erkaya is allegedly
fired from his job for publishing a story that said President
Recep Tayyip Erdoğan sent the Chief of General Staff Gen.
Hulusi Akar to convince ex-President Abdullah Gül to not run
for the post again in 24 June elections.

Mezopotamya Ajansı’nın tutuklu muhabiri Seda Taşkın’ın
ilk duruşması Muş 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Taşkın’ın avukatı Gulan Çağın Kaleli, gazeteciyi ihbar eden
e-postanın Emniyet Müdürlüğünden atıldığını kaydetti. Dava,
2 Temmuz’a ertelendi.
The Muş 2nd Court of Serious Crimes conducts its first
hearing against arrested Mezopotamya Agency reporter
Seda Taşkın. The reporter’s lawyer, Gulan Çağın Kaleli, noted
during the hearing that the email informing on Taşkın came
directly from the police station. The case was adjourned until
2 July.

mayıs
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’18
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Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Twitter’da Eski
Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel’in “özür” mesajına
tepki gösteren oyuncu Barış Atay’ın “haddinin
bildirilmesi gerektiğini” savundu.

Hürriyet writer Ahmet Hakan states that actor Barış
Atay “must be brought into line” for criticizing former
prime ministerial adviser Yusuf Yerkel’s apology
regarding the kicking of a miner in the wake of the Soma
accident that killed 301 workers in 2014.
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Gazeteciler Ahmet Altan,
Yasemin Çongar, Yıldıray Oğur,
Mehmet Baransu ve Tuncay
Opçin’in yargılandığı Taraf
gazetesi davasının 8. duruşması
İstanbul 13. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görüldü.

The Istanbul 13the Court
of Serious Crimes holds an
eighth hearing into journalists
Ahmet Altan, Yasemin
Çongar, Yıldıray Oğur,
Mehmet Baransu and Tuncay
Opçin as part of the Taraf case.

3

MAYIS/MAY

3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü için açıklama yapan
DİSK Basın-İş, “Baskı varsa mücadele ve dayanışma da var”
dedi.
DİSK Basın-İş releases a message for 3 May World Press
Freedom Day. “If there’s pressure, there’s also struggle and
solidarity,” the union said.
Kanal D Haber’de 11 kişi işten
çıkartıldı, 2 kişi de istifa etti.
İşten çıkarılanlar arasında
Haber Müdürü Ali Ekber
Aydın ile muhabirler Ziver
Sargınalp, Cem Tekel, Özay
Erat, Orkun Ün ve Berat
Çamyar bulunuyor.

Eleven workers are laid off
from Kanal D’s news division
while two resign. The fired
employees include Ali Ekber
Aydın (news manager), Ziver
Sargınalp (reporter), Cem
Tekel (reporter-editor), Özay
Erat (reporter) Orkun Ün
(reporter) and Berat Çamyar
(reporter).

Birleşmiş Milletler’de 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü
vesilesiyle organize edilen bir panel için hazırlanan video
sunumundan Türkiye’de basına yönelik baskıların yer aldığı
bölümün çıkarılması istendi. Sansür talebi reddedilince panel
iptal edildi.
A panel at the United Nations is “postponed” after officials
demanded that the makers of a video prepared for 3 May
World Press Freedom Day remove any mention to Turkey in
the piece.

4
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Demirören Grubu’nun
satın aldığı Doğan Medya
Grubu’nda, CNNTürk
genel müdürü Erdoğan
Aktaş’ın görevine son
verildi.
CNN Türk General
Manager Erdoğan
Aktaş is laid off from his
position in the wake of
the Demirören Group’s
purchase of the Doğan
Media Group.
İstanbul 13. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde
görülen Taraf gazetesi
davasında gazeteci
Mehmet Baransu’nun
tutukluluğunun devamına
karar verildi. Dava, 7-8-9
Ağustos’a ertelendi.
A Turkish court orders the
continuation of former
Taraf journalist Mehmet
Baransu’s imprisonment
after three days of
hearings. The case was
adjourned until 7-8-9
August.
2015’ten bu yana tutuklu
olan Özgür Halk dergisi
çalışanı ve kolon kanseri
hastası Devrim Ayık
tahliye edildi. Mahkeme,
Ayık’ın ev hapsinde
tutulmasına karar verdi.

Mersin’de gözaltına alınan Azadiya Welat eski yazı işleri
müdürü İsmail Çoban, “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla
götürüldüğü Diyarbakır’da tutuklandı.
Former Azadiya Welat News Editor İsmail Çoban, who was
arrested last month in Mersin, is arrested on charges of
membership in a terrorist organization after being transferred
to Amed (Diyarbakır).

Özgür Halk journal
employee Devrim Ayık,
who is suffering from
colon cancer, is released
into house arrest after
three years in prison. Ayık,
however, was detained on
another case as soon as he
was released.

5
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Doğan Medya Grubu’na bağlı CNNTürk’te haber koordinatörü
olarak görev yapan Ali Güven işten çıkartıldı.
CNN Türk News Coordinator Ali Güven is relieved of his
duties.
Karar gazetesinde gazetenin idari kadrosu başta olmak üzere
birçok muhabirin ve editörün işine son verildi.
A large number of reporters and editors are laid off from daily
Karar.
Denizli’de gözaltına alınan
kapatılan Dihaber muhabiri
Gökhan Öner, çıkarıldığı
mahkemece “örgüt üyeliği”
iddiasıyla tutuklandı.
Dihaber reporter Gökhan
Öner, who was detained last
week in Denizli, is arrested
on charges of membership in
a terrorist organization.
Kolon kanseri hastası Özgür Halk dergisi çalışanı
Devrim Ayık, tutuklu bulunduğu Antalya L Tipi Kapalı
Cezaevi’nden tahliye edildiği sırada gözaltına alındı.
Hakkında Antalya 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan
davayla ilgili ifade verdikten sonra ise serbest bırakıldı.
Özgür Halk journal employee Devrim Ayık, a cancer
sufferer, is released from prison on health grounds. Ayık
had been released on 4 May, only to be detained once
more on another charge.
Hürriyet gazetesinde çalışan bir
muhabir, Pazar günü Muharrem
İnce ile söyleşi yapmak için
girişimde bulundu. Başlangıçta
gazete yönetimi de söyleşiye
onay verdi. Konuyla ilgili tüm
hazırlıklar tamamlanırken kritik
bir gelişme oldu. Muhabire,
söyleşinin iptal edildiği ve
gazetede yer almayacağı
belirtildi.
An unnamed journalist at Hürriyet is first given permission to
interview presidential candidate Muharrem İnce before being
denied the opportunity to speak with the politician.
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Özgür Gündem
gazetecilerine açılan
davaya devam edildi.
Davada Eren Keskin,
Reyhan Çapan, Filiz
Koçali, Ayşe Berktay,
Nuray Özdoğan,
Celalettin Can, Ayşe
Batumlu ve Reyhan
Hacıoğlu yargılanıyor.
Dava, 9 Temmuz’a
ertelendi.
A trial continues
against Özgür Gündem
journalists, includind
Eren Keskin, Reyhan
Çapan, Filiz Koçali,
Ayşe Berktay, Nuray
Özdoğan, Celalettin
Can, Ayşe Batumlu and
Reyhan Hacioğlu, in
Istanbul. The case was
adjourned until 9 July.

MAYIS/MAY

ABC gazetesinde Ocak ve Nisan ayları arasında çalışan
Duygu Aksoy, alamadığı maaşını istemeye gittiğinde Tele1
ve ABC gazetesi genel yayın yönetmeni Merdan Yanardağ’ın
hakaretlerine maruz bırakıldığını söyledi.

Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek
tutuklanan Halkın Nabzı gazetesi genel yayın yönetmeni
İshak Karakaş’ın da aralarında olduğu 9 kişi tahliye
edildi. Dava, 18 Eylül’e ertelendi.

Duygu Aksoy, who worked at ABC newspaper from January
to April, says she was insulted by the editor-in-chief of the
newspaper and Tele 1, Merdan Yanardağ, when she went to ask
for her unpaid wage.

Halkın Nabzı Editor-in-Chief İshak Karakaş and eight
others are released after being arrested for their social
media posts. The trial was adjourned until 18 September.

Özgür Gündem nöbetçi yayın yönetmenleri davasında
gazetecilere onlarca yıl hapis cezası istendi. Davada DİSK
Basın-İş Sendikası genel başkanı Faruk Eren, Evrensel yazarları
İhsan Çaralan ve Fehim Işık, gazeteciler Ertuğrul Mavioğlu,
Celal Başlangıç ve Öncü Akgül yargılanıyor. Dava, 16 Temmuz’a
ertelendi.
A prosecutor demands multiple years in prison for several
journalists for showing solidarity with the now-closed Özgür
Gündem newspaper, including DİSK Basın-İş Chair Faruk
Eren, Evrensel writers İhsan Çaralan and Fehim Işık, as well as
journalists Ertuğrul Mavioğlu, Celal Başlangıç and Öncü Akgül.
The case was adjourned until 16 July.

Adana ve Hatay’da 2014’te silah naklederken jandarma tarafından
durdurulan MİT TIR’larının görüntülerini yayınlayan Cumhuriyet
gazetesi eski genel yayın yönetmeni Can Dündar ile Ankara
temsilcisi Erdem Gül’ün hapis cezasına çarptırıldığı dava, kararın,
Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden İstanbul 14.
Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı. Mahkeme, Gül ve
Dündar’ın dosyalarının ayrılmasına karar verdi.
The Istanbul 14th Court of Serious Crimes begins rehearing a case
into former Cumhuriyet Editor-in-Chief Can Dündar and Ankara
Representative Erdem Gül over the publishing of news related
to trucks belonging to Turkey’s intelligence services. The court
ordered the separation of the two men’s files.

Sosyal medya
paylaşımlarında Afrin
operasyonunu eleştirdiği
gerekçesiyle tutuklanan
gazeteci İshak Karakaş’ın
da aralarında bulunduğu 9
kişi yurt dışına çıkış yasağı
konularak tahliye edildi.

Jinnews muhabirleri Nurcan Yalçın ve Durket Süren,
gözaltındayken yaşadıkları baskıları avukatları ile birlikte
kamuoyuyla paylaştı. Gözaltında polis tarafından farklı
muameleye tabi tutulduklarını anlatan muhabirler, gözaltı
süreçlerinden sonra sohbet etme talebiyle polis tarafından
aranarak rahatsız edildiklerini söyledi. Muhabirler,
İHD’ye yaptıkları başvurunun ardından suç duyurusunda
bulunacaklarını belirtti.
Jinnews reporters Nurcan Yalçın and Durket Süren stage
a press conference to share news of how authorities have
been pressuring and harassing them in recent months. The
journalists said they would file a criminal complaint against
the officers.
5 Temmuz 2016 tarihinden beri tutuklu bulunan kapatılan
Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri Şerife Oruç’un dördüncü
duruşması, Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Oruç’un avukatı Mesut Aydın, “Dosyada tanık beyanlarının
dışında delil yok. Bu ifadeler de zorla alınmıştır” dedi.
Mahkeme tanıkların zorla getirilmesine ve Oruç’un tutukluluk
halinin devamına karar verdi. Dava, 9 Temmuz’a ertelendi.

İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu, Silivri Emniyet
Müdürü Hakan
Çalışkan’ın makam
odasında intiharına
ilişkin haber üzerine
Cumhuriyet gazetesi ve
haberi yapan muhabir
Ahmet Şık hakkında suç
duyurusunda bulundu.
Interior Minister
Süleyman Soylu files
a criminal complaint
against Cumhuriyet
newspaper and reporter
Ahmet Şık over a story
regarding Silivri Police
Chief Hakan Çalışkan’s
suicide in his office.
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A fourth hearing is held into Dicle News Agency (DİHA)
journalist Şerife Oruç, who was arrested on 5 July 2016, at the
Batman 2nd Court of Serious Crimes. “There is no evidence
apart in the file apart from the witnesses’ statements,” said
one of the journalist’s lawyers, Mesut Aydın. “And these
statements were coerced.” The court refused to release Oruç
while also ordering the witnesses to be brought to court for the
next hearing on 9 July.

Journalist İshak Karataş and
eight others are released but
slapped with an overseas
travel ban after they were
arrested for criticizing
Turkey’s invasion of Efrîn
(Afrin) in their social media
posts.
Gazeteci Mustafa Dolu,
yurt dışı seyahatinden
döndüğü sırada Atatürk
Havalimanı’nda hakkında
yakalama kararı bulunduğu
gerekçesiyle gözaltına alındı.
2006 yılında hakkında
açılan bir dava ile ilgili ifade
verdikten sonra ise serbest
bırakıldı.
Journalist Mustafa Dolu
is detained at Istanbul’s
Atatürk Airport as he returns
from an overseas trip on
the grounds that there is a
warrant for his detention.
Dolu provided testimony in a
case that was opened in 2006
before being released.
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CHP milletvekili Enis Berberoğlu ve gazeteciler Erdem Gül
ve Can Dündar’ın yargılandığı MİT TIR’ları davası, heyet
başkanının raporlu olması nedeniyle 18 Temmuz’a ertelendi.

A case into Republican People’s Party (CHP) MP Enis
Berberoğlu, as well as Cumhuriyet journalists Erdem Gül
and Can Dündar, over their publication of news that Turkey’s
intelligence service was transferring weapons to Syria, is
adjourned until 18 July due to head judge’s leave of absence.
Kapatılan Özgür Gündem gazetesi imtiyaz sahibi Kemal
Sancılı, Edirne’nin İpsala ilçesinde gözaltına alındı.
Kemal Sancılı, the license holder of the now-closed Özgür
Gündem newspaper, is detained in Edirne’s İpsala district.
Cumhuriyet gazetesi
muhabiri Alican Uludağ’ın
yaptığı iki habere erişim
engeli getirildi.
Turkish authorities
block access to two of
Cumhuriyet reporter
Alican Uludağ’s stories.
Magazin Gazetecileri Derneği’nin düzenlediği “23. Altın
Objektif Ödülleri” gecesinde konuşan Ceylan Ertem,
ödülünü tutuklu gazetecilere ithaf etti. Daha sonra
sahneye çıkan Akşam gazetesi genel yayın yönetmeni
Murat Kelkitlioğlu ise tutuklu gazetecileri kastederek
“Onlar gazeteci değil” dedi.
Singer Ceylan Ertem dedicates her award at the 23rd
Golden Lens Awards to arrested journalists. Speaking
after Ertem, pro-government Akşam Editor-in-Chief
Murat Kelkitlioğlu said those arrested “were not
journalists.”

Haklarında “darbeye
teşebbüs”, “örgüt üyeliği”,
“örgüte yardım ve
propaganda” suçlaması
bulunan Zaman
gazetesinin 11 eski köşe
yazarı ve editörünün
yargılandığı davada karar
duruşmaları başladı.
The final hearings
begin in the Zaman
case, in which 11 former
writers and editors
in the newspaper are
charged with attempting
a coup, membership in
a terrorist organization,
aiding and abetting a
terrorist organization
and conducting
propaganda for a terrorist
organization.

MAYIS/MAY

CNNTürk’te yayınlanan “Gece Görüşü” programının
yorumcuları İsmail Saymaz ve Nevzat Çiçek’in işlerine
son verildi.
CNN Türk fires journalists İsmail Saymaz and Nevzat
Çiçek from their positions as commentators on the
program “Gece Görüşü.”
Kapatılan Cihan Haber
Ajansı’nın eski Ankara haber
müdürü Kazım Canlan’a,
“silahlı terör örgütü üyesi
olmak” suçlamasıyla
yargılandığı davada 7 yıl 6 ay
hapis cezası verildi.
Kazım Canlan, the former news editor of the now-closed Cihan
News Agency, is sentenced to seven years and six months in
prison on charges of “being a member of an armed terrorist
organization.”

Edirne’de 9 Mayıs’ta
gözaltına alınan kapatılan
Özgür Gündem gazetesi
imtiyaz sahibi Kemal Sancılı
tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne
gönderildi.
Kemal Sancılı, the license
holder of the now-closed
Özgür Gündem newspaper
who was detained in Edirne’s
İpsala district on 9 May, is
arrested and sent to Istanbul’s
Silivri prison.
Artvin Hopa’da gözaltına
alınan Özgür Gündem gazetesi
yazı işleri Müdürü Reyhan
Çapan, aldığı para cezaları
ve 1 yıl 3 aylık hapis cezası
nedeniyle tutuklandı.
Özgür Gündem News Editor
Reyhan Çapan, who was
detained the previous day in
Artvin’s Xopa (Hopa) district,
is arrested on account of a
15-month prison sentence and
fines levied against her.

Kapatılan Özgür Gündem
gazetesinin yazı işleri
müdürü Reyhan Çapan,
Hopa’da gözaltına alındı.

Zaman Gazetesi Davası’nın 4.
duruşmasına, sanıkların esas
hakkındaki savunmalarıyla
ikinci gününde devam edildi.
Sanıklardan Ali Bulaç ve
Mehmet Özdemir tahliye
edildi, Şahin Alpay’ın da ev
hapsi kaldırıldı. Savunmalar
tamamlanmadığı için duruşma
7-8 Haziran’a ertelendi.

Reyhan Çapan, the
news editor of the nowclosed Özgür Gündem
newspaper, is detained in
Xopa (Hopa).

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bagimsizozgurmedya.
com haber sitesinin sahibi Cesur Demir hakkında
“Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla dava açtı.
President Recep Tayyip Erdoğan opens a case against Cesur
Demir, the owner of the news site bagimsizozgurmedya.com, on
the grounds that the latter insulted him.

The Zaman case continued
with a fourth hearing that
included the suspects’ defenses.
Ali Bulaç and Mehmet
Özdemir were released, while
Şahin Alpay’s house arrest was
lifted. The case was adjourned
until 7-8 June because not all
suspects were able to finish
their defenses.
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Hapisteki cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş,
kendisiyle ilgili haber yapan gazetelere ve annesinin bir
demecinin yer aldığı Cumhuriyet gazetesine cezaevi
yönetimince el konulduğunu belirtti. Yanı sıra BirGün,
Cumhuriyet, Evrensel gibi gazeteler inceleniyor ve Demirtaş’a
ertesi gün veriliyor.

İngiltere ziyaretinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Türkiye’de tutuklu bulunan gazetecilerin “gazeteci
olmadığını” savunarak, “Terör örgütü bunların eline bir
basın kartı tutuşturmuş. Bunlar terörist, bunlar bankamatik
soyguncusu” dedi.
President Recep Tayyip Erdoğan states during a visit to
Britain that journalists who are under arrest in Turkey are
not actually journalists. “They’re terrorists into whose hands
a press card has been thrust. They’re terrorists and bank
robbers,” he claimed.

News emerges that prison authorities are withholding any
newspaper that features news about arrested presidential
candidate Selahattin Demirtaş from him. Wardens apparently
also confiscated an edition of Cumhuriyet that included a
statement from Demirtaş’s mother. At the same time, officials
are only providing copies of BirGün, Cumhuriyet and Evrensel
a day late.

Hürriyet yazarı Ahmet
Hakan, Twitter’da Eski
Başbakanlık Müşaviri
Yusuf Yerkel’in “özür”
mesajına tepki gösteren
oyuncu Barış Atay’ın
“haddinin bildirilmesi
gerektiğini” savundu.

Avesta Yayınları’nın 9 kitabının toplatılmasına karar verildi.
“Terörle mücadele” kapsamında yasaklanan 9 kitap şöyle:
“Kan, İnançlar ve Oy Pusulaları”, “Cesur Adamların Ülkesine
Yolculuk”, “Tasavvur Mu Gerçek Mi? Mahabad Kürt
Cumhuriyeti Büyük Güçlerin Politikasında Kürtler 19411947”, “Mağdur Diasporadan Sınır-Ötesi Vatandaşlığa Mı?”,
“Ülkemde Bir Yabancı”, “Çaldıran Savaşı’nda Osmanlılar
Safeviler ve Kürtler”, “Tanrı ve Şeyh Adi Kusursuzdur: Yezidi
Tarihinden Kutsal Şiirler ve Dinsel Anlatılar”, “Kürdistan
Bayrağının Altında” ve “Irak’ta Soykırım”
Turkish authorities confiscate nine titles published by
Avesta Yayınları, most of which focus on Kurds.

A case into the murder of journalist Hrant Dink continues
with a 73rd hearing, this time with questioning against
gendarmerie personnel.

14
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Demokratik Modernite dergisi çalışanı Yüksel Azak,
Bingöl’de gözaltına alındı.
Demokratik Modernite journal employee Yüksel Azak is
detained in Çewlig (Bingöl).
Afrin operasyonu ile ilgili sosyal medya paylaşımından
dolayı “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” iddiasıyla 23
Ocak’ta tutuklanan gazeteci İdris Yılmaz, 4 aydır ağır tecritte
tutulduğunu söyledi.
Journalist İdris Yılmaz, who was arrested for “inciting people
to enmity and hostility” with his social media posts regarding
Turkey’s invasion of Efrîn (Afrin), notes that he has been kept
in harsh solitary confinement for four months.

Gazeteci Hrant Dink suikastına dair kamu görevlilerinin
yargılandığı davanın 73. duruşmasında, İstanbul İl Jandarma
görevlilerinin sorgularına devam edildi.

Cumhuriyet gazetesinin
“Erdoğan’ın ‘yazlık
sarayı’ için 40 bin ağaç
katledilmesini protesto
edenlere jandarmadan
‘damperli’ engel” başlıklı
haberine erişim engeli
getirildi.
Authorities ban access to
a Cumhuriyet story about
how President Recep
Tayyip Erdoğan cut down
40,000 trees to make way
for a summer house.

CNNTürk, Taha Akyol’un hazırlayıp sunduğu “Eğrisi
Doğrusu” adlı programı yayından kaldırdı.
CNN Türk ends journalist Taha Akyol’s program “Eğrisi
Doğrusu” on the channel.
Bingöl’de gözaltına alınan
Demokratik Modernite
dergisi çalışanı Yüksel
Azak ve 4 kişi serbest
bırakıldı.
Demokratik Modernite
journal employee Yüksel
Azak, who was detained in
Çewlig (Bingöl) alongside
four others on 14 May, is
released.

Hürriyet writer Ahmet
Hakan states that actor
Barış Atay “must be
brought into line” for
criticizing former prime
ministerial adviser Yusuf
Yerkel’s apology regarding
the kicking of a miner
in the wake of the Soma
accident that killed 301
workers in 2014.
Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığı, gazeteciler
Sibel Hürtaş ve Hayri
Demir’e Afrin paylaşımları
gerekçesiyle 10’ar yıl 6’şar
aya kadar hapis istedi.
The Ankara Chief
Prosecutor’s Office
demands up to 10 years
and six months in prison
each for journalists Sibel
Hürtaş and Hayri Demir
due to their social media
posts about Efrîn (Afrin).
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Artı TV çalışanı gazeteci
Mücahit Avras hakkında
“örgüt propagandası”ndan
soruşturma başlatıldı.
Avras’ın yaptığı haberlerin
ve sosyal medyadaki Afrin
paylaşımlarının gerekçe
gösterildiği soruşturma
kapsamında, Avras
hakkında yakalama kararı
çıkarıldı.
A warrant is issued for
the detention of Artı TV’s
Mücahit Avras as part
of a probe against the
journalist for allegedly
conducting “terrorist
propaganda” in his news
stories and social media
posts about Efrîn (Afrin).

Gazeteci Levent Gültekin, “Cumhurbaşkanına hakaret”
suçlamasıyla açılan soruşturma nedeniyle savcılığa ifade verdi.
Journalist Levent Gültekin provides testimony after a probe was
opened against him on allegations that he insulted President
Recep Tayyip Erdoğan.

A trial opens in Amed
(Diyarbakır) against
journalist Nurcan
Baysal, who is accused
of “inciting people to
enmity” due to her
social media posts. The
case was adjourned
until 16 October
because Baysal is
overseas.

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, kayyım atanan Özgürlükçü
Demokrasi gazetesi eski editörü Gülşen Koçuk gözaltına alındı.
Koçuk, ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.
Gülşen Koçuk, a former editor with the seized Özgürlükçü
Demokrasi newspaper, is detained in Kocaeli’s Darıca district.
Koçuk was released after providing a statement.
Gazeteci Hrant Dink davasının 74. duruşmasında dönemin
mülkiye müfettişi Şükrü Yıldız’ın tahliyesine karar verildi.
Civil service inspector Şükrü Yıldız is released during the 74th
hearing in the trial into the murder of journalist Hrant Dink.

Gazeteciler Perihan
Mağden, Tunca Öğreten,
Mehmet Çağlar Tekin
ve Orhan Şahin’in
“Cumhurbaşkanına
hakaret” suçlamasıyla
yargılandığı davanın 9.
duruşması görüldü. Dava,
18 Ekim’e ertelendi.

Azadiya Welat gazetesi eski yazı işleri müdürü Aydın Atar’a
“örgüt propagandası” iddiasıyla 6 yıl 4 ay hapis verildi. Atar’ın
avukatı, kararı temyiz edeceklerini söyledi.
Former Azadiya Welat News Editor Aydın Atar is sentenced
to six years and four months in prison for conducting terrorist
propaganda. Atar’s lawyer will appeal the sentence.

Gazeteci Nurcan
Baysal’ın, sosyal
medya paylaşımları
nedeniyle “halkı
kin ve düşmanlığa
tahrik” suçlamasıyla
yargılandığı davanın
ilk duruşması
Diyarbakır’da görüldü.
Dava, Baysal’ın
yurtdışında olması
nedeniyle 16 Ekim’e
ertelendi.

A ninth hearing is held
against journalists
Perihan Mağden, Tunca
Öğreten, Mehmet Çağlar
Tekin and Orhan Şahin on
charges that they insulted
the president. The case
was adjourned until 18
October.
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CHP milletvekili Barış
Yarkadaş’ın, Sözcü
yazarı Emin Çölaşan’ın
tehdit edilmesine
ilişkin olarak TBMM’ye
verdiği soru önergesi,
Meclis Başkanı İsmail
Kahraman tarafından
geri çevrildi.
Parliamentary Speaker
İsmail Kahraman
rejects a letter that
Republican People’s
Party (CHP) Barış
Yarkadaş sent regarding
death threats that were
uttered against Sözcü
writer Emin Çölaşan.
Cumhuriyet Gazetesi
muhabiri Canan Coşkun
hakkında, “Nuriye ile
Semih’in 14 avukatı
tutuklandı” haberinde
soruşturma savcısının adı
geçtiği gerekçesiyle dava
açıldı. “Hedef gösterme”
iddiasıyla açılan davanın
ilk duruşması, İstanbul 26.
Ağır Ceza Mahkemesi’nde
6 Haziran’da görüldü.
A trial is opened against
Cumhuriyet reporter
Canan Coşkun on
allegations that she
“threatened” a prosecutor
by including his name
in a story about how a
lawyer for two educators
engaged in a hunger
strike spent 14 months
in prison. The case will
begin at the Istanbul 26th
Court for Serious Crimes
on 6 June.
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CNNTürk’ün ekonomi müdürü ve “Parametre” programının
sunucusu Ebru Baki, “Afiş” programını hazırlayıp sunan Aslı
Öymen, haber programları müdürü Cansel Poyraz, haber
müdürü Ali Obuz, editör Hüseyin Tahmaz, editörler Alişer Delek
ve Batuhan Pozut, “Güne Merhaba” programı spikeri Gülay
Özdem, haber spikeri Saynur Tezel ve cnnturk.com.tr genel yayın
yönetmeni Umut Alphan’ın görevlerine son verildi.
CNN Türk Economy Manager and “Parametre” presenter Ebru
Baki, CNN Türk Program Coordinator Aslı Öymen and CNN
Türk News Program Manager Cansel Poyraz, News Editor Ali
Obuz, Editor Hüseyin Tahmaz, Editor Alişer Delek, employee
Batuhan Pozut, “Güne Merhaba” program speaker Gülay Özdem,
presenter Saynur Tezel and cnnturk.com.tr Editor-in-Chief
Umut Alphan are fired after the Demirören Group bought the
Doğan Media Group.
Gazeteci Nurcan Baysal, Risk Altındaki İnsan Hakları Savunucuları
Ödülü’ne layık görüldü.
Journalist, human rights defender and activist Nurcan Baysal is
named the winner of the 2018 Front Line Award for Defenders at
Risk.
Hükümete yakın medyanın muhalefet partilerini neredeyse hiç
görmemesi, sosyal medyada #KapatGitsin etiketiyle protesto edildi.
Protestoya katılanlar, akşam saat 20.00’de televizyonlarını kararttı.
Social media users organizing under the hashtag #KapatGitsin
(Turn it off so they go) protest how the pro-government media is
refusing to cover the opposition by turning off their TVs at 20.00.

Cumhuriyet gazetesinin
Diyarbakır muhabiri
Mahmut Oral’ın,
Başbakan Binali
Yıldırım’ın Diyarbakır’da
düzenleyeceği miting
için yaptığı akreditasyon
başvurusu reddedildi.
Cumhuriyet reporter
Mahmut Oral is denied
accreditation to attend a
rally by Prime Minister
Binali Yıldırım in Amed
(Diyarbakır).

Journalist Ahu Özyurt,who
had been with CNN Türk since
2001, is fired from her position.
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Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, ırkçı ifadeler kullandığı
“İngilizlerle Yahudileri çözmeden bir mesafe kat edemeyiz”
başlıklı köşe yazısında “Her Yahudi’de siyonist bir tohum
gizlidir” dedi.
Yeni Şafak writer Yusuf Kaplan pens a racist column against
Jews titled “We can’t get going until we’ve dealt with the
British and the Jews.” “There is a secret seed of Zionism in
every Jew,” Kaplan said.

Van’da gazetecilik yaparken yaptığı haberlerden dolayı
hakkında çok sayıda soruşturma açılan ve tutuklanan İdris
Yılmaz, 4 aydır tek kişilik hücrede tutulduğunu ve spora bile tek
başına çıkartıldığını aktardı. Gazetelere yazdığı mektupların
sansürlendiğini bildiren Yılmaz, “Ağır bir tecrit altında olmamın
nedenini anlayamıyorum” dedi.
İdris Yılmaz, a Wan-based (Van) journalism who has been kept
in solitary confinement for four months following his arrest for
his work, notes that he is only allowed to exercise alone. “I don’t
know why I’m subject to such harsh confinement,” said Yılmaz,
who noted that his letters to newspapers had been censored.

CNNTürk’te 2001 yılından beri
çalışan gazeteci Ahu Özyurt’un
işine son verildi. Özyurt,
haftada iki akşam “Türkiye’nin
Gündemi” programını, sabahları
ise hafta içi her gün “10’dan
Sonra” programını sunuyordu.

Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek, CNNTürk’te yayınlanan
“Parametre” programındaki görevine son verildiğini duyurdu.
Hürriyet writer Deniz Zeyrek announces that he has been
fired from his job on CNN Türk’s “Parametre” program.

Gazeteci İrem Afşin,
İstanbul Şişhane metro
çıkışında GBT kontrolü
yapan polislerin kendisini
durdurduğunu ve
boynundaki puşiyi kast
ederek “Kıyafetiniz uygun
değil” dediğini söyledi.
Afşin, daha sonra da
başka bir polisin, “Dikkat
et de kuytu bir yerde
kesmesinler” tehdidine
maruz bırakıldığını
aktardı.
Journalist İrem Afşin is
harassed and threatened
by police conducting
checks at the Şişhane
metro exit in Istanbul.
Police reportedly told
her that her “attire was
unsuitable” because she
was wearing a keffiyeh.
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Aydın’ın Koçarlı ilçesindeki Koçarlı Haber’in imtiyaz sahibi
Şener Alevci, İncirliova ilçesindeki evinin önünde 2 kişinin
sopalı saldırısı sonucu başından yaralandı. Bir gün önce de
otomobilinin arka lastikleri kesilen Alevci’ye saldıranların
yakalanması için çalışma başlatıldı.
Two assailants injure Şener Alevci, the license holder of the
Koçarlı Haber newspaper in Aydın’s Koçarlı district, in front
of his home in the Aegean province’s İncirliova district. The
tires on Alevci’s car were also slashed the previous day. Police
have launched an operation to locate the perpetrators.
Türk Ceza Kanunu’nun 301. maddesi kapsamında “Türk
milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum
ve organlarını aşağılama” suçlamasıyla yargılanan gazeteci
Ahmet Şık, hakim karşısına çıktı. Dava, 18 Eylül’e ertelendi.
Journalist Ahmet Şık appears in court on charges that he
insulted the Turkish nation, state of the Republic of Turkey
and the state’s institutions and organs under article 301 of the
criminal code. The case was adjourned until 18 September.
Eski Albay Dursun Çiçek tarafından gazeteci Ahmet
Altan’a bir köşe yazısı nedeniyle manevi tazminat talebiyle
açılan davanın 4. duruşması, İstanbul 22. Asliye Hukuk
Mahkemesi’nde görüldü. Çiçek’in tazminat talebiyle açtığı
davanın reddine karar verildi.
A court in Istanbul conducts the fourth hearing into former
Col. Dursun Çiçek compensation case against journalist
Ahmet Altan. The court ruled against Çiçek.
Kapatılan Özgürlükçü Demokrasi gazetesinin çalışanları Özkan
Erdoğan ve Serkan Erdoğan, “örgüt üyesi olmak” ve “örgüt
propagandası yapmak” iddiasıyla tutuksuz yargılandıkları
davada beraat etti.
The Mersin 8th Court of Serious Crimes acquits Özgürlükçü
Demokrasi newspaper employees Özkan Erdoğan and
Serkan Erdoğan on charges of membership in a terrorist
organization and conducting propaganda on behalf of a terrorist
organization.
Kanun Hakkında Kararname (KHK) ile ihraç edilen Yrd. Doç.
Dr. Bülent Şık hakkında, Cumhuriyet’te yayımlanan “Türkiye’yi
kanser eden ürünleri devlet gizledi, biz açıklıyoruz! İşte zehir
listesi” başlıklı yazı dizisi nedeniyle soruşturma açıldı.
A probe is opened against Dr. Bülent Şık, an academic who
was removed with a state of emergency decree, as a result of a
series of articles in Cumhuriyet on the state’s efforts to conceal
carcinogenic products from the public.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Dicle Haber
Ajansı (DİHA) muhabiri İdris Sayılgan, Muş’ta hakim karşısına
çıktı. Mahkeme, Sayılgan’ın tutukluluğunun devamına karar
vererek duruşmayı 5 Ekim’e erteledi.
İdris Sayılgan, a journalist for the now-closed Dicle News
Agency (DİHA), appears before a judge in Mûş (Muş). The court
ordered Sayılgan to remain in jail while adjourning the case until
5 October.
Van Büyükşehir Belediyesi’ne
kayyım olarak atanan Vali
Murat Zorluoğlu’nun,
kendisine “badem bıyıklı”
dediği gerekçesiyle şikayetçi
olduğu gazeteci Oktay
Candemir hakkında açılan
“hakaret” davası sonuçlandı.
Mahkeme, Candemir’in,
yazısında eleştiri sınırlarını
aşmadığını belirterek beraat
kararı verdi.
A court acquits journalist
Oktay Candemir on charges
that he insulted Van Gov.
Murat Zorluoğlu in saying he
had an “almond moustache,”
which is commonly sported
by government officials. The
court ruled that Candemir’s
comments did not exceed the
limits of criticism.

Kapatılan Dihaber’in muhabirleri Erdoğan Alayumat ve
Nuri Akman’ın, “devletin gizli kalması gereken bilgilerini
siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme” ve
“örgüte üye olma” suçlamalarıyla ve 45’er yıl hapis istemiyle
yargılanmalarına devam edildi. Hatay 2. Ağır Ceza
Mahkemesinde görülen duruşmada, Alayumat’ın fotoğrafını
çektiği iddia edilen Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silolarının
bulunduğu alanın “devletin gizli kalması gereken askeri
bölgesi” olup olmadığına dair Genelkurmay’dan beklenen
yazı gelmedi. Mahkeme; Alayumat’ın adli kontrol olmaksızın
tahliyesine, Akman’ın ise adli kontrol uygulamasının
devamına karar verdi. Dava, 19 Ekim’e ertelendi.

MHP Genel Başkanı
Devlet Bahçeli, gazeteciler
Nevzat Çiçek ve Gürkan
Hacır’ı hedef göstererek
“Ruh sağlıklarında ya da
zeka seviyelerinde ağır bir
sorun vardır” dedi.
Nationalist Movement
Party (MHP) leader
Devlet Bahçeli threatens
journalists Nevzat Çiçek
and Gürkan Hacır, saying,
“There’s either a big
problem with their mental
health or their level of
intelligence.”

The Hatay 2nd Court of Serious Crimes grants Erdoğan
Alayumat, a reporter with the now-closed Dihaber news
agency who is facing 45 years in jail for espionage and
membership in a terrorist organization for taking pictures of
grain silos, an unconditional release at his third hearing while
maintaining patrol restrictions against the other defendant,
journalist Nuri Akman. The case was adjourned until 19
October.

“Devletin güvenliğine
ilişkin gizli kalması gereken
bilgileri casusluk maksadıyla
açıklama” suçundan müebbet
hapsi istenen gazeteci Nazlı
Ilıcak’ın yargılanmasına
İstanbul’da devam edildi.
Mahkeme, savcının talebi
doğrultusunda Milli
Savunma Bakanlığı’nın
davaya katılma talebinin
kabulünü kararlaştırdı.
A trial continues against
journalist Nazlı Ilıcak
in Istanbul on charges
of espionage. The court
accepted the Defense
Ministry’s demand to
become a party to the case.
Kayyım atanan Özgürlükçü
Demokrasi gazetesinin 6’sı
tutuklu 14 çalışanı hakkında
İstanbul Cumhuriyet
Başsavcılığı Terör ve Örgütlü
Suçlar Soruşturma Bürosu
Savcısı Uygur Kaan Arısoy
tarafından hazırlanan
iddianame, İstanbul 23. Ağır
Ceza Mahkemesince kabul
edildi.
The Istanbul 23rd Court
of Serious Crimes accepts
an indictment from Uygur
Kaan Arısoy, the Istanbul
chief prosecutor for terror
cases, against 14 employees
from Özgürlükçü Demokrasi
newspaper, which is now
under the control of a
government-appointed
trustee.

096 l BASIN ALMANAK l PRESS ALMANAC

MAYIS l MAY 2018 l 097

24

25

MAYIS/MAY

Tutuklu gazeteci Ahmet
Altan hakkında bir yazısı
nedeniyle Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
tarafından açılan tazminat
davasına Ankara’da devam
edildi. Duruşma, Erdoğan’ın
avukatının, sözlü yargılama
için süre talep etmesinin
ardından 11 Eylül’e ertelendi.
A hearing is held in Ankara
against arrested journalist
Ahmet Altan, who is the
subject of a compensation
case opened by President
Recep Tayyip Erdoğan. After
Erdoğan’s lawyer demanded
more time to conduct a
verbal prosecution, the
case was adjourned until 11
September.
Yeni Asya editörü Nur Ener Kılınç “örgüt üyeliği” suçlamasıyla
7 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. Mahkeme, Kılınç’ın ev hapsinin
devamına karar verdi.
Yeni Asya Editor Nur Ener Kılınç is sentenced to 7.5 years in jail
for membership in a terrorist organization. Kılınç will remain
under house arrest pending appeal.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, hakkında “ölüm tehditleri”
olduğunu söyledi. Hakan, aynı tarihli yazısında, “Koruma
Şube’den geldiler. Aldıkları istihbaratı gösterdiler. Benim için
‘ölüm tehditleri’ söz konusuymuş… Tehdit eden örgütlerin
isimlerini verdiler. Evrak imzalattılar. Yakın koruma isteyip
istemediğimi sordular. Ve gittiler” ifadelerini kullandı.
Hürriyet writer Ahmet Hakan states in a column that police have
recommended that he accept protection due to death threats.

MAYIS/MAY

16 Nisan 2017
referandumu sonrası
“evet sonucunu gayrı
meşru gösterme”
suçlamasıyla gözaltına
alınan ancak daha sonra
hakkında takipsizlik
kararı verilen Sendika.
Org editörü Ali Ergin
Demirhan hakkında
bir yıl sonra “hayır
eylemlerine çağrı
yapmak”tan yeni bir
soruşturma açıldı.
A new probe is opened
against Sendika.
Org Editor Ali Ergin
Demirhan for issuing
calls to participate
in protests opposing
last year’s 16 April
referendum to endow
President Recep
Tayyip Erdoğan with
substantially more
powers. Previous
cases on the subject
were dropped against
Demirhan.
Kapatılan mizah dergisi
Gırgır’ın çizeri Seyfi
Şahin’e “Musa Kızıldeniz’i
ayırır ve Yahudileri
kurtarır” başlıklı
karikatürüyle “halkın bir
kesiminin benimsediği
dini değerleri alenen
aşağılama” suçunu işlediği
gerekçesiyle 1 yıl 15 gün
hapis verildi.
Seyfi Şahin, an artist
with the humor magazine
Gırgır, is sentenced to a
suspended one year and 15
days in jail for “insulting
religious values.”

Cumhuriyet gazetesi yazarı Çiğdem Toker’e, Şenbay
Madencilik ile ilgili 22 Ekim 2017’de yayımlanan “Tasarruf
arıyorsanız metro ihalelerine bakın” başlıklı yazısı
nedeniyle 1.5 milyon TL’lik tazminat davası açıldı. Toker,
kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bu davanın
hakkında açılan ikinci 1.5 milyon TL’lik dava olduğuna dikkat
çekerek, “Herkesin manevi tazminat davası açma hakkı var.
Ancak irrasyonel rakamlar istenmesi, bunun korkutma ve
yıldırma amaçlı olduğunu gösteriyor. Şunu söyleyebilirim,
korkutmuyor ve yıldırmıyor. Kamu kaynaklarının
nasıl dağıtıldığını sorgulamaktan, soru sormaktan
vazgeçmeyeceğiz” dedi.
Authorities open a case against Cumhuriyet writer Çiğdem
Toker, demanding 1.5 million Turkish Liras in compensation
for a story about the Şenbay mining company. “Everyone has
the right to open compensation cases, but the demand for
irrational sums indicates that this is an attempt to scare and
intimidate.”
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Afrin paylaşımları
nedeniyle tutuklanarak
Elazığ Cezaevi’ne konulan
gazeteci İdris Yılmaz,
ailesine gönderdiği
mektupta, gönderilen
çorap ve iç çamaşırlarının
kendisine verilmediğini
söyledi.
İdris Yılmaz, a journalist
who was arrested for
his social media posts
regarding Turkey’s
invasion of Efrîn (Afrin),
reports that prison
authorities have refused
to give him socks and
underwear sent by his
family.

28
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Sendika.Org editörü Ali Ergin Demirhan, Ocak ayında
yayımlanan “Diktatörlüğü durdurabiliriz” başlıklı haber ve
sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına
alındı. Demirhan, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Sendika.Org Editor Ali Ergin Demirhan is detained for his
social media posts, as well as a piece titled “We can stop the
dictatorship” that was published in January. Demirhan was
subsequently released.
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TBMM’nin Kamu İktisadi
Teşebbüsleri Üst Komisyon
toplantısında gündeme getirdiği
PTT’nin kamera alım ihalesiyle
ilgili haberlere mahkeme
kararıyla erişim engeli getirildi.
A Turkish court imposes a press
ban on news regarding a tender
to supply the postal service, the
PTT, with cameras after the
matter was raised at a Turkish
parliamentary commission
regarding the economy.

Ankara Valiliği, Ankara
Barosu İnsan Hakları
Merkezi’nin yapacağı LGBTİQ
film seçkisi gösterimini
“toplumun hassasiyetleri
sebebiyle uygun görülmemesi”
ve saldırı olabileceği
gerekçesiyle yasakladı.

Gazeteci Hayri Demir’e,
sosyal medya paylaşımları
gerekçe gösterilerek açılan
davada 1 yıl 6 ay 22 gün
hapis verildi. Mahkeme,
hükmün açıklanmasının
geri bırakılmasına karar
verdi.

“Bakur” belgeseli yönetmenleri Çayan Demirel ve gazeteci Ertuğrul
Mavioğlu’nun “terör propagandası” suçlamasıyla yargılandıkları
davanın görülmesine devam edildi. Dava, 23 Ekim’e ertelendi.

The Ankara Governor’s Office bans the Ankara Bar
Association’s Human Rights Center from showing a
selection of films regarding the LGBTIQ community
because it was deemed “unsuitable for societal
sensibilities” and could result in attacks.

Journalist Hayri Demir is
sentenced to a suspended
one year, six months and
22 days in prison for his
social media posts.

Gazeteci Uğur Dündar, İzmir’in Dikili ilçesinde yapılması planlanan
“Halk Arenası” programına Dikili İlçe Seçim Kurulu tarafından izin
verilmediğini açıkladı.

30

Journalist Uğur Dündar is prevented from shooting a program of his
show “Halk Arenası” in İzmir Dikili district by local election officials.
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Evrensel gazetesi yazarı
Yusuf Karataş’ın “terör örgütü
yöneticiliği” suçlamasıyla
yargılandığı davanın 3.
duruşması Diyarbakır’da
görüldü. Dava, 21 Kasım’a
ertelendi.
A third hearing is heard against
Evrensel writer Yusuf Karataş
in Amed (Diyarbakır) on
charges of “directing a terrorist
organization.” The case was
adjourned until 21 November.

A trial continues against reporter Ertuğrul Mavioğlu and Çayan
Demirel, the makers of the “Bakur” (North) documentary on PKK
fighters, on charges that the film is terrorist propaganda. The case
was adjourned until 23 October.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Eski Dicle Haber Ajansı (DİHA)
muhabiri Çağdaş Kaplan’ın üzerine atılı “örgüt üyeliği” suçundan 6 yıl
3 ay hapse çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme, ayrıca temyiz süresi
boyunca Kaplan hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına
hükmetti.
The Sakarya 2nd Court of Serious Crimes sentences former Dicle News
Agency (DİHA) reporter Çağdaş Kaplan to six years and three months
in prison on charges of membership in a terrorist organization. The
court imposed an overseas travel ban on Kaplan pending an appeal.

Sözcü gazetesi yönetici ve çalışanları hakkında darbe
girişimi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
nerede olduğuna ve 17-25 Aralık soruşturmasına
ilişkin haberler nedeniyle açılan davanın üçüncü
duruşmasında, imtiyaz sahibi Burak Akbay’ın yakalama
emrinin kaldırılması talebi reddedildi. Muhabirler
Gökmen Ulu ve Mediha Olgun hakkındaki yurt dışı
yasağının da sürmesine karar verildi. Dava, 7 Kasım’a
ertelendi.
A court hearing the Sözcü case rejects demands to lift
a warrant for the arrest of license holder Burak Akbay
while also maintaining continued travel bans on reporters
Gökmen Ulu and Mediha Olgun. The case was adjourned
until 7 November.

Odak Dergisi sahibi ve yazı işleri sorumlusu Doğan Baran, İzmit’te
tutuklandı. Dergi, Baran’ın Kandıra F Tipi Cezaevi’ne konulduğunu
bildirdi.
Odak journal owner and News Editor Doğan Baran is arrested in
İzmit and transferred to the Kandıra F-Type Prison.
Kanal D Haber muhabiri Merve Görgün, kameramanlar Ünsal
Çakın, Oktay Baydar, yönetmen Gözde Yazıcıoğlu Demircan ile
programlardan 4 kişi işten çıkarıldı. CNNTürk’te de mali işler finans
direktörü Sidem Yavrucu, yönetmen Fuat Dayıoğlu, muhabir Hakan
Tunç ve montajcı Özlem Tuncay, internet dış haberler editörü Dünya
Taşlardan’ın görevine son verildi.
Kanal D reporter Merve Görgün; camera operators Ünsal Çakın and
Oktay Baydar; producer Gözde Yazıcıoğlu Demircan and four others
are fired from their jobs. CNN Türk also fires Financial Director Sidem
Yavrucu; producer Fuat Dayıoğlu; reporter Hakan Tunç, film editor
Özlem Tuncay and Internet Foreign News Editor Dünya Taşlardan.

Doğan TV Washington
temsilcisi Serdar
Cebe’nin görevine son
verildi.
Doğan TV’s
Washington
representative, Serdar
Cebe, is fired from his
position.
Türkiye’nin yeni haber
televizyonu olmak için
başvuran TR Haber,
RTÜK’ten gerekli
izinleri alamadığı
için yayın hayatına
başlamadan kapandı.
TR Haber, a new TV
channel that applied
for a license, is
forced to close before
beginning operations
after it failed to
receive a broadcaster
permit from Turkey’s
media watchdog,
RTÜK.
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24 Haziran’da Türkiye’de başkanlık seçimi yapıldı. Seçim
sürecinde hükümet kontrolünde usulsüzlükler çokça
yaşandı. Seçim yasaklarına rağmen Sabah, Yeni Şafak,
Yeni Akit, Star ve A Haber hükümet yanlısı haberlerini
manşetlerinde tutmaya devam etti. Seçim öncesinde
HDP tarafından seçimleri izlemesi için Türkiye’ye
davet edilen İtalyan gazeteci Lorenzo Bianchi, Atatürk
Havalimanı’nda gözaltına alındı.

haziran
june
’18

Turkey went to the polls on 24 June for an election in which
the government was accused of engaging in impropriety.
In spite of prohibitions, pro-government media outlets
like Sabah, Yeni Şafak, Yeni Akit, Star and A Haber ran
with pro-government top stories. Meanwhile, authorities
detained Italian journalist Lorenzo Bianchi at Istanbul’s
Atatürk Airport as he arrived to cover the elections at the
invitation of the Peoples’ Democratic Party (HDP).
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Aydın’ın Didim ilçesinde,
EMEP’in Afrin operasyonunu
eleştiren basın açıklamasını
haberleştirdikleri için Didim
Özgürses gazetesi sahibi
Mustafa Öge, Mavi Didim
gazetesi sahibi Ergün Korkmaz
ve çalışanı Erdem Özden ile
EMEP İlçe Başkanı Kazım
Temiz’e dava açıldı. Davanın ilk
duruşmasının tarihi, 22 Haziran
olarak belirlendi.
Gazeteci İbrahim Çoşkun,
aracında Özgürlükçü
Demokrasi gazetesi taşıdığı
için “örgüt üyeliği” ve “örgüt
propagandası” suçlamalarıyla
yargılandığı davanın karar
duruşması Manisa 4. Ağır
Ceza Mahkemesinde görüldü.
Mahkeme heyeti, Çoşkun’un
beraatine karar verdi.
Journalist İbrahim Coşkun
is acquitted on charges of
membership in a terrorist
organization and conducting
propaganda on behalf of a
terrorist organization by a
Manisa court for transporting
copies of the Özgürlükçü
Demokrasi newspaper in his
vehicle.

Foto muhabiri Çağdaş
Erdoğan’ın “terör örgütü
üyeliği” ve “terör propagandası”
suçlamalarıyla yargılandığı
davanın 2. duruşması İstanbul
33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
görüldü. Mahkeme,
Erdoğan’ın yurtdışına çıkış
yasağının kaldırılmasına
ve duruşmalardan vareste
tutulmasına karar verdi. Dava, 2
Kasım’a ertelendi.

A trial is opened against Didim
Özgürses newspaper owner
Mustafa Öge, Mavi Didim
newspaper employee Erdem
Özden, Mavi Didim newspaper
owner Ergün Korkmaz and
Party of Labor (EMEP) district
head Kazım Temiz after the
journalists covered a local
press statement by EMEP
denouncing Turkey’s invasion of
Efrîn (Afrin). The first hearing
will be held on 22 June.

Serbest gazeteci ve belgeselci Kazım Kızıl’ın
“Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla yargılandığı
davanın görülmesine İzmir 33. Asliye Ceza Mahkemesi’nde
devam edildi. Mahkeme, davanın karar aşamasında olması
nedeniyle dosyanın incelemeye alınmasına karar vererek
davayı 1 Ekim’e erteledi.
A court in İzmir hears a case against freelance journalist and
documentary filmmaker Kazım Kızıl on charges he insulted
President Recep Tayyip Erdoğan. The court adjourned the
case until 1 October to examine the file as the time for a
decision approaches.
Karikatürist Nuri Kurtcebe, 2017 yılında aldığı 2 yıl 1 ay 15
gün hapsin kesinleşmesi üzerine Yalova’da tutuklanarak
cezaevine gönderildi. Kurtcebe, 2015 yılında yayımlanan
karikatürlerinde “Cumhurbaşkanına hakaret” ettiği
suçlamasıyla ceza almıştı.
Cartoonist Nuri Kurtcebe is arrested and sent to a jail in
Yalova to serve a prison sentence that was recently upheld by
an appellate court. Kurtcebe was sentenced to 14.5 months in
prison in 2017 for insulting President Recep Tayyip Erdoğan
in cartoons published in 2015.

Journalist and photography
artist Çağdaş Erdoğan appears
in court in Istanbul for a second
hearing in a case in which he
faces charges of membership
in a terrorist organization
and making propaganda for
a terrorist organization. The
court lifted Erdoğan’s overseas
travel ban, as well as all other
restrictions. The case was
adjourned until 2 November.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın,
2009 yılında Belediye Başkanı olduğu Şanlıurfa’da korumaları
ile sokakta yürüdüğü sırada “Korumalarınızın silah çektiği
iddiası var?” diyen gazeteciye tokat attığı anın görüntüleri
tepki çekti. Videoda gazeteci “Görevimi yapıyorum ben” diyor.
Food, Agriculture and Livestock Minister Ahmet Eşref
Fakıbaba reacts to images of him striking a journalist in 2009
while he was the mayor of Şanlıurfa. In the video, the journalist
is heard to say, “I’m just doing my job.”

Kanun Hükmünde
Kararname (KHK) ile
kapatılan Özgür Gündem
gazetesinin Yayın Danışma
Kurulu üyeleri ile çalışanları
Kemal Sancılı, Aslı Erdoğan,
İnan Kızılkaya, Bilir Kaya,
Ayşe Necmiye Alpay,
Emire Eren Keskin, Filiz
Koçali, Ragıp Zarakolu ve
Bilge Aykut’un yargılandığı
davanın duruşmasında
mahkeme heyeti; dosyanın,
mütalaa için Cumhuriyet
savcısına verilmesine karar
verdi. Dava, 10 Ekim’e
ertelendi.
A court trying the now-closed
Özgür Gündem newsapaper’s
Kemal Sancılı, Aslı Erdoğan,
İnan Kızılkaya, Bilir Kaya,
Necmiye Alpay, Eren Keskin,
Filiz Koçali, Ragıp Zarakolu
and Bilge Aykut transfers the
case to the chief prosecutor’s
office for a legal opinion.
The next hearing will be 10
October.
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8 ay tutuklu kaldıktan sonra
tahliye edilen Dihaber muhabiri
Selman Keleş ile gazeteci Arif
Aslan hakkında “örgüt üyeliği”
iddiasıyla açılan davanın 4.
duruşması Van’da görüldü.
Mahkeme, yeni bir davadan
dolayı Keleş için tekrar
yakalama kararı çıkardı. Dava,
15 Kasım’a ertelendi.

Fox TV spikeri Fatih Portakal ile sorumlu müdürü İbrahim
Onur Kumbaracıbaşı hakkında Mersin Şehir Hastanesi ile
ilgili haberleri nedeniyle “devletin organlarını aşağılama”,
“hakaret” ve “iftira” suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.

A court in Wan (Van) issues a
warrant for the arrest of Dihaber
reporter Selman Keleş, who was
released after spending eight
months in prison. The court
issued the warrant during a fourth
hearing against him and journalist
Arif Aslan, who face charges
of membership in a terrorist
organization. The latter case was
adjourned until 15 November.

Cumhuriyet gazetesi
muhabiri Canan Coşkun’un
“terörle mücadelede görev
alanları hedef göstermek”
suçlamasıyla yargılandığı
davanın ilk duruşması
görüldü. Bir haberinde
savcının adının geçmesi
nedeniyle suçlanan Coşkun
hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar
hapis isteniyor. Dava, 10
Temmuz’a ertelendi.

Van’ın Erciş ilçesinde 3 farklı
okulda yaşanan cinsel istismar
olaylarını gündeme taşıyarak
açığa çıkaran gazeteci İdris
Yılmaz and Erhan Akbaş,
“iftira ve yalan haber yapmak”
iddiasıyla yargılandıkları
davadan beraat etti.
Journalists İdris Yılmaz ve
Erhan Akbaş, who lifted the lid
on the sexual abuse of children at
three different schools in Wan’s
(Van) Erdîş (Erciş) district, are
acquitted on charges of libel.
4 Haziran’da hapsine karar
verilen karikatürist Nuri
Kurtcebe, adli kontrol şartıyla
serbest bırakıldı.
Cartoonist Nuri Kurtcebe,
who was sentenced to prison
on 4 June for “insulting the
president” in his cartoons, is
released on probation.

A probe is opened against Fox TV presenter Fatih Portakal
and Acting Manager İbrahim Onur Kumbaracıbaşı on
charges that they “insulted state organs” and engaged in libel
in a story about a new hospital in Mersin.

Cumhuriyet reporter Canan Coşkun appears in court
for her first hearing on charges of “targeting officials
conducting the fight against terrorism” by printing
the name of a prosecutor in a news story. The case,
in which Coşkun faces 15 months in prison, was
adjourned until 10 July.
Adana’da Şubat ayında gözaltına alındıktan sonra
tutuklanan Özgür Toplum dergisi çalışanı Mevlüt Gür,
“örgüt üyeliği” iddiasıyla yargılandığı davanın görülen ilk
duruşmasında tahliye edildi.
Özgür Toplum journal employee Mevlüt Gür, who
was arrested on charges of membership in a terrorist
organization in Adana in February, is released at his first
hearing.
Menemen Cezaevi’nde kalan bir hükümlünün Cumhuriyet
gazetesini okuma isteği, Cumhuriyet’in “terörü övdüğü”
iddiasıyla geri çevrildi.
Authorities at Menemen Prison refuse an inmate’s request
to read Cumhuriyet newspaper on the basis that it “praises
terrorism.”

Zaman gazetesinin eski
yazarları ve yöneticilerinin
yargılandığı 15’i tutuklu 31
sanıklı davanın duruşması
Çağlayan’daki İstanbul 13.
Ağır Ceza Mahkemesinde
görülmesine devam edildi.
A trial continues into 31
writers, 15 of whom are
under arrest, from the nowclosed Zaman newspaper at
the Istanbul 13th Court of
Serious Crimes.

Kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA) yazı işleri müdürü Dicle
Müftüoğlu’na, Diyarbakır’da yargılandığı davada ajansın bazı
haberleri nedeniyle 1041 gün adli ertelemeli para cezası verildi.
Mahkeme, aynı davada yargılanan DİHA Yönetim Kurulu
Başkanı Zekeriya Güzüpek’in ise beraatine karar verdi.
A court in Diyarbakır orders former Dicle News Agency (DİHA)
News Editor Dicle Müftüoğlu to pay a fine for some of the
agency’s stories before suspending the sentence due to good
behavior and other factors. The court also acquitted DİHA Board
of Directors Chair Zekeriya Güzüpek in the case.
Hürriyet gazetesi yazarı Cengiz Semercioğlu, yazısında
RTÜK’ün, ilk kez yabancı bir şarkının İngilizce sözleri
nedeniyle müzik kanallarına para cezası kestiğini belirtti.
Semercioğlu; NR1, Dream TV ve Power TV’ye 17 bin 65 Lira
para cezası kesildiğini söyledi. .
Hürriyet writer Cengiz Semercioğlu notes that Turkey’s
media watchdog, RTÜK, has fined music channels over an
English-language song for the first time. NR1, Dream TV and
Power TV were fined 17,065 TL over the song in question.

Kırşehir E Tipi Kapalı Ceza
İnfaz Kurumu’nda Evrensel
ve BirGün gazetelerinin
“yasaklı” denilerek
mahpuslara verilmediği,
televizyonda Fox TV’nin
açılmadığı ortaya çıktı.
News emerges that officials
at the Kırşehir E-Type Closed
Prison have banned inmates
from receiving Evrensel and
BirGün newspapers and
accessing Fox TV.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı, personellerinin,
Sözcü gazetesinin internet
adresine erişimine yasak
getirdi.
The Labor and Social
Security Ministry bans
personnel from accessing the
website of Sözcü newspaper.

7 aydır tutuklu bulunan solyayin.com adlı sitenin editörü
Emin Şakir, hakkındaki iddianamenin mahkemece kabul
edilmesinin ardından tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye
edildi.
Emin Şakir, the editor of the Solyayin.com website, is released
after seven months in prison following the preparation of an
indictment against him.
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Çağdaş Ses genel yayın yönetmeni Ece Sevim Öztürk, gece
saatlerinde yapılan baskında gözaltına alındı. Öztürk,
15 Temmuz soruşturmalarına dair yaptığı araştırmalar
nedeniyle iktidara yakın isimler tarafından hedef
gösteriliyordu.
Journalist Ece Sevim Öztürk is detained in a night raid.
Öztürk had been threatened by pro-government forced for
her research into the July 2016 coup attempt.
Silivri Cezaevi’nde tutulan mahpus Rıza Özçolak’ın Evrensel
gazetesine gönderdiği mektup, okuma komisyonunda
sansürlendi. Arasına beyaz kağıt konularak fotokopi çekilen
mektuptan geriye sadece 3 cümle kaldı.
Prison authorities at Istanbul’s Silivri No. 9 Prison censor
inmate Rıza Özçolak’s letter to Evrensel, blanking out all but
three sentences.
Zaman gazetesinin eski yazar ve yöneticilerinin yargılandığı
4’ü tutuklu 11 sanıklı davanın duruşması İstanbul 13. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, tutuklu gazetecilerin
tahliye edilmesi ve adli kontrolün kaldırılması yönündeki
talepleri reddederek davayı 5-6 Temmuz’a erteledi.
The Istanbul 13th Court of Serious Crimes hears a hearing
against 11 suspects, four of whom are under arrest, in a case into
former writers and administrators at Zaman. The court refused
to release the four or end probation conditions for the other
journalists. The case was adjourned until 5-6 July.

D-Smart yayınları, “borçlarını
ödemediği” gerekçesiyle Tele1
televizyonunun yayınını durdurdu.
Turkish digital provider D-Smart
ceases the broadcast of Tele1 on the
grounds that it “hasn’t paid its debts.”

10

HAZİRAN
JUNE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın Kocaeli’de yapacağı
mitingde alan dolmadığı için
gazetecilere fotoğraf çekme
yasağı getirildi.

Haber takibi yapmak için
Şırnak kent merkezine
giden Mezopotamya
Ajansı muhabiri Berzan
Güneş, sabah saatlerinde
polis kontrol noktasında
gözaltına alınmasının
ardından sosyal medya
paylaşımları gerekçe
gösterilerek “örgüt
propagandası yapmak”
suçlamasıyla tutuklandı.
Mezopotamya Agency
reporter Berzan Güneş is
detained at a checkpoint
in Şirnex (Şırnak) while
going to cover a story.
Güneş was subsequently
arrested due to his social
media posts.
Anadolu Ajansı, gazeteci
Enver Aysever’e “kişilik
haklarına basın yoluyla
saldırı” gerekçesiyle 5 bin
TL’lik tazminat davası
açtı.
Anadolu Agency opens
a 5,000-Turkish Lira
compensation case
against Enver
Aysever on
complaints
that “he
attacked its
personal rights
using the press.”

President Recep Tayyip
Erdoğan bars photographers
from taking pictures at his
rally in Kocaeli because the
square was not entirely full.
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CNNTürk’te “Ne Oluyor”
programını yapan ve sunan
Şirin Payzın’ın görevine
son verildi. Payzın’ın işten
çıkarılması, hükümet
yanlısı gazeteci Cem Küçük
tarafından duyuruldu.
Şirin Payzın, the presenter
of CNN Türk’s “Ne Oluyor”
program, is fired from
her position. The firing
was announced by progovernment journalist Cem
Küçük.
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Gazeteci Nagehan Alçı, eski Sabah yazarı Rasim Ozan
Kütahyalı ve Korkusuz yazarı Ümit Zileli’nin, Diyarbakır
Cezaevi’ne “işkence” eleştirisi yaptıkları için 105 gün hapsine
karar verildi. Hapis cezaları, para cezalarına çevrildi.
Journalist Nagehan Alçı, former Sabah writer Rasim Ozan
Kütahyalı and Korkusuz writer Ümit Zileli are sentenced
to 105 days in prison each for comments about torture at
No. 5 Diyarbakır Prison. The sentences were commuted to
monetary fines.

İstanbul Fikri ve Sınai
Haklar Hukuk Mahkemesi,
Twitter’ın canlı yayın
platformu Periscope’a
“marka hakkına tecavüz
ettiği” iddiasıyla açılan
davada davacıyı haklı bularak
Periscope’un Türkiye’den
erişimini engelleme kararı
aldı.
The Istanbul Intellectual
and Industrial Rights Court
orders that Periscope be
blocked in Turkey after a
complaint was filed alleging
that the platform “violated
brand rights.”
Gazeteci Hrant Dink
suikastına ilişkin davada,
tutuklu sanıklar dönemin
Samsun İl Güvenlik Şube
Müdürü Yakup Kurtaran
ile dönemin Emniyet Amiri
Özkan Mumcu tahliye edildi.
Senior Samsun police official
Yakup Kurtaran and former
police chief Özkan Mumcu
are released as part of the
probe into the 2007 murder of
journalist Hrant Dink.

Paradise Belgeleri’ni haberleştiren Evrensel gazetesi politika
editörü Çağrı Sarı’ya “hakaret ve iftira” suçlamalarıyla açılan
davanın 2. duruşması görüldü. Sarı, savunmasında “Asgari
ücretli bu kadar vergi öderken, politikacıların (para) kaçırması
bana göre etik dışıdır” dedi. Dava, 25 Eylül’e ertelendi.
Evrensel newspaper Politics Editor Çağrı Sarı appears in
court for a second hearing on charges of insult and libel in
connection to her coverage of the Paradise Papers. “I think it’s
unethical when people making minimum wage pay this much
in taxes while politicians escape [with money] ,” she said. The
case was adjourned until 25 September.

Cumhuriyet Davası’nda, gazetenin yazar ve yöneticilerine
“örgüte yardım” iddiasıyla verilen hapis cezalarının gerekçesi
47 gün sonra açıklandı.
An Istanbul court releases its reasons for convicting writers
and administrators from Cumhuriyet newspaper, declaring
that journalistic activities constituted the aiding and abetting
of a terrorist group.
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8 Haziran’da gözaltına alınan Çağdaş Ses Genel Gayın
Yönetmeni Ece Sevim Öztürk’ün gözaltı süresi bir hafta daha
uzatıldı.
Turkish authorities extend the detention period for journalist
Ece Sevim Öztürk, who was detained on 8 June, by another
week.

Gazeteciler Ömer Çelik, Çağdaş Kaplan, Hamza Gündüz,
Selman Çiçek, A. Vahap Taş, İnan Kızılkaya ve Kemal
Sancılı’nın; sokağa çıkma yasağı ve çatışmaların devam
ettiği dönemde Sur’da yapılan operasyonlarla ilgili haberleri
paylaştıkları için “terörle mücadelede görev almış kişileri
hedef göstermek” iddiasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi.
İddianamede, haberin yayınlandığı dönemde Diyarbakır
Jandarma Bölge Komutanı olan ve Temmuz 2016’da İçişleri
Bakanlığı kararıyla Jandarma Genel Komutan Yardımcılığı’na
terfi ettirilen Tuğgeneral Musa Çitil davacı olarak yer aldı.

Yurt gazetesinde 11 Kasım
2013 tarihinde yayımlanan
“Gavat’ Üzerine…” başlıklı
yazısında Eski Sakarya
Valisi Hüseyin Avni Coş’a
hakaret ettiği iddiasıyla
açılan davada 10 bin TL
tazminata mahkum edilen
gazeteci Hakan Gülseven
hakkında, gazete yönetiminin
parayı ödememesi üzerine
yakalama kararı çıkarıldı. Bir
başka davada ifade vermek
için Ayvalık’ta mahkemeye
giden Gülseven, burada
gözaltına alındı ve çıkarıldığı
mahkemece tutuklandı.
Journalist Hakan Gülseven
is arrested on charges that he
insulted former Sakarya Gov.
Hüseyin Avni Coş. Gülseven
was arrested because his
newspaper, Yurt, failed to
pay a 10,000-Turkish Lira
fine he was ordered to pay in
connection to the case.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Çiğdem Toker’e Bayburt Grubu’na
ait iki şirketin açtığı toplam 3 milyon TL’lik iki tazminat davası 6
Aralık’a ertelendi.
A case against Cumhuriyet writer Çiğdem Toker is adjourned
until 6 December. Two companies tied to the Bayburt Group
are pursuing 3 million TL in damages from Toker as part of two
cases.
Kapatılan Zaman gazetesinin Konya Temsilcisi Şirin
Kabakçı’nın “silahlı terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla
yargılandığı dava görüldü. Mahkeme, Kabakçı’nın
tutukluluğunun devamına hükmederek davayı 16 Ağustos’a
erteledi.
An Istanbul court hears a case against former Zaman
Konya representative Şirin Kabakçı on charges that he
is a member of an armed terrorist organization. The
court ordered Kabakçı to remain under arrest while also
adjourning the case until 16 August.
Denizli’de Evrensel gazetesi dağıtımı yapan genç, polisler
tarafından engellendi.
Police in Denizli prevent a youth from distributing the Evrensel
newspaper.
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Evrensel gazetesi yazarı
Erol Aral’ın 25 Şubat 2015’te
yayımlanan “İlhan hangi
dehlizin Yaşar’ı?” başlıklı
yazısına erişim engeli getirildi.

Turkish authorities impose
a press ban on an article by
Evrensel writer Erol Aral
that was published in 2015.

The Istanbul 9th Criminal
Court of Peace imposes
a press ban on news
regarding the murder of
Sevim Tanürek following
a demand from the
president’s son, Ahmet
Burak Erdoğan.
Diyarbakır Cezaevi’nde
12 Haziran 2017’den
beri tutulan gazeteci ve
ressam Zehra Doğan,
Uluslararası Kadın Medya
Vakfı’nın (IWMF) “2018
Gazetecilikte Cesaret
Ödülü”ne değer görüldü.

Journalists Ömer Çelik, Çağdaş Kaplan, Hamza Gündüz,
Selman Çiçek, Vahap Taş, İnan Kızılkaya and Kemal Sancılı
are charged with “disclosing the identities of officials engaged
in the fight against terrorism” for sharing news reports on
army operations in Southeast Anatolia on social media. The
journalists face up to three years in jail.
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İstanbul 9. Sulh Ceza
Hakimliği, Muharrem
İnce’nin konuşması
üzerine Sevim Tanürek
cinayeti ile ilgili haberlere,
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın oğlu
Ahmet Burak Erdoğan’ın
talebi üzerine erişim
engeli getirildi.

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, gazeteci Nagehan Alçı
hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama, nefret ve
ayrımcılık” iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
Republican People’s Party (CHP) MP Mahmut Tanal files
a criminal complaint against journalist Nagehan Alçı on
accusations that she is promoting enmity in society.

Journalist and painter
Zehra Doğan, who has
been in Diyarbakır Prison
for more than one year,
wins the 2018 Courage
in Journalism Award
from the International
Women’s Media
Foundation.
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Eski Sakarya Valisi
Hüseyin Avni Coş’a yönelik
hakaret ettiği gerekçesiyle
tutuklanan gazeteci Hakan
Gülseven tahliye edildi.

24 Haziran seçimleri öncesi
HDP tarafından seçimleri
izlemesi için Türkiye’ye
davet edilen İtalyan gazeteci
Lorenzo Bianchi, Atatürk
Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Journalist Hakan Gülseven,
who was arrested on 19
June on charges that he
insulted former Sakarya
Gov. Hüseyin Avni Coş, is
released.
4 Eylül 2017’den beri “örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklu
bulunan Evrensel gazetesi Dersim muhabiri Kemal Özer’in ilk
duruşması görüldü. Duruşma, 10 Ağustos’a ertelendi.

Police at Istanbul Atatürk
Airport detained Italian
journalist Lorenzo Bianchi as
he arrives to cover the 24 June
election following an invitation
from the Peoples’ Democratic
Party (HDP). Bianchi was set
to be deported after providing a
statement.

Evrensel Dersim reporter Kemal Özer, who has been under
arrest since 4 September 2017, appears in court for his first
hearing on charges of membership in a terrorist organization.
The case was adjourned until 10 August.
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“FETÖ lehine paylaşımlarda bulunduğu” iddiasıyla gözaltına
alınan gazeteci Ece Sevim Öztürk çıkarıldığı mahkemece
tutuklandı.

A probe is opened against Özgürüz reporter Sedat Sur due
to his social media posts regarding the recent deaths of four
people in Pirsûs (Suruç).
Gazeteci İsmail Saymaz hakkında, er Gökhan Kılıç’ın ölümü
ile ilgili haberleri nedeniyle soruşturma açıldı.
An investigation is opened against journalist İsmail Saymaz
over his news pieces into the death of a soldier, Gökhan Kılıç.

A seventh hearing is heard against Halil İbrahim
Erbil, a freelance journalist based in Paris, on
charges that he threatened Gaziantep Mayor
Başkanı Fatma Şahin and conducted terrorist
propaganda on social media. The case was
adjourned until 10 January 2019.

HAZİRAN/JUNE

Aydın’ın Didim ilçesinde Emek
Partisi’nin (EMEP) Afrin
operasyonu ile ilgili basın
açıklamasını haberleştiren
gazetecilere açılan davanın
duruşması görüldü. Dava, 16
Ekim’e ertelendi.

Journalist Ece Sevim Öztürk, who was detained on 8 June,
is arrested on allegations that she shared content on social
media that favored the Gülenist movement.
Özgürüz muhabiri Sedat
Sur’a, Şanlıurfa’nın Suruç
ilesinde AKP Milletvekili
İbrahim Halil Yıldız’ın esnaf
ziyareti sırasında çıkan
olaylarda 4 kişinin yaşamını
yitirmesiyle ilgili yaptığı
sosyal medya paylaşımları
nedeniyle soruşturma
başlatıldı.

Paris’te serbest gazetecilik yapan Halil İbrahim
Erbil hakkında, Gaziantep Büyükşehir Belediye
Başkanı Fatma Şahin’i sosyal medya mesajlarıyla
tehdit ettiği ve “örgüt propagandası” yaptığı
iddiasıyla açılan davanın 7. duruşması Gaziantep
2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme,
ara kararında Erbil hakkındaki yakalama emrinin
devamına karar verip, duruşmayı 10 Ocak 2019’a
erteledi.

Radyo ve Televizyon Üst
Kurulu’nda (RTÜK) görevli
üst kurul uzmanları, kamu
yayıncılığı yapması gereken
TRT Haber kanalının, Yüksek
Seçim Kurulu’nun (YSK)
seçime ilişkin belirlediği
tarafsızlık ve doğruluk ilkelerini
ihlal ettiğini tespit etti.
Experts at Turkey’s media
watchdog, RTÜK, determine
that public broadcaster TRT
violated the Supreme Election
Board’s (YSK) principles of
impartiality and truth ahead of
the 24 June election.

A court in Aydın’s Didim district
conducts a hearing against a
number of local journalists
who covered a press statement
by the Party of Labor (EMEP)
regarding Turkey’s invasion
of Efrîn (Afrin). The case was
adjourned until 16 October.

Esenyurt halkı, ilçede röportaj
yapan ATV ekibini, iktidar
yanlısı yayın yaptıkları
gerekçesiyle “Satılık medya
istemiyoruz” sloganıyla protesto
etti.

Gazeteci Sertaç Kayar hakkında,
sosyal medya paylaşımları
gerekçe gösterilerek açılan
dava, Diyarbakır 10. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görüldü. Dava
ertelendi.

Residents of Istanbul’s Esenyurt
district protest a production
team from the pro-government
ATV channel, saying “We don’t
want a sell-out media.”

Journalist Sertaç Kayar appears
before the Diyarbakır 10th
Court of Serious Crimes due to
his social media posts. The case
was adjourned.

Cumhuriyet davasının bilirkişisi
Ünal Aldemir, sosyal medya
hesabından Cumhuriyet
gazetesi ve Ahmet Şık’a hakaret
etti.
Ünal Aldemir, an expert in
the Cumhuriyet case, insults
Cumhuriyet newspaper and
former journalist and Peoples’
Democratic Party (HDP)
candidate Ahmet Şık over social
media.

112 l BASIN ALMANAK l PRESS ALMANAC

HAZİRAN l JUNE 2018 l 113

24

27

HAZİRAN/JUNE

Seçim yasaklarına rağmen Sabah, Yeni Şafak, Yeni
Akit, Star ve A Haber hükümet yanlısı haberlerini
manşetlerinde tutmaya devam etti.
Sabah, Yeni Şafak, Yeni Akit, Star and A Haber print progovernment top stories despite election restrictions.
TRT yönetim kurulu üyeliğine atanan Cumhurbaşkanı
Başdanışmanı Mustafa Akış, Twitter’da 15 Temmuz darbe
girişiminde yaşamını yitiren Ömer Halisdemir’in fotoğrafını
“Belki şehit olamayacağız, hele senin gibi namlı bir şehit hiç
olamayacağız. Ama bugün biz de senin gibi vatan için ateş
edeceğiz. Haydi Bismillah...” notuyla paylaştı.
Presidential adviser Mustafa Akış writes “Perhaps we won’t
be able to be martyrs, and we absolutely won’t be a famous
martyr like you (Ömer Halisdemir, who was killed in the 2016
coup attempt). Today we, like you, will attack for the nation”
on Twitter after being appointed to the Board of Directors of
Turkey’s state broadcaster, TRT.
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Yeni Akit gazetesi,
trans kimlikleri “ruhsal
hastalıklar” kategorisinden
çıkaran Dünya Sağlık
Örgütü için “Sapıttı”
ifadesini kullandı.
The Yeni Akit newspaper
declares the World Health
Organization as “crazy”
after it removes trans
identity from the category
of mental illnesses.
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Taraf gazetesi eski
muhabiri Mehmet
Baransu ve eski Sorumlu
Yazı İşleri Müdürü
Murat Şevki Çoban’ın,
gazetede yayımlanan
“Gülen’i Bitirme Kararı
2004’te MGK’da Alındı”
başlıklı haber nedeniyle
yargılandıkları dava
görüldü. Dava, 17 Ekim’e
ertelendi.
Former Taraf reporter
Mehmet Baransu and
News Editor Murat
Şevki Çoban appear in
court over a story titled
“Decision to finish Gülen
taken at National Security
Board in 2004.” The case
was adjourned until 17
October.

Nationalist Movement
Party (MHP) leader
Devlet Bahçeli publishes a
message “of gratitude” in a
number of newspapers in
which he lists the names
of journalists, writers and
pollsters. In the message,
Bahçeli accused dozens
of people of insulting the
MHP.

İstanbul Bölge Adliye
Mahkemesi 2. Ceza Dairesi,
“anayasayı ihlal” suçundan
ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılan profesör ve
gazeteci Mehmet Altan’ın
tahliyesine karar verdi.
An Istanbul court orders
the release of professor and
journalist Mehmet Altan after
he received an aggravated life
sentence for “violating the
constitution” in relation to the
2016 coup.

Milli Gazete, Onur
Haftası’nı “LGBTİ
hastalığına kapılmış
sapkınlar, İstanbul’da
yine ahlâksızlık kusmaya
hazırlanıyor” ifadeleriyle
hedef gösterdi.
The Milli Gazete
newspaper notes the
coming of Pride Week,
saying “the perverts
who have contracted
the LGBTI disease
are preparing to vomit
immorality in Istanbul
once more.”

Sendika.Org’un İstanbul Şişli’de bulunan ofisine gelen polisler,
içeride hiçbir çalışan, yetkili ya da avukat yokken yalnızca
apartman yöneticisi gözetiminde arama yapmak için kapıyı
kırdılar. Polis, gece baskınının nedenine ilişkin bir açıklama
yapmadı.
Police stage a raid on Sendika.Org’s office in Istanbul’s Şişli
district, breaking the door in the sole presence of the apartment
manager despite the absence of any employee, administrator
or lawyer. Police did not indicate why they were conducting the
search.
Sendika.Org bürosuna dönük gece yarısı baskınının ardından
Sendika.Org editörü Ali Ergin Demirhan hakkında sosyal medya
paylaşımı gerekçesiyle gözaltı kararı çıkarıldığı belirtildi.
A warrant for the detention of Sendika.Org Editor Ali Ergin
Demirhan is issued due to his social media posts following a night
raid on the news portal’s office.
Nisan ayında gittiği İstanbul’da “terör propagandası” yaptığı
gerekçesiyle tutuklanan gazeteci Adil Demirci için, Almanya’nın
Köln kentinde bir dayanışma eylemi yapıldı.

Evrensel gazetesi yazarı
Kamil Tekin Sürek’e “Faşist
diktatörlüklerde, iktidara en
ufak eleştiri getirdiğinizde
hakkınızda davalar açılır” diye
yazdığı için dava açıldı.
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MHP Genel Başkanı
Devlet Bahçeli gazeteci,
yazar ve anket şirketi
sahiplerinin olduğu
bir liste ile “Teşekkür”
başlığıyla bir mesaj
yayımladı. Mesajda, adları
listelenen kişiler MHP’ye
iftira ile suçlandı.

HAZİRAN/JUNE

A case is opened against
Evrensel writer Kamil Tekin
Sürek for writing “in a fascist
dictatorship, they open a case
against you for the slightest
criticism of the government.”
Yeni Şafak, “CHP sayesinde
Meclis’teler!” başlıklı
haberinde yeni seçilen HDP
milletvekili Ahmet Şık ve Barış
Atay’ı hedef gösterdi.
Yeni Şafak takes aim at newly
elected Peoples’ Democratic
Party (HDP) MPs Ahmet Şık
and Barış Atay, saying “They’re
in the parliament because of
the CHP!”

Protesters in Cologne stage a solidarity rally for journalist Adil
Demirci, who was arrested on terrorism propaganda charges in
April when he went to Istanbul.
Die Welt muhabiri Deniz Yücel’in görülen ilk duruşmasında
mahkeme derhal beraat talebini reddetti. Yücel’in ifadesinin yurt
dışı istinabe yoluyla alınmasını kararlaştıran mahkeme davayı 20
Aralık tarihine erteledi.
A court conducting Die Welt reporter and German citizen
Deniz Yücel’s first hearing rejects his lawyers’ demands for his
immediate acquittal, ordering instead that his testimony be taken
from overseas. The case was adjourned until 20 December. Yücel,
who spent a year in prison despite the lack of any indictment,
was released following a meeting between German and Turkish
officials.
Dominik’te çekilen Survivor programının
kameramanlarından Alper Baycın, çantasını gasp etmeye
çalışan iki kişi tarafından bıçaklanarak katledildi.
Cameraman Alper Baycın is stabbed to death by two people
were trying to steal his bag in Dominica, where he was
helping film “Survivor.”
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CHP İstanbul eski
milletvekili ve gazeteci
Eren Erdem “FETÖ’ye üye
olmamakla birlikte bilerek
ve isteyerek yardım etme”
suçlamasıyla tutuklandı.
Former Republican
People’s Party (CHP) MP
and journalist Eren Erdem
is arrested for “knowingly
and willingly aiding FETÖ
without being a member.

Mafya lideri Alaattin Çakıcı, cezaevinden adamlarına Instagram
yoluyla Karar gazetesi sahibi Mehmet Aydın ile gazeteciler İbrahim
Kiras, Hakan Albayrak, Etyen Mahçupyan, Akif Beki, Gürbüz
Özaltınlı ve Ali Bayramoğlu’nun cezalandırılması için talimat verdi.
Aynı zamanda Çakıcı, hedef aldığı gazeteci Elif Çakır’ın kadın
olduğu için cezalandırılmasını istemedi. Tehdidin ardından Çakır ve
Mahçupyan’ın yazılarına son verildi.

Nakliyat-İş Genel Başkanı
Ali Rıza Küçükosmanoğlu,
Makro Market işçilerinin
eylemini izleyen Evrensel
gazetesi muhabiri Elif Ekin
Saltık’ın haber yapmasını
engelledi, üzerine yürüdü.
Küçükosmanoğlu,
“Evrensel, Nakliyat-İş’i
yazmıyor” dedi.
Nakliyat-İş Chair Ali Rıza
Küçükosmanoğlu prevents
Evrensel reporter Elif Ekin
Saltık from covering a labor
protest by Makro Market
workers, saying “Evrensel
doesn’t write about
Nakliyat-İş.”

Arrested Özgürlükçü Demokrasi Editor Reyhan Hacıoğlu
sends a letter from the Bakırköy Women’s Prison. “The price
of writing the truth and demanding a beautiful world for
everyone is seven doors. There’s a corridor, and doors, doors,
doors … There’s a total of seven doors between us,” she wrote.

Incarcerated mafia leader Alaattin Çakıcı uses Instagram to call
on his men to kill Karar newspaper owner Mehmet Aydın and
journalists İbrahim Kiras, Hakan Albayrak, Etyen Mahçupyan, Akif
Beki, Gürbüz Özaltınlı and Ali Bayramoğlu. Çakıcı also threatened
journalist Elif Çakır but told his followers not to kill her because she
is a woman. In the wake of the threats, the newspaper reportedly
discontinued Çakır and Mahçupyan’s columns.

Özgür Gündem’e Ağustos 2016’da
yapılan baskın sırasında gözaltına
alınan 22 gazeteciye “görevi
yaptırmamak için direnme” ve
“hakaret” suçlamaları ile açılan
davanın 2. duruşması İstanbul 5.
Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Dava, 30 Ocak 2019’a ertelendi.
An Istanbul court conducts a hearing
against 22 journalists who were
detained in August 2016 during a
raid on Özgür Gündem on charges of
“resisting to prevent the discharge of
duties” in making insults. The case
was adjourned until 30 January 2019.

Özgürlükçü Demokrasi gazetesinin tutuklu editörlerinden
Reyhan Hacıoğlu, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nden
mektup gönderdi. Hacıoğlu, mektubunda “Gerçekleri
yazmanın ve herkes için güzel bir dünya istemenin bedeli
7 kapı. Koridor, kapılar, kapılar, kapılar… Tam 7 kapı var
aramızda” diye yazdı.

Ankara Valiliği, Komünist
LGBT’ler grubunun 26.
Onur Haftası kapsamında
organize ettiği İngiliz
yapımı “Pride” adlı filmin
gösterimini yasakladı.
The Ankara Governor’s
Office bans the showing
of the English-language
film “Pride,” which was
organized by communist
members of the LGBT
community for the 26th
Pride Week.

PTT, İmralı Adası’na
gönderilmek üzere kargoya
verilen Özgürlükçü
Demokrasi gazetesinin
nüshalarını PTT adrese
göndermek yerine savcılığa
gönderip ihbar etti.
Turkey’s postal service, the
PTT, refuses to send copies
of the Özgürlükçü Demokrasi
newspaper to the prison on
İmralı island, sending them
instead to the prosecutor’s
office while informing on the
senders.
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Suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın gazetecilere yönelik
tehditleri Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından
kınandı. Cemiyet açıklamasında “Kimi siyasetçilerden
icazet alan bir şehir kabadayısının bazı gazetecileri
isim vererek ölümle tehdit etmesi konunun ne denli
ciddi olduğunu ortaya koymaktadır... Halkın haber
alma, gerçekleri öğrenme hakkı için uğraş veren, yazı
yazan gazeteciler malum çevrelere teşhir edilmekte,
bazı gazeteci ve yazarlara ise ölüm fermanları
çıkarılmaktadır” denildi.

temmuz
july
’18

Mafia leader Alaattin Çakıcı is condemned by the
Turkish Journalists’ Association for threatening
journalists. “The fact that a street bully has taken
permission from politicians to issue death threats
against journalists shows just how serious the situation
is,” the association said. “Journalists who are writing
articles and struggling for the public’s right to the news,
as well as their right to learn the truth, are being exposed
by known circles. Some journalists and writers have
been marked for execution.”
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Rus haber ajansı
Sputnik, Kürtçe yayınını
sonlandırdığını açıkladı.
Kürtçe servisinin eski
çalışanları kararın
Türkiye’den gelen talep
üzerine alındığını söyledi
Sputnik ceases its Kurdish
service. Former workers
at the service said the
decision was made as a
result of demands from
Turkey.
Devlet televizyonu
TRT’nin uzun yıllardır
ekran yüzü olan ana
haber spikeri Zafer Kiraz
yayımladığı video ile
görevi bıraktığını duyurdu.
Facebook hesabından
bir video yayımlayan
Kiraz, “Kol kırılır, yen
içinde kalır” dedi. Görevi
bırakma gerekçesi için
de “Gördüğüm lüzum
üzerine” ifadelerini
kullandı.
Zafer Kiraz, a long-time
anchor with state-run
TRT, announces in a
video that he is leaving the
channel. Kiraz refused to
divulge what occurred,
but later said he resigned
because he thought it was
necessary.
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Ciner Medya yönetim kurulu başkanı Kenan Tekdağ,
Habertürk Gazetesi’nin basılı halinin kapatılmasıyla ilgili
çalışanlara bilgilendirme mesajı gönderdi. 5 Temmuz’da
kapatılacak gazetede çalışanların büyük bir bölümünün işten
çıkarılacağı öğrenildi.
Ciner Medya Board of Directors Kenan Tekdağ notifies
employees at Habertürk newspaper that the publication’s
printed version will end on 5 July. As a result, a number of
employees will lose their jobs.
6 aydır tutuklu bulunan
Mezopotamya Ajansı Muhabiri
Seda Taşkın’ın ikinci duruşması
Muş’ta görüldü. Taşkın’ın
tutuklu halinin devamına karar
veren mahkeme, duruşmayı 12
Eylül’e erteledi.
Mezopotamya Agency reporter
Seda Taşkın, who has been
under arrest for six months,
appears in a court in Mûş (Muş)
for a second hearing. The court,
which refused to release Taşkın,
adjourned the case until 12
September.
İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, IŞİD tarafından 19 Mart
2016 tarihinde İstanbul Beyoğlu’nda düzenlenen saldırıya
ilişkin fotoğrafı yayınlayan Yurt gazetesi sorumlu müdürleri;
Sibel Köklü ve Bahadır Akdeniz›e 20 bin TL para cezası verdi.
Cezanın gerekçesi yayımlanan fotoğrafta saldırıda ölen bir
çocuğun yüzünün gözükmesi.
An Istanbul court assesses a 20,000-TL fine against Yurt
newspaper editors Bahadır Akdeniz and Sibel Koklu for failing
to blank out the face of a child who was killed in an ISIL attack
in Istanbul’s Beyoğlu district on 19 March 2016.
MİT TIR’ları davasında “Devletin gizli belgelerini açıklamak”
iddiasıyla 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan ve 24
Haziran’da yeniden milletvekili seçilen Cumhuriyet Halk
Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun
avukatları tahliyesi için başvuru yaptı.
Lawyers for Enis Berberoğlu, an MP for the Republican
People’s Party (CHP) who was sentenced to five years and 10
months in prison for “divulging state secrets” in the MİT truck
case, apply for his release.

Cumhuriyet Vakfı eski yöneticisi Alev Coşkun’un Cumhuriyet
Gazetesi ile ilgili 2016 yılında İstanbul 1. Asliye Hukuk
Mahkemesi’ne başvurarak açtığı davada Yargıtay onama
kararı verdi. Böylece ulusalcı olarak nitelendirilen Alev
Çoşkun yeniden yönetime geldi.
The Supreme Court accepts a petition that former
Cumhuriyet Foundation head Alev Coşkun filed about the
newspaper in 2016. As a result of the decision, the nationalist
Coşkun was allowed to rejoin the paper’s administration team.
“El Kaide operasyonun kapsamında 2 ay tutuklu kalan Osman
Nuri Gülaçar, AKP’nin Van Milletvekili aday listesinde ilk
sıraya kondu” haberine internet erişimi getirildi.
A press ban is imposed on a story that Osman Nuri Gülaçar,
who has been under arrest for two months as part of an alQaeda investigation.
Doğan Grubu’nu satın alan Demirören Gazetecilik, Posta
Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Rıfat Ababay’ın
şirketteki tüm görevlerinden ayrıldığını duyurdu.
The Demirören Group, which purchased the Doğan Media
Group, announces the departure of Posta Editor-in-Chief
Mehmet Rıfat Ababay from all positions.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) televizyon
yayınlarına dair yaptığı inceleme sonucunda Halk TV’ye
ceza verirken Akit TV’de sarf edilen küfür ve hakaretleri
görmezden geldi.
Turkey’s media watchdog, RTÜK, fines Halk TV but refuses to
fine Akif TV even though it broadcast obscenity and insults.

Suç örgütü lideri Alaattin
Çakıcı’nın gazetecilere
yönelik tehditleri Türkiye
Gazeteciler Cemiyeti
tarafından kınandı. Cemiyet
açıklamasında “Kimi
siyasetçilerden icazet alan
bir şehir kabadayısının
bazı gazetecileri isim
vererek ölümle tehdit
etmesi konunun ne denli
ciddi olduğunu ortaya
koymaktadır... Halkın haber
alma, gerçekleri öğrenme
hakkı için uğraş veren, yazı
yazan gazeteciler malum
çevrelere teşhir edilmekte,
bazı gazeteci ve yazarlara
ise ölüm fermanları
çıkarılmaktadır” denildi.
Mafia leader Alaattin Çakıcı
is condemned by the Turkish
Journalists’ Association
for threatening journalists.
“The fact that a street bully
has taken permission from
politicians to issue death
threats against journalists
shows just how serious the
situation is,” the association
said. “Journalists who
are writing articles and
struggling for the public’s
right to the news, as well as
their right to learn the truth,
are being exposed by known
circles. Some journalists and
writers have been marked for
execution.”
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CNNTürk gece editörü Kemal Hamsioğlu, 24 Haziran’dan
önce Suruç’ta yaşanan cinayetlerle ilgili haberleri yönetimin
talebi doğrultusunda yapmadığı gerekçesiyle işten çıkarıldı.
CNNTürk night editor Kemal Hamsioğlu is fired from his
position for failing to report on recent killings in Suruç in the
fashion requested by managers.
Şair ve Artı Gerçek yazarı Fadıl
Öztürk hakkında, yazıları ve
sosyal medya paylaşımlarında
‘örgüt propagandası yaptığı’
iddiasıyla açılan davaya devam
edildi. Dava, 2 Ekim’e ertelendi.
A case against poet and Artı
Gerçek writer Fadıl Öztürk
continues over his social
media posts. The case against
Öztürk, who is facing “terrorist
propaganda” charges, was
adjourned until 2 October.
KHK ile kapatılan TV10’un kameramanı Kemal Demir’in
tutuklu olarak yargılandığı davanın ilk duruşması, İstanbul
28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, yetkisizlik
kararı vererek dosyayı Mersin’e gönderdi.
TV10 camera operator Kemal Demir’s first hearing is heard by
a court in Istanbul. The court, however, sent the file to Mersin
after saying it did not have the authority to hear the case.
Kesinleşmiş hapis cezasından dolayı İsviçre’ye iltica etmek
zorunda kalan gazeteci Hülya Emeç’in sabah saatlerinde
Siirt’in Baykan ilçesindeki evine polis baskını düzenlendi.
A raid is conducted on the home of journalist Hülya Emeç,
who was forced to seek asylum in Switzerland, in Sêrt’s (Siirt)
Hawêl (Baykan) district.
Üç yıl önce Hürriyet gazetesine saldıran grupta yer alan eski
AKP milletvekili Abdurrahim Boynukalın, saldırıyla ilgili
çıkan haberleri sansürletti.
Former Justice and Development Party (AKP) MP
Abdurrahim Boynukalın, who led a raid on Hürriyet
newspaper three years ago, takes action to censor almost all
news related to the event.
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KRT TV’nin gelecek ay
yayın hayatına son vereceği
açıklandı. KRT TV sahibinin
“Ya boyun eğecektik ya
kanalı kapatacaktık” dediği
belirtildi.
KRT TV announces that it
will cease operations next
month, noting that its only
choices were to “obey or
close.”
Yazar Cemil Kılıç
hakkında İstanbul Anadolu
Başsavcılığı tarafından
“İslam Bu” isimli kitabında
yer alan yazılarından dolayı
soruşturma başlatıldı.
An Istanbul prosecutor opens
a case against writer Cemil
Kılıç for his book “İslam Bu”
(This is Islam).

4’ü tutuklu 11 gazetecinin
yargılandığı Zaman Gazetesi
davasının görülmesine İstanbul
13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
devam edildi. Zaman
Gazetesi’nin eski yazarlarından
Şahin Alpay, esasa ilişkin
savunmasında “Görüşlerim
ifade özgürlüğü kapsamındadır”
dedi.
The Zaman case continues
at the Istanbul 13th Court
of Serious Crimes against
11 journalists, four of whom
are under arrest. In his final
defense, former Zaman writer
Şahin Alpay said, “My views are
within the purview of freedom
of expression.”

Sözcü Gazetesi yazarı
Rahmi Turan, MHP İstanbul
milletvekili ve genel başkan
yardımcısı Semih Yalçın’ın
kendisine yönelik tehditleri
nedeniyle 4 bin TL tazminata
mahkum edildiğini duyurdu.
Sözcü writer Rahmi Turan
announces that Nationalist
Movement Party (MHP) Deputy
Chair and Istanbul MP Semih
Yalçın has been ordered to pay
him 4,000 TL in compensation.

Ciner Grubu’na ait Habertürk
Gazetesi, kağıt baskısına son
verdi. Birinci sayfadan “Son
baskı” diyerek okurlarına veda
etti.
The Ciner Group ends the
printed edition of Habertürk
newspaper. The paper bid
farewell to its readers with the
headline “Last Edition.”
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OHAL KHK’sı ile kapatılan
Zaman Gazetesi eski yazarları
Ali Bulaç ve Şahin Alpay, 8
yıl 9’ar ay hapis cezasına;
Mümtaz’er Türköne ve Mustafa
Ünal 10 yıl 6’şar ay hapis
cezasına çarptırıldı. 8 yıl 9
ay hapis cezasına çarptırılan
Ahmet Turan Alkan’ın
tahliyesine karar verildi.
A court sentences former
Zaman writers Ali Bulaç and
Şahin Alpay to eight years and
nine months each in prison, as
well as Mümtaz’er Türköne and
Mustafa Ünal to 10.5 years each
in prison. Meanwhile Ahmet
Turan Alkan was released after
being sentenced to eight years
and nine months in prison.

2014’te askerlerin açtığı ateşte
Diyarbakır’ın Lice ilçesinde
ölen Mehdin Taşkın için yapılan
eylemi görüntüleyen DİHA
muhabiri Ramazan Akoğul’un
beraatine itiraz edildi. Savcı,
Akoğul’un görüntü çekmesine
müdahale edilmemesini ‘örgüt
üyeliği’ için delil gösterdi.
A prosecutor objects to the
acquittal of Dicle News Agency
(DİHA) reporter Ramazan
Akoğul, who filmed the army’s
killing of Mehdin Taşkın in
Amed’s (Diyarbakır) Lîce
(Lice) district in 2014, saying
that Akoğul’s ability to take
the picture proved that he
was a member of a terrorist
organization.

ABD’de görülen Rıza Zarraf davasının duruşma notlarını Twitter’da
Türkçeye çeviren Sebla Küçük hakkında ‘terör örgütü propagandası
yapmak’ suçlamasıyla dava açıldı.
A terrorism case is opened against translator Sebla Küçük with a
demand for 7.5 years in prison for translating the notes from Reza
Zarrab’s case in the United States.
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Resmi Gazete’de OHAL
kapsamında yayımlanan
701 sayılı KHK ile Halkın
Nabzı, Özgürlükçü
Demokrasi ve Welat
gazeteleri ile Avantaj TV
kapatıldı.

The Prime Ministry
imposes a temporary
blackout on news
regarding a deadly train
crash in Tekirdağ.

TEMMUZ/JULY

Başka bir soruşturma nedeniyle hakkında yakalama kararı
olduğu gerekçesiyle tahliye edildiği gün ( 9 Temmuz) Elazığ’da
gözaltına alınan gazeteci Şerife Oruç, serbest bırakıldı.
Journalist Şerife Oruç, who was detained once more on 9 July
as she exited a prison after two years in custody, is released.
Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Canan Coşkun hakkında
“Nuriye ve Semih’in 14 avukatı tutuklandı” başlıklı haberi
nedeniyle açılan davada savcı Coşkun’un 3 yıla kadar hapisle
cezalandırılmasını istedi. Karar duruşması 19 Temmuz’da.

Turkey’s government
closes the newspapers
Halkın Nabzı, Özgürlükçü
Demokrasi and Welat,
as well as Avantaj TV, as
part of state of emergency
decree 701.
25 kişinin hayatını
kaybettiği Tekirdağ’da
yaşanan tren faciasının
ardından Başbakanlık,
kaza ile ilgili geçici
yayın yasağı getirdi.
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5 Temmuz 2016’dan beri tutuklu olan gazeteci Şerife Oruç,
tahliye edildikten hemen sonra savcılık kararıyla başka bir
dosyadan yeniden gözaltına alındı.
Arrested journalist Şerife Oruç is detained on a new case just
after her release on an older file. Oruç had been in custody
since 5 July 2016.
OHAL KHK’sı ile kapatılan Özgür Gündem gazetesinin
9 yazar ve çalışanının “örgüt propagandası” suçlamasıyla
yargılandıkları davanın karar duruşmasında mahkeme,
ana dava ile birleştirilme hususunun değerlendirilmesi için
dosyayı istedi. Duruşma 9 Ekim’e ertelendi.
A trial against Eren Keskin and other writers, administrators
and journalists from the now-closed Özgür Gündem
newspaper is adjourned until 9 October.
Başbakanlık’a bağlı olan ve sarı basın kartını veren Basın
Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü kapatıldı; görev ve
yetkileri Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na devredildi.
The Directorate General of Press and Information, which
issues press cards, is closed as authorities transfer all of its
responsibilities to the Presidential Communications Ministry.
ODTÜ yönetimi, mezuniyet törenindeki protestoyu
görüntüleyen ODTÜ Medya Topluluğu’nun ekipmanlarına el
koydu.
Authorities at Middle Eastern Technical University (ODTÜ)
confiscate equipment from the ODTÜ Media Society as they
try and film a protest at a graduation ceremony.

A prosecutor seeks up to three years in jail for Cumhuriyet
reporter Canan Coşkun for “jeopardizing a criminal
investigation” and “exposing the identity of a secret witness”
in a report on the arrest of the lawyers of expelled academic
Nuriye Gülmen and teacher Semih Özakça. A court will pass a
verdict on 19 July.
Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak hakkındaki “Panama
Papers” sızıntılarını haberleştiren Cumhuriyet Gazetesi
muhabiri Pelin Ünker’in yargılandığı davaya ilişkin Türkiye
Gazeteciler Sendikası (TGS) ve Sınır Tanımayan Gazeteciler
(RSF) örgütünün Twitter hesaplarından yapılan dayanışma
çağrılarına erişim engeli getirildi.
A Turkish court blocks messages of solidarity on Twitter
from the Union of Turkish Journalists (TGS) and Reporters
Without Borders (RSF) with Cumhuriyet reporter Pelin
Ünker at the behest of Finance and Treasury Minister Berat
Albayrak, who opened a case against the journalist after she
published news stories about his involvement in the Panama
Papers.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Sanayi ve
Teknoloji Bakanı olarak atanan Mustafa Varank, 7 internet
sitesinde kendisiyle ilgili yapılan haberlere erişim engeli
kararı aldırdı.
Industry and Technology Minister Mustafa Varank forces
through a press ban on seven internet sites for printing news
about him.
Yürüyüş Dergisi’nin tutuklu çalışanları Tahsin Sağaltıcı ve
Hüseyin Süngü mahkemenin tahliye kararının ardından
cezaevi çıkışında yeniden gözaltına alındı.
Yürüyüş journal’s Tahsin Sağaltıcı and Hüseyin Süngü are
released, only to be detained once more for another seven days
as they leave the prison.
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Tutuklu ETHA muhabirleri
Havva Cuştan ve İsminaz
Temel’in serbest bırakılması
için Bakırköy Kadın Kapalı
Cezaevi önünde meslektaşları
özgürlük balonlarını uçurdu.
Journalists release balloons in
front of the Bakırköy Closed
Women’s Prison to demand the
release of arrested colleagues
Havva Cuştan and İsminaz
Temel.
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JinNews’in Diyarbakır Bağlar’da bulunan bürosuna gece
yarısı polis baskını düzenlendi. Bilgisayarlara el konuldu. Polis
baskınının gerekçesi ile ilgili bilgi alınamadı.
Police stage a night raid on Jin News’s office in Amed’s
(Diyarbakır) Rezik (Bağlar), confiscating computers.
Agos Gazetesi GYY Hrant Dink’in öldürülmesiyle ilgili davada
mahkeme heyeti, dönemin Trabzon İl Jandarma İstihbarat
Şube Müdürü Metin Yıldız’ın adli kontrolle tahliyesine karar
verirken, Trabzon İl Jandarma Komutanı Ali Öz’e ise ev hapsi
cezası verdi.
A court hearing a case into the 2007 murder of journalist
Hrant Dink orders the release of former Trabzon
Gendarmerie Intelligence Branch Director Metin Yıldız and
the house arrest of former Trabzon Gendarmerie Cmdr. Ali
Öz.
IŞİD’in, 1 Ocak 2017
tarihinde İstanbul’un
gece kulüplerinden olan
Reina’da gerçekleştirdiği
katliamı haberleştirdiği
için BirGün Gazetesi’ne
soruşturma açıldı.
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‘Terör örgütü üyeliği’
suçlamasıyla şubat ayından
beri tutuklu bulunan Etkin
Haber Ajansı (ETHA)
muhabiri Ali Sönmez
Kayar, ilk duruşmada
tahliye edilmedi. Mahkeme
tutukluluğun devamına
karar verdi. Dava 31 Ekim’e
ertelendi.
Etkin News Agency (ETHA)
reporter Ali Sönmez Kayar
appears in Istanbul at his
first hearing since he was
arrested in February on
charges of membership in
a terrorist organization.
The court ordered Kayar to
remain under arrest while
adjourning the case until 31
October.

Journalist Hakan Gülseven announces that he faces 12 years
in prison due to fines incurred at Yurt newspaper while
Republican People’s Party (CHP) member Durdu Özpolat,
who is now the paper’s owner, was the publication’s news
editor.
Eski Radikal Gazetesi muhabiri Mustafa Gökkılıç, İstanbul’da
gözaltına alındı.
Former Radikal reporter Mustafa Gökkılıç is detained in
Istanbul.

TEMMUZ/JULY

KHK ile kapatılan Özgürlükçü Demokrasi gazetesinin durumuna
ilişkin AGİT’in gönderdiği mektuba İstanbul Başsavcılığı’nın
cevap verdiği ortaya çıktı. AGİT suçlamaların düşürülmesini
isterken, savcılık haberlerde geçen “Kürdistan” kelimesini ‘etnik
bölücü hedef’ olarak gösterdi.
Sosyal medya hesaplarındaki
paylaşımlar nedeniyle ‘örgüt
propagandası yapmak’
iddiasıyla yargılanan gazeteci
Serdar Altan, 1 yıl 6 ay hapis
cezasını çarptırıldı. Ceza, 5
sene süreyle ertelendi.
Journalist Serdar Altan
is sentenced to 18 months
in prison for conducting
terrorist propaganda with
his social media posts. The
sentence was suspended for
five years.

News emerges of the Istanbul Chief Prosecutor’s Office’s
response to an OSCE letter regarding the closure of the
Özgürlükçü Demokrasi newspaper. The prosecutor demanded
that the OSCE retract its accusations and that the presence of the
word “Kurdistan” in the paper displayed the publication’s “ethnic
separatist aims.”
BTK’nin suç duyurusu üzerine JinNews haber müdürü Safiye
Alağaş hakkında ‘örgüt propagandası yapmak’ iddiasıyla 5 yıla
kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Authorities open a case against Jinnews News Editor Safiye
Alağaş with a demand for five years in prison following a criminal
complaint by the Information Technology and Communication
Board (BTK).
İstanbul Özgür Basın Platformu, tutuklu gazetecilerin serbest
bırakılması için basın açıklaması yaptı.
The Istanbul Free Press Platform issues a call for the freedom of
all arrested journalists.

A probe is opened against
the BirGün newspaper
over its coverage of an
ISIL attack on the Reina
nightclub on 1 January
2017.
Gazeteci Hakan Gülseven, Yurt Gazetesi’nin sahibi CHP’li
Durdu Özpolat’ın, kendisinin sorumlu yazı işleri müdürü
olduğu dönemde gazeteye verilen cezaları ödemediği için 12
yıl hapis tehdidiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.
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“Vezir Parmağı” filminin
yayımlandığı Star TV’ye
RTÜK’ten ‘dönemin
devlet kadrolarına yönelik
eleştirilerde mizah sınırını
aştığı’ gerekçesiyle 400
bin TL para cezası geldi.
RTÜK’ün raporunda,
İslam, namaz ve erkekliğin
aşağılandığı iddia edildi.
Sosyal medya hesaplarındaki
paylaşımlar nedeniyle ‘örgüt
propagandası yapmak’
iddiasıyla yargılanan gazeteci
Fuat Yaşar beraat etti.
Journalist Fuat Yaşar
is acquitted on charges
of conducting terrorist
propaganda with his social
media posts.

Turkey’s media watchdog,
RTÜK, fines Star TV around
400,000 TL after the show
“Vezir Parmağı” (Finger
of the Vizier) allegedly
“exceeded the boundaries
of humor by criticizing
(Ottoman) state figures.”
According to RTÜK, the
channel insulted Islam, ritual
prayer and masculinity.
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15 Temmuz darbe anması kapsamında yayın yapmak üzere
Yunanistan’a gelen TRT ekibi, Yunan güvenlik güçleri tarafından
gözaltına alındı. 3,5 saat Dedeağaç Emniyet Müdürlüğünde
tutulan TRT ekibi sonra serbest bırakıldı.
A TRT team that traveled to Greece as part of an undertaking to
mark the July 2016 coup attempt is detained by police for 3.5 hours
at the Alexandroupolis Police Station before being released.
3 ve 4 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri çerçevesinde
TRT Kanunu’nda yapılan değişiklikler hakkında Haber-Sen
Ankara 1 No’lu Şube açıklama yaptı: TRT’de istihdam fazlası
personelin başka kurumlara atanmalarının yolu açıldı. Yeni
istihdam şekli güvencesiz olacak.
The Ankara branch of the Haber-Sen journalists’ union issues
a statement regarding changes to the TRT Law that will allow
surplus employees to work for other institutions. As a result of
the changes, workers will fall into a precarious position.
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2017 Ekim’inden beri beri tutuklu bulunan ETHA editörü
İsminaz Temel ve muhabiri Havva Cuştan’ın da aralarında
bulunduğu 21 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşması
İstanbul’da görüldü.

Korucuların bir çocuğa şiddet uyguladığı görüntüleri
haberleştiren gazeteci İdris Yılmaz’a ‘basın yoluyla iftira’
iddiasıyla açılan dava sonuçlandı. Mahkeme gazeteci Yılmaz’a
1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Etkin News Agency (ETHA) Editor İsminaz Temel and
reporter Havva Cuştan, who have been under arrest since
October 2017, join 21 others at a first hearing in Istanbul.

Journalist İdris Yılmaz is sentenced to 15 months in jail by
a court in Erdîş (Erciş) over a story he wrote about village
guards in Wan (Van).

Manisa’da düzenlenen polis
operasyonunda öldürülen
Naci Dayangaç’ın cenazesinin
kaldırıldığı İzmir Adli Tıp
Kurumu önüne haber takibi
için giden Mezopotamya
Haber Ajansı muhabiri Hacı
Söylemez gözaltına alındı.

Cumhuriyet Gazetesi’nin Ankara temsilcisi Erdem Gül, MİT
TIR’ları dosyası kapsamında ‘devletin gizli kalması gereken
belgelerini temin etme ve açıklama’ suçlamasıyla yargılandığı
davadan beraat etti.
Cumhuriyet Ankara Representative Erdem Gül is acquitted
on charges of “procuring and divulging state documents
that must remain secret” in connection to a case in which
the newspaper published news of how Turkey’s intelligence
agency was allegedly transferring arms to Syria.
OHAL KHK’sı ile kapatılan Özgür Gündem gazetesinin
“Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği” kampanyasına katılan 13
gazetecinin “örgüt propagandası” suçlamasıyla yargılandığı
davanın duruşması 10 Ekim’e ertelendi.
The Istanbul 14th Court of Serious Crimes continues hearing
a trial against 12 people who face terrorist propaganda
charges after participating in a solidarity campaign with the
now-closed Özgür Gündem. The court adjourned the case
until 10 October to give some of the suspects time to prepare
statements about the prosecutor’s closing remarks.

Police detain Mezopotamya
Agency reporter Hacı
Söylemez in front of the
İzmir Forensic Medicine
Institute branch, where he was
following the transfer of body
of Naci Dayangaç following
the latter’s killing in a police
operation in Manisa.
Flash Haber Gazetesi
muhabiri Durmuş Acar, 11 ay
20 gün hapis cezası aldı.
Flash Haber reporter Durmuş
Acar is sentenced to 11 months
and 20 days in prison.
Demirören Medya Grubu,
çalışanlara gönderdiği
tebligatta Kanal D ve CNN
Türk’te izinlerin iki günden bir
güne çekildiğini duyurdu.
The Demirören Media Group
informs employees at Kanal D
and CNNTürk that they will
only receive one day off per
week, instead of the previous
two.

9 aydır tutuklu bulunan Etkin Haber Ajansı (ETHA)
muhabiri Havva Cuştan tahliye edilirken, İsminaz Temel’in
tutukluluğunun devamına hükmedildi. Dava, 29 Kasım’a
ertelendi.
A court orders the release of Etkin News Agency (ETHA)
reporter Havva Cuştan, who has been under arrest for nine
months, while ordering colleague İsminaz Temel to remain in
jail. The case was adjourned until 29 November.
Türk Hava Yolları yöneticisi ile kabin memuru arasında geçen
“kahve tartışması” nı yayımlayan Airporthaber portalının ilgili
haberine mahkeme kararı ile erişim engeli getirildi.
A story on the Airporthaber news site is censored after it
reported about the formation of a special, 100-person cabin
crew to “prevent similar delays” after a member of the cabin
crew acted capriciously when a Turkish Airlines board of
director member asked them for a coffee.
Cumhuriyet Gazetesi editörlerinden Pelin Ünker ve
Cumhuriyet Vakfı yönetim kurulu başkanı Orhan Erinç’e
“Paradise Papers” haberleri
nedeniyle Binali Yıldırım ve
oğulları tarafından açılan 500
bin TL’lik tazminat
davasının ilk
duruşması
Anadolu 24.
Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Dava, 6
Eylül’e ertelendi.
A first hearing is conducted against
Cumhuriyet Finance Editor Pelin Ünker
and Cumhuriyet Foundation Board of
Directors Chair Orhan Erinç over a story
about the Paradise Papers. Then-PM
Binali Yıldırım and his sons had
opened a 500,000 TL compensation
case regarding the story. The case
was adjourned until 6 September.

18

TEMMUZ/JULY

Demirören Grubu’na
geçen Hürriyet
Gazetesi’nde uzun
yıllardır ekonomi yazıları
yazan gazeteci Uğur
Gürses, Sermaye Piyasası
Kurulu’nun Demirören’e
avantaj sağladığını
belirttiği yazısının
sansürlenmesi üzerine
istifa etti.
Veteran Hürriyet
economy writer Uğur
Gürses quits the paper
after it censored his last
piece. The newspaper
allegedly censored Gürses’
piece because he criticized
the Capital Markets
Board.
Kapatılan Zaman
Gazetesi yazarı Ali
Ünal’ın ‘darbe’ ve ‘terör
örgütü yöneticiliği’
suçlamalarıyla
yargılandığı davanın
4’üncü duruşması bugün
Uşak’ta görüldü. Ünal’ın
tutukluğunun devamına
karar verilirken duruşma
5 Eylül’e ertelendi.
Former Zaman writer Ali
Ünal appears in Uşak for a
fourth hearing in a trial in
which he faces charges of
coup-plotting and “leading
a terrorist organization.”
The court ordered Ünal to
remain under arrest while
adjourning the trial until 5
September.
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Binali Yıldırım ve Erkam Yıldırım tarafından Paradise
Pappers karikatürü nedeniyle Evrensel gazetesine açılan
40 bin liralık tazminat davası, İstanbul Anadolu 29. Asliye
Hukuk Mahkemesinde görüldü. Evrensel Çizeri Sefer Selvi ve
gazetenin eski sorumlu yazı işleri Çağrı Sarı’nın yargılandığı
dava 8 Kasım’a ertelendi.
A hearing is held against Evrensel cartoonist Sefer Selvi and
former News Editor Çağrı Sarı as part of a compensation case
that was opened against them by former PM Binali Yıldırım
and his son Erkam Yıldırım over the Paradise Papers. A lawyer
for the journalists demanded that the case be thrown out since
the cartoon in question contained nothing but criticism and
humor, but the court rejected the call, adjourning the course
until 8 November.
Nuriye ve Semih’in 14 avukatı tutuklandı” başlıklı haberi
nedeniyle “Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef
göstermek” iddiasıyla yargılanan Canan Coşkun’a 2 yıl 3 ay
hapis cezası verildi. 26. Ağır Ceza Mahkemesi cezada indirime
gitmedi, erteleme de vermedi.
Cumhuriyet reporter Canan Coşkun is sentenced to two
years and three months in jail over a story about the arrest of
14 lawyers representing two educators who staged a hunger
strike after being fired from their jobs as part of the state of
emergency. The sentence was not suspended.
Kayyum atanan Van Büyükşehir Belediyesi’nden ihraç
edilen gazeteci Adnan Bilen ‘örgüt propagandası’ iddiasıyla
yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Bilen’in
sosyal medya paylaşımlarının incelemesi için duruşmayı 6
Aralık’a erteledi.
Journalist Adnan Bilen, who was fired from the Van
Metropolitan Municipality after it was taken over by a
government-appointed trustee, appears before a judge on
charges of terrorist propaganda due to his social media posts.
The court adjourned the case until 6 December to allow time
for an inspection of Bilen’s posts.
Bir dönem Habertürk TV ile Radikal Gazetesi muhabirliği
yapan Mustafa Gökkılıç, MİT müsteşarı Hakan Fidan’ın
Şubat 2012’de sorguya çağrılmasıyla ilgili yürütülen
soruşturma kapsamında tutuklandı.
Former Habertürk TV and Radikal reporter Mustafa Gökkılıç
is arrested pending trial as part of an investigation into the
summoning of Hakan Fidan, the head of Turkey’s intelligence
agency, for questioning in 2012.
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33 gencin yaşamını
yitirdiği Suruç
Katliamı’nın 3. yılında
İstanbul’da yapılan
anmaya saldıran
polis, haber takibi
yapan gazeteci Zeynep
Kuray’ı gözaltına
alırken, Sendika.Org
muhabiri Murat Bay
da saldırı sırasında
elinden yaralandı.
Müdahale sırasında
dokuz8HABER
muhabiri Zale
Karademir’in de kuyruk
sokumu kemiği kırıldı.
Police attack a
memorial on the third
anniversary of the
Suruç Massacre, in
which 33 youth were
murdered, detaining
journalist Zeynep Kuray
and injuring Sendika.
Org reporter Murat Bay
in the hand.
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Çorlu’da 25 kişinin hayatını
kaybettiği tren faciasına ilişkin
BirGün Gazetesi’nin manşet
haberine erişim engeli getirildi.

Ankara Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan
gazeteci Seda Taşkın, günlük kullanım için koğuşlara verilen
suya kota getirildiğini, verilen su miktarının ise temizlik gibi
zaruri ihtiyaçlara yetmediğini yazdı.

Authorities impose a press ban
on BirGün’s lead story in the
wake of a recent train disaster in
Çorlu that killed 24 people.

Journalist Seda Taşkın, who is under arrest at the Ankara
Sincan Women’s Prison, notes that quotas have been imposed
on water use at the jail, adding that inmates do not receive
enough water for necessities such as cleaning.

İktidara yakın Akit Gazetesi
Yazarı Mehtap Yılmaz’ın
“Abdullah Gül’ün Başdanışmanı
FETÖ’cü, Ahmet Davutoğlu’nun
‘oğlu’ymuş!” başlıklı yazısı
gazetenin internet sitesinden
kaldırıldı. Bunun üzerine
Yılmaz, “Bugünkü yazım
sansürlendi” dedi

İfade vermek için çağrıldığı Van Emniyet Müdürlüğü’nde
gözaltına alınan ve 6 Nisan tarihinde ‘örgüt propagandası’
iddiasıyla tutuklanan gazeteci Mehmet Dursun hakkında
iddianame hazırlandı. İddianamede Dursun hakkında 15 yıla
kadar hapis cezası istendi.

An article by Mehtap Yılmaz, a
writer for the pro-government
Akit newspaper, regarding
former PM Ahmet Davutoğlu,
is removed from the website.
Yılmaz later said her piece had
been censored.
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OHAL KHK’sı ile kapatılan
Dicle Haber Ajansı (DİHA)
muhabiri Ziya Ataman 11 Nisan
2016 tarihinde tutuklanmıştı.
Mezopotamya Ajansına (MA)
gönderdiği mektubunda Ataman
cezaevinde bağırsaklarının iflas
ettiğini yazdı.
Journalist Ziya Ataman, who
has been under arrest since 11
April 2016, sends a letter noting
that his imprisonment is the
result of baseless slander and
that he is living on medicine
alone after his digestive system
failed.

An indictment is prepared against journalist Mehmet Dursun,
who was called to provide testimony at the Van Police Station
before being arrested on terrorism propaganda charges on 6
April. Dursun faces 15 years in jail.
Tarsus Cezaevi’nde hükümlü koğuşunda tutulan gazeteci
Aslıhan Gençay, cezaevi personeli ile cezaevi yönetimi
arasında yaşanan sorunları Cumhuriyet Savcısı’na aktardığı
için tek kişilik koğuşa gönderildi.
Journalist Aslıhan Gençay, a convict at Tarsus prison, is sent
to solitary confinement after informing the chief prosecutor’s
office about problems between prison employees and the jail’s
administration.
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Mezopotamya Haber Ajansı muhabiri Ergin Çağlar,
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde yapılan yol kontrolü
sırasında hakkında ‘askeri kanuna muhalefet etmek’
iddiasıyla açılan dava nedeniyle gözaltına alındı. Çağlar sonra
serbest bırakıldı.
Mezopotamya Agency reporter Ergin Çağlar is detained
at a checkpoint in Kahramanmaraş’s Bazarcix (Pazarcık)
district after a case was opened against him on the grounds
of “opposing the law on the military.” Çağlar was later released.
Sansürün kaldırılmasının 110’uncu yıl dönümünde
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Radyo ve Televizyon Üst
Kurulu (RTÜK), Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT)
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığıyla ilgilendirildi.
New regulations are released in which the Communications
Ministry will operate according to targets set by the
Presidency. The decision was issued on 24 July, the 110th
anniversary of the lifting of censorship in the Ottoman
Empire.
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Kütahya’da gerçekleşen bir trafik kazası sonrası olay
yerine giden DHA muhabiri Oğuzhan Kılıç, kazazedelerin
yakınlarının saldırısına uğradı.
Demirören News Agency reporter Oğuzhan Kılıç is attacked
by relatives of accident victims after arriving at the scene of a
car crash in Kütahya.
OHAL KHK’sı ile kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA)
muhabiri Gökhan Öner, yargılandığı davanın ilk
duruşmasında adli kontrol uygulamasıyla tahliye edildi. Öner
“örgüt propagandası” iddiasıyla yargılanıyor.
Arrested Dicle News Agency (DİHA) reporter Gökhan Öner is
released on probation at his first hearing.
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RTÜK, Türkiye’nin ilk Kürtçe
çocuk kanalı Zarok TV’ye,
yayımladığı iki Kürtçe şarkı
gerekçesiyle ceza verdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
(RTÜK), Kürtçe yayın yapan
çocuk kanalı Zarok TV’ye,
yayımladıkları Kürtçe şarkıda
geçen ‘Kürdistan’ kelimesi
nedeniyle ceza verdi.

TEMMUZ/JULY

Turkey’s media watchdog,
RTÜK, fines Kurdish children’s
TV channel Zarok TV for
broadcasting two songs in
Kurdish.
OHAL KHK’sı ile kapatılan
Dihaber muhabiri
Mehmet Güleş, tutuklu
bulunduğu Elazığ 1 No’lu
Cezaevi yönetimince
mahkemeye sunmak için
yazdıkları savunmalara el
konulduğunu açıkladı.

TEMMUZ/JULY

Turkey’s media watchdog,
RTÜK, fines the Kurdishlanguage children’s channel
Zarok TV due to a song that
contained the word “Kurdistan.”
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Şırnak- Uludere’de iki yıl önce korucu başının uzman
çavuş olan oğlu ile bir başka uzman çavuş ve bir şoförün, ‘14
yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu’
iddiasını haberleştiren Mezopotamya Haber Ajansı muhabiri
Özgür Paksoy, şüpheli yakınları tarafından tehdit edildi.
Mezopotamya Agency reporter Özgür Paksoy receives threats
from relatives of soldiers who are accused of sexually abusing
a 14-year-old girl in Şirnex’s (Şırnak) Qilaban (Uludere)
district two years after the journalist brought the case to light.
Gazeteci Hale Gönültaş, Gazete Duvar’da yayımlanan “IŞİD,
Ankara’da Ezidi kız çocuğu sattı” haberinden dolayı tehdit
telefonu aldı.
Journalist Hale Gönültaş is threatened after publishing a
story in Gazete Duvar in which she reported that ISIL had sold
a Yazidi girl in Ankara.

Prison authorities at
the Elazığ No. 1 Prison
confiscate a written defense
by journalist Mehmet Güleş,
a reporter with the nowclosed Dihaber.
Van-Ercişte yayın yapan
Gazete Yaşam’ın Genel Yayın
Yönetmeni İdris Yılmaz, sosyal
medya paylaşımları nedeniyle
‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik
etmek’ suçlamasıyla 22 Ocak’ta
tutuklanmıştı. Yılmaz , kaldığı
Elazığ Kapalı Cezaevinde maruz
kaldığı ihlalleri avukatları
aracılığı ile duyurdu. Yılmaz
ailesiyle iletişim hakkının
kısıtlandığını açıkladı.
İdris Yılmaz, the arrested
editor-in-chief of Gazete
Yaşam in Wan’s (Van) Erdîş
(Erciş) district, notes that
prison authorities in Elazığ
have prevented him from
communicating with his family
and violated his rights in other
ways. Yılmaz was arrested on 22
January.

29

TEMMUZ/JULY

31

TEMMUZ/JULY

Tutuklu Kürt gazeteciler
Mehmet Güleş ile İdris Yılmaz,
Kürtçe kitap taleplerinin 1000
TL çeviri ücreti istenerek
engellendiğini aktardı.

Afrin harekâtı haberleri nedeniyle Cumhurbaşkanı
Tayyip Erdoğan tarafından ‘ahlaksızca yayın yapmakla’
suçlanan Afrika Gazetesi Yayın Yönetmeni Şener Levent
ile gazetenin muhabiri, Ankara savcılığının açtığı iki yarı
dava nedeniyle ifadeye çağrıldı.

Arrested journalists Mehmet
Güleş and İdris Yılmaz report
that prison authorities are
preventing them from reading
Kurdish-language books
by demanding 1,000 TL in
translation fees for the works.

Şener Levent, the editor-in-chief of Nicosia-based
Afrika newspaper, and a reporter are called to testify
by Northern Cypriot police after the Ankara Chief
Prosecutor’s Office opened a case regarding their
comments on Turkey’s invasion of Efrîn in January.
At the time, President Recep Tayyip Erdoğan accused
Afrika of engaging in “immoral publishing.”
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DİSK Basın-İş Başkanı Faruk Eren’in de aralarında
bulunduğu 27 kişi, polislerin saldırdığı Cumartesi
Anneleri’nin Galatasaray Meydanı’ndaki 700’üncü
oturma eyleminde gözaltına alındı. Eylemi haberleştiren
Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabiri Özgür Deniz
Kaya, söyleşi yaptığı sırada polisin ateşlediği iki gaz
mermisiyle yaralandı.

ağustos
august
’18

DİSK Basın-İş Chair Faruk Eren and 26 others are
detained as police attack the 700th sit-down protest of the
Saturday Mothers in Istanbul’s Galatasaray Square. Eren
was released five hours later. Demirören News Agency
(DHA) reporter Özgür Deniz Kaya was also struck by
police gas canisters during the rally.
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Kızına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 18 yıl 9 ay
hapse mahkûm edilen medya patronu Fatih Oflaz hakkındaki
haberlere erişim engeli getirildi.
A press ban is imposed on news stories regarding a jail
sentence against media boss Fatih Oflaz, who was convicted
of sexually abusing his child.
3 aylık tutukluluğun ardından 26 Temmuz’da serbest bırakılan
muhabir Gökhan Öner, Denizli Cezaevi yönetimi tarafından
“Bu cezaeviyle ilgili haber yapmaya kalkarsan ya da dışarıya
bilgi yollamaya çalışırsan, 4 gün kaldığın hücrede bir ömür
geçirmek zorunda kalırsın” ifadeleriyle tehdide maruz
bırakıldığını söyledi.
Journalist Gökhan Öner, who was recently released from
prison, notes that he was threatened by authorities at Denizli
prison. “If you continue to try and make news about this
prison or if you attempt to send information to the outside,
you’ll have to spend a lifetime in that cell, instead of the four
days you just spent,” Öner reported a warden as saying.
“FETÖ’ye üye oldukları” gerekçesiyle görevlerinden ihraç
edilen 20 TRT çalışanın yargılandığı davada, 10 sanığa 6 yıl 3
aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası verildi.
Ten of 20 employees with Turkey’s state broadcaster,
TRT, who were on trial for being members of the Gülenist
movement, are sentenced to between six years and three
months and eight years and nine months in prison.
Cumhuriyet Gazetesi’nin eski web editörü Oğuz Güven,
gazetenin internet sitesinde Charlie Hebdo karikatürünü
yayınladığı için 6 ay hapse çarptırıldı.
Former Cumhuriyet web editor Oğuz Güven is sentenced
to six months in jail for publishing a Charlie Hebdo cartoon
online.
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Kapatılan Karşı Gazetesi
çalışanlarına yönelik
FETÖ soruşturması
kapsamında hazırlanan
iddianamede, 11 kişinin
22,5 yıla kadar hapsi
istendi. 5 kişi hakkında da
yakalama kararı çıkarıldı.
Turkish authorities issue
five arrest warrants
in connection with a
probe into the Gülenist
movement at the nowclosed Karşı newspaper.
Cumhuriyet Gazetesi’nde
10 Nisan 2017’de
yayımlanan, Aykut
Küçükkaya imzalı “İhale
Partisi” başlıklı habere
yönelik yasak kararını
duyuran 22 Şubat 2018
tarihli habere erişim
engeli getirildi. Her
iki haber de, AKP’li
yöneticiler Fatih Bolcan,
Sevilay Tuncer Uludağ
ve Cemaleddin Aykan’ın
talebi üzerine mahkeme
tarafından yasaklandı.
A Turkish court
imposes a press ban
on a Cumhuriyet story
about a press ban that
was imposed after the
newspaper printed a
story on 10 April 2017
regarding corruption in
the country’s government.
Both stories were
banned on the basis of
demands from Justice and
Development Party (AKP)
members Fatih Bolcan,
Sevilay Tuncer Uludağ
and Cemaleddin Aykan.
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Hürriyet Gazetesi, Washington
temsilcisi Cansu Çamlıbel’in,
“Yanlış anlaşılma mı, Halkbank
mı?” başlıklı yazısını siteden
kaldırdı.

Gazeteci Ferda Yılmazoğlu,
evine düzenlenen baskında
gözaltına alındı.

Gazeteci Ferda Yılmazoğlu,
çıkartıldığı mahkemece
tutuklandı.

Journalist Ferda Yılmazoğlu is
detained in a police raid on his
house.

Journalist Ferda Yılmazoğlu
is arrested, one day after being
detained.

AĞUSTOS/AUGUST

Hürriyet removes Washington
representative Cansu Çamlıbel’s
column from its site. The piece,
“Yanlış anlaşılma mı, Halkbank
mı?” (A misunderstanding or
Halkbank?), focused on recent
U.S.-Turkish tensions.
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“Ev baskınında polisin doğrulttuğu silaha kalbi dayanamadı”
başlıklı haberi nedeniyle hakkında Türk Ceza Kanunu’nun
(TCK) 301’inci maddesinden dava açılan muhabir Hülya
Emeç’e ve haber kaynağına, 6’şar ay ertelemeli hapis cezası
verildi.

Gazeteci Yazgülü Aldoğan’ın
Posta Gazetesi’ndeki
yazılarına son verildi.
Aldoğan’a, işine tazminatsız
olarak son verildiği bilgisi
sözlü olarak bildirildi.
Posta newspaper ceases
printing journalist Yazgülü
Aldoğan’s columns. The
paper only informed Aldoğan,
who did not receive any
severance, with a written
notification.

Journalist Hülya Emeç and a news source are sentenced to
a suspended six months in prison each on charges that they
insulted Turkishness in a story.
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Mezopotamya Haber Ajansı’nın İzmir muhabiri Ruken
Demir’in evine sabah saatlerinde baskın yapıldı. Ruken
Demir evde yoktu. Ancak evinde yaklaşık 2 saat arama yapıldı.
Gazeteci, daha sonra Diyarbakır’daki evinde gözaltına alındı.
Police stage a morning raid on the house of Mezopotamya
Agency İzmir reporter Ruken Demir, who was not at
the location at the time. Officers searched the house for
approximately two hours. The journalist was subsequently
detained at her home in Amed (Diyarbakır).
“Balyoz darbe planı” belgeleri arasında yer alan “Egemen
Harekat Planı” dokümanını yayınladığı gerekçesiyle Taraf
Gazetesi muhabiri Mehmet Baransu ve gazete yöneticilerinin
yargılandığı dava İstanbul’da görüldü. Mahkeme, davayı 1-2
Kasım’a erteledi.
A hearing is conducted in Istanbul against journalist Mehmet
Baransu and former administrators of Taraf regarding their
publishing of a war plan titled the “Dominant Movement
Plan.” The trial was adjourned until 1-2 November.
11 Nisan 2016’dan beri tutuklu bulunan, OHAL KHK’si ile
kapatılan Dicle Haber Ajansı’nın (DİHA) muhabiri Ziya
Ataman’ın da aralarında bulunduğu 9’u tutuklu toplam 19
kişinin yargılandığı davanın 3’üncü duruşması Şırnak’ta
görüldü. Tahliye edilmeyen Ataman savunmasında, “Bir
gazeteci olarak tek silahım kalem. Başka da silahım yok” dedi.
A third hearing is conducted against Ziya Ataman, a reporter
with the now-closed Dicle News Agency (DİHA) who has
been under arrest since 11 April 2016, and 18 others in Şirnex
(Şırnak). “As a journalist, my only weapon is my pen. I have no
other weapon,” said Ataman, who was remanded in custody.
11 Haziran 2018’de
tutuklanan
Mezopotamya Haber
Ajansı muhabiri
Berzan Güneş, Iğdır’da
görülen birinci
duruşmada tahliye
edildi.
Mezopotamya Agency
reporter Berzan Güneş,
who was arrested on 11
June, is released after
his first hearing in Îdir
(Iğdır).
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Mardin’in Kızıltepe ilçesinde
sabah saatlerinde babasına
ait işyerinde gözaltına alınan,
OHAL KHK’si ile kapatılan
Dicle Haber Ajansı (DİHA)
muhabiri Uğur Akgül
tutuklandı. Akgül’ün, kesinleşen
2 yıl 6 aylık hapis cezası
nedeniyle tutuklandığı belirtildi.
Uğur Akgül, a reporter with the
now-closed Dicle News Agency
(DİHA), is detained at his
father’s workplace in Mêrdîn’s
(Mardin) Qoser (Kızıltepe)
district. Akgül was detained,
and then arrested, after a jail
sentence of two years and six
months was upheld.
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İstanbul’da 28 Temmuz 2017’de yapılan ev baskınlarında
gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece
tutuklanan gazeteci Haydar Ergül ile 8 DBP ve HDP
üyesinin yargılandığı davanın duruşmasına İstanbul 22. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Mahkeme, sanıkların
tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı 2 Kasım’a
erteledi.
Journalist Haydar Ergül and eight members of the Democratic
Regions Party (DBP) and Peoples’ Democratic Party (HDP)
who were detained on 28 July 2017 appear for a hearing at
the Istanbul 22nd Court of Serious Crimes. The court refused
to release the suspects, adjourning the case instead until 2
November.

RTÜK, Tele 1 TV’ye
İmam Hatip Liseleri’nin
müfredatını eleştirdiği için
ceza kesti.
Turkey’s media watchdog,
RTÜK, fines Tele 1 TV for
criticizing the curriculum
at the religious İmam Hatip
high schools.
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FOX TV’nin Türkiye’de yayına başladığı 2007’den bu
yana Ankara temsilciliği görevini yürüten gazeteci Sedat
Bozkurt’un işine, “kanalın yeni yönetim şemasında Ankara
temsilciliği makamı bulunmadığı” gerekçesiyle son verildi.
Fox Haber Ankara Representative Sedat Bozkurt is fired after
11 years in his position. Bozkurt was reportedly let go because
“the channel doesn’t have a place for an Ankara representative
in its new organizational chart.”

4 Eylül 2017’de “örgüt
üyeliği” iddiasıyla tutuklanan
Evrensel Gazetesi’nin
Dersim muhabiri Kemal
Özer hakkında açılan
davanın 2’inci duruşması
görüldü. Mahkeme, Özer’in
tutukluluğuna devam kararı
vererek davayı 24 Ekim’e
erteledi
A second hearing is held
against Dersim (Tunceli)
reporter Kemal Özer, who
has been under arrest for
nearly a year. The court
refused to release Özer
before adjourning the case
until 24 October..
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Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıkları, “ekonomik
güvenliği tehdit içeren eylemlerde bulunan” kişi ya da kişiler
hakkında soruşturma başlattı. Basın örgütleri; haberlere,
bu suçlamayla soruşturma açılmasına tepki gösterdi. DİSK
Basın-İş Başkanı Faruk Eren, “Korkan zaten yazmıyor, yazan
da soruşturmaları göze alarak yazıyor. Sanki konuştuğumuz
için ekonomideki gelişmeler oluyor. Hâlbuki baskıyı yapanlar,
ekonomiyi yönetiyor. Bu işten sorumlu olanlar da kendileri.”
dedi.
The Ankara and Istanbul Chief Prosecutors’ Offices announce
the opening of probes against media who “threaten economic
confidence” and “aid economic attacks.” “It’s as if there are
developments in the economy because we speak,” said DİSK
Basın-İş Chair Faruk Eren. “But it’s they who are leading the
economy. It’s they who are responsible for the economy.”
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9 aydır tutuklu olan
gazeteci Mehmet
Gündem’in “FETÖ
üyesi olduğu” iddiasıyla
yargılandığı davanın ilk
duruşması Çağlayan
Adliyesi’nde görüldü.
Mahkeme, Gündem’in
tutukluluğunun devamına
karar vererek davayı 30
Ekim’e erteledi.
Journalist Mehmet
Gündem appears in
court in Istanbul for his
first hearing since his
arrest nine months ago.
The court refused to
release Gündem, instead
adjourning the case until
30 October.
Elazığ 1 No’lu Cezaevi’nde
tutuklu bulunan gazeteci
Mehmet Güleş, Kürtçe
mektup ve kitapların
kendilerine verilmediğini,
1’i hasta 30 tutuklunun tek
kişilik odada tutulduğunu
aktardı.

OHAL KHK’si ile kapatılan Radyo Rengin’de çalışan, yüzde
93 engelli olmasına rağmen 4,5 aydır cezaevinde tutulan
gazeteci Metin Duran’ın tahliye edilmesi için sosyal medyada
kampanya başlatıldı. Kampanyada, Duran’ın geçirdiği bir
kalp krizi sonrası felçli kaldığı ve hafıza kaybına uğradığı
hatırlatıldı.
A social media campaign is launched for the release of Metin
Duran, a journalist with the now-closed Radyo Rengin who
was imprisoned 4.5 months ago. Duran has been incapacitated
and has experienced memory loss since suffering a heart
attack.

Journalist Mehmet Güleş,
who is under arrest at
the Elazığ No.1 Prison,
relates that authorities
are refusing to give him
Kurdish-language letters
and books and that 30
inmates – one of whom is
ill – are being incarcerated
in a single-person cell.
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Konya’da 16 aydır tutuklu
bulunan Zaman Gazetesi
eski Konya temsilcisi Şirin
Kabakçı’nın “örgüt üyeliği”
iddiasıyla yargılandığı
davanın 2’nci duruşması
İstanbul 35. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görüldü.
Mahkeme, Kabakçı’nın
tutukluluğunun devamına
karar vererek davayı 9
Ekim’e erteledi.
The Istanbul 35th Court of
Serious Crimes conducts
a second hearing against
former Zaman journalist
Şirin Kabakçı, who has
been in jail in Konya for
16 months on terrorism
charges. The court refused
to release Kabakçı while
adjourning the case until 9
October.
Yeni Demokrasi Gazetesi
çalışanı Necmettin Tosun,
ev baskını sonucunda
gözaltına alınıp
tutuklandı.
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Cumhuriyet Gazetesi, artan kâğıt fiyatları yüzünden zam yaptığını
açıkladı. Gazetenin fiyatı, 2,5 TL oldu.
Cumhuriyet newspaper is forced to raise its price to 2.5 TL due to
rising paper costs.
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“Örgüt üyeliği” suçlamasıyla 7 ay tutuklu kaldıktan sonra Aralık
2017’de tahliye edilen Etkin Haber Ajansı (ETHA) çalışanı Meşale
Tolu’nun yurt dışına çıkış yasağı kalktı.
An overseas travel ban is lifted against Etkin News Agency (ETHA)
journalist Meşale Tolu, who was released in December 2017 after
seven months in prison on charges of membership in a terrorist
organization.

Yeni Demokrasi employee
Necmettin Tosun is
detained in a police raid
before being arrested.
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Aydınlık Gazetesi, “artan maliyetler ve kâğıt sıkıntısı sebebiyle
yayınına 3 gün ara vereceğini” duyurdu.
Aydınlık newspaper informs its readers that it will take a three-day
break due to rising costs and difficulties in procuring paper.
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VEDAT ARIK

DİSK Basın-İş Başkanı Faruk
Eren’in de aralarında bulunduğu
27 kişi, polislerin saldırdığı
Cumartesi Anneleri’nin
Galatasaray Meydanı’ndaki
700’üncü oturma eyleminde
gözaltına alındı. Eylemi
haberleştiren Demirören Haber
Ajansı (DHA) muhabiri Özgür
Deniz Kaya, söyleşi yaptığı
sırada polisin ateşlediği iki gaz
mermisiyle yaralandı.
DİSK Basın-İş Chair Faruk Eren
and 26 others are detained as
police attack the 700th sit-down
protest of the Saturday Mothers
in Istanbul’s Galatasaray Square.
Eren was released five hours
later. Demirören News Agency
(DHA) reporter Özgür Deniz
Kaya was also struck by police
gas canisters during the rally.

28
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15 Temmuz darbe girişimine ilişkin hazırladığı “Deniz
Kuvvetlerinin En Karanlık Günü” adlı belgeselinden sonra
tutuklanan gazeteci Ece Sevim Öztürk’e “FETÖ’ye yardım
ve örgüt propagandası” suçlarından İstanbul 37. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde dava açıldı.

Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’nın “Türkiye için
Kazanç Vakti” başlığıyla
düzenlediği toplantıya
muhalif gazeteler çağrılmadı.

An indictment is prepared against journalist Ece Sevim
Öztürk, who was arrested on 21 June on charges of aiding and
abetting the Gülenists without being a member. Öztürk had
been preparing a documentary titled “Deniz Kuvvetlerinin En
Karanlık Günü” (The Navy’s Darkest Day).

The Environment and Urban
Planning Ministry refuses to
invite opposition journalists
to a conference titled “Time
for Turkey to Win.”

Temmuz 2016’dan beri cezaevinde tutulan Zaman
Gazetesi’nin eski adliye muhabiri Hanım Büşra Erdal, P24
Bağımsız Gazetecilik Platormu’nun anketini yanıtladı. Erdal,
tutuklandığı sırada çıplak aramaya maruz bırakıldığını
belirtti.

Mezopotamya Haber
Ajansı’nın internet sitesi
erişime engellendi.

News emerges that prison guards attempted to conduct a strip
search of former Zaman reporter Hanım Büşra Erdal when
she was first arrested in 2016.

Turkish authorities block
access to Mezopotamya
Agency’s website.

OHAL KHK’si ile kapatılan
Özgür Gündem Gazetesi
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Reyhan Çapan’a, hükümlü
bulunduğu Erzurum E
Tipi Cezaevi’nde Evrensel
Gazetesi’nin yasak olduğu,
dışarıdan kitap ve yayın
verilmediği öğrenildi.
News emerges that Reyhan
Çapan, the news editor
with the now-closed Özgür
Gündem newspaper who is
incarcerated at the Erzurum
E-Type Prison, is not
permitted to receive Evrensel
newspaper or any books or
publications from outside.
Aralık 2016’dan beri
cezaevinde tutulan
Habertürk TV eski haber
koordinatörü Oğuz Usluer,
P24 Bağımsız Gazetecilik
Platormu’nun anketini
avukatlar aracılığıyla
yanıtladı. Cezaevindeki
sağlık hizmetlerinin
yetersiz olduğuna dikkat
çeken Usluer, “Spor
yaparken parmağım çatladı.
Hastaneye beş gün sonra
götürüldüm. Kelepçeler
doktor muayenesinde bile
çıkarılmıyor.” dedi.
News emerges that former
Habertürk TV coordinator
Oğuz Usluer, who has been
in jail since December 2016,
was only taken to hospital
five days after he severely
injured his finger during
exercise at the prison. Usluer
also said his handcuffs were
not removed during his visit
to the doctor.

LeMan mizah dergisi, kur
krizi nedeniyle yükselen
kâğıt fiyatlarından olumsuz
etkilendi. Dergi, o haftaki
sayısını cep boy olarak bastı.
The LeMan humor magazine
is forced to print a hand-sized
copy of its latest edition
due to the soaring cost of
imported paper as a result of
the Turkish Lira’s precipitous
decline.
Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü, Silivri Cezaevi’nde 1
yıl tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Alman Die Welt
gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel’in, “haksız yere
tutuklamaya uğradığı” gerekçesiyle 1 milyon TL tutarında
tazminat davası açtığını duyurdu.
German-Turkish journalist Deniz Yücel files a compensation
case against Turkey on allegations that it unjustly kept him
under arrest for a year. Yücel demanded 1 million Turkish
Liras in the case, according to Reporters Without Borders.
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Mizah dergisi Uykusuz, kâğıt krizi nedeniyle “Ya fiyatı 1 lira
arttıracaktık ya da dergiyi kapatacaktık.” diyerek dergiye zam
yapıldığını duyurdu.
Humor magazine Uykusuz is forced to raise its price by 1 TL
per issue due to the rising cost of paper. “We were either going
to raise the price by a lira or close the magazine,” Uykusuz said.
OHAL KHK’si ile kapatılan Radyo Rengin çalışanı, yüzde
93 engelli gazeteci Metin Duran, cezaevindeki beşinci ayını
doldurdu.
The amount of time that Metin Duran, a journalist with the
now-closed Radyo Rengin who is 93 percent disabled, has
spent in jail reaches five months.
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Cumhuriyet Gazetesi’nde mahkeme kararıyla yinelenen
Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu seçiminin ardından işten
çıkarmalar başladı. Yeni yönetim, gazetenin Sorumlu Yazı İşleri
Müdürü ve DİSK Basın-İş Başkanı Faruk Eren ile Yazı İşleri
Müdürü ve DİSK Basın-İş üyesi Bülent Özdoğan’ı görevden aldı.
Cumhuriyet’e dair tartışmanın politik boyutuna da dikkat
çeken Eren, “Gazetede bir kavga olduğu ortada ancak bu
yansıtılmak istenen “Kemalist-Liberal” kavgası asla değildir.
Vakıf yönetimi, iktidarın müdahalesiyle değişmiştir” dedi.

Cumhuriyet newspaper fires News Editor and DİSK Basın-İş
Chair Faruk Eren and News Editor and DİSK Basın-İş member
Bülent Özdoğan following elections in the foundation that
oversees the publication. “It’s clear that there is a fight at the
newspaper, but it is absolutely not a ‘Kemalist-Liberal’ one as
some have sought to portray it as,” Eren said. “The administration
of the foundation was changed due to the government’s
intervention.”
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HDP Kocaeli Milletvekili
Ömer Gergerlioğlu, 5 aydır
tutuklu bulunan, %93
engelli gazeteci Metin
Duran’ın durumuna
ilişkin Adalet Bakanlığı
yetkilileri ile görüştü.
Peoples’ Democratic
Party (HDP) Kocaeli MP
Ömer Gergerlioğlu meets
with the Justice Ministry
regarding Metin Duran,
a journalist who has
been under arrest for five
months despite being 93
percent disabled.
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Gazeteci Kemal Yavuzel
hakkında, 17-25 Aralık
operasyonları sırasında
ortaya çıkan tapeleri
yayınladığı için eski Çevre
ve Şehircilik Bakanı
Erdoğan Bayraktar
tarafından açılan dava
sonuçlandı. Yavuzel, 10
ay hapse mahkûm edildi.
Mahkeme, hükmün
ertelenmesine karar verdi.
Journalist Kemal
Yavuzel is sentenced
to a suspended 10
months in prison for
publishing the contents
of tapes released during
the 17-25 December
2013 corruption case
following a complaint by
then-Environment and
Urban Planning Minister
Erdoğan Bayraktar.
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Dengê Amerika’nın eski muhabiri Zozan Yaşar’ın
İstanbul’daki evine polis tarafından baskın düzenledi.
Hakkında gözaltı kararı bulunan Yaşar’ın, o sırada evde
olmadığı öğrenildi.
Police stage a raid on the home of former Dengê Amerika
reporter Zozan Yaşar in Istanbul due to a warrant for her
detention. Yaşar was not home at the time.
Aryen Haber internet
gazetesi, Afrin haberleri
nedeniyle Bilgi Teknoloji
ve İletişim Kurumu (BTK)
tarafından 70’inci kez
erişime kapatıldı.
The Information
and Communication
Technologies Authority
(BTK) closes the Aryen
Haber news site for the 70th
time.
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Yaptığı haberler nedeniyle
10,5 yıl hapis istemiyle
yargılanan gazeteci
Sibel Hürtaş hakkında
hazırlanan soruşturma
dosyasında, gazetecinin
oğlunun fotoğrafı, suç
unsuru olarak yer aldı. 19
Ocak 2015’te, Ankara’da,
gazeteci Hrant Dink’i
anma töreninde çekilen
fotoğrafta; o tarihte 1
yaşında olan çocuğun
elindeki pankartta
“Hepimiz Hrant’ız,
hepimiz Ermeni’yiz”
yazdığı görülüyor.
A prosecutor includes a

OHAL KHK’si ile kapatılan Özgür Gündem Gazetesi çalışanı
Mustafa Göktaş, İstanbul’da Genel Bilgi Taraması (GBT)
uygulaması esnasında gözaltına alındı.
Mustafa Göktaş, an employee for the now-closed Özgür
Gündem newspaper, is detained during an ID check in Istanbul.
Cumhuriyet Gazetesi’nin
eski Genel Yayın Yönetmeni
Can Dündar hakkında, OHAL
KHK’si ile kapatılan Özgür
Gündem Gazetesi ile dayanışmak
amacıyla “nöbetçi genel yayın
yönetmenliği” kampanyasına
katıldığı için “örgüt propagandası
yapmak” suçlamasıyla açılan
davanın 8’inci duruşması
görüldü.

İzmir’de yayımlanan 7 yerel gazete, döviz kurundaki artışın
kâğıt fiyatlarını etkilemesi sonrası pazar günleri gazetelerini
çıkarmayacaklarını açıkladı.
Seven local newspapers in İzmir announce plans to cease
publishing on Sundays due to the rising cost of paper.

An eighth hearing is conducted
in a case into former Cumhuriyet
Editor-in-Chief Can Dündar for
his participation in a solidarity
campaign with the now-closed
Özgür Gündem. Dündar is facing
terrorist propaganda charges.

picture of journalist Sibel
Hürtaş’s 1-year-old son in
an indictment as evidence
of the reporter’s crimes.
The photograph in question
showed Hürtaş’s son holding

a placard reading “We are all
Hrant, we are all Armenians”
at a 19 January 2015 rally
to commemorate the
assassination of journalist
Hrant Dink in Ankara.

Mezopotamya Ajansı
muhabiri gazeteci Berzan
Güneş’in 2’nci duruşması
Iğdır 2’nci Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görüldü.
Güneş’in dosyasını başka
bir davayla birleştirmeye
karar veren mahkeme,
davayı 16 Ekim’e erteledi.
A court in Îdir (Iğdır)
conducts a hearing against
journalist Berzan Güneş.
The court ordered Güneş’s
case to be merged with
another before adjourning
the trial until October 16.
Yüzde 93 engelli tutuklu gazeteci
Metin Duran için Adli Tıp
Kurumundan rapor çıkmadı.
ATK, Duran’ın tekrar muayeneye
gelmesini istedi.
The Forensic Medicine Institute
refuses to provide a report for
journalist Metin Duran, who is 93
percent disabled, ordering him to
again come for an examination.
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İstanbul Anadolu Cumhuriyet
Başsavcılığı, Gazete Duvar
yazarı ve avukat Tuba
Torun hakkında, “Türkiye
Cumhuriyeti hükümetini,
yargı organlarını, askeri ve
emniyet teşkilatını alenen
aşağılama” suçlamasıyla
soruşturma başlattı.
Soruşturmaya gerekçe olarak
Torun’un bazı sosyal medya
paylaşımları gösterildi.
The Istanbul Anatolian Chief
Prosecutor’s Office opens a
probe into Gazete Duvar writer
and lawyer Tuba Torun on
allegations that she “openly
insulted the government,
judicial organs and military
and security institutions of
the Republic of Turkey” in her
writings.

EYLÜL/SEPTEMBER

OHAL KHK’si ile kapatılan Azadi
TV çalışanı Gülistan Korban’ın
Diyarbakır’daki evine öğlen
saatlerinde polis tarafından
baskın düzenlendi.
Police raid the house of Gülistan
Korban, an employee with the
now-closed Azadi TV, in Amed
(Diyarbakır).

A hearing is held against journalists Sibel Hürtaş and Hayri
Demir and nine others regarding their social media posts.
Özgürlükçü Demokrasi employee Barış Ceyhan and two others
were released after nine months in jail, while parole obligations
were lifted for the other defendants.
Belge Yayınevi sahibi,
yayıncı ve Evrensel
Gazetesi yazarı Ragıp
Zarakolu hakkında
2011 yılında Barış ve
Demokrasi Partisi’nin
(BDP) Siyaset
Akademisi’nde yaptığı
bir konuşma nedeniyle
“örgüte yardım ve
yataklık” iddiasıyla
İstanbul 3. Ağır Ceza
Mahkemesinde açılan
davada kırmızı bülten
çıkarıldı.

The Istanbul 3rd Court of Serious Crimes issues a
red-alert bulletin for the detention of Belge Publishing
House owner and Evrensel writer Ragıp Zarakolu on
charges of aiding and abetting a terrorist organization
for a speech he made at the Peace and Democracy
Party’s (DBP) Political Academy in 2011.
Yeni Demokrasi Gazetesi
çalışanlarının, İstanbul’un
Okmeydanı semtinde ve Kartal
ilçesindeki evlerine baskınlar
düzenlendi. Baskınlarda
gözaltı yapılmadı.
Police raid the houses
of journalists with Yeni
Demokrasi newspaper
in Istanbul’s Okmeydanı
neighborhood and Kartal
district. No one was detained
in the raids.

Gazeteciler Sibel Hürtaş ve Hayri Demir’in de aralarında
bulunduğu 11 kişiye sosyal medya paylaşımları nedeniyle
açılan davanın birinci duruşması Ankara 15’inci Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görüldü. Tutuklu sanıklar Lezgin Tekay, Saim
Serin ve Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi çalışanı Barış Ceyhan
tahliye edildi. Duruşma, 22 Kasım’a ertelendi.

Zaman Gazetesi yazarı Ali
Ünal’ın ağırlaştırılmış müebbet
istemiyle yargılandığı davanın
5’inci duruşması Uşak’ta görüldü.
Ünal, sağlık sorunları nedeniyle
savunmasını hazırlayamadığını
belirterek ek süre istedi. Dava, 14
Kasım’a ertelendi.
A fifth hearing is conducted against Zaman writer Ali Ünal
in Uşak. The case was adjourned until 14 November after
Ünal said health problems prevented him from preparing his
defense.

Cumhuriyet Gazetesi Finans
Editörü ve muhabiri Pelin
Ünker ve Cumhuriyet Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanı
Orhan Erinç hakkında,
“Paradise Papers” haberleri
nedeniyle açılan davanın
2’nci duruşması görüldü.
Mahkeme, tazminat
talebiyle ilgili karar için
ceza davalarının sonucunun
beklenmesine hükmetti.
A Turkish court decides
to await the conclusion of
criminal cases regarding
Cumhuriyet newspaper’s
publishing of news regarding
the Paradise Papers before
ruling on a compensation
case against reporter Pelin
Ünker and Cumhuriyet
Foundation Chair Orhan
Erinç.
Evrensel Gazetesi Genel
Yayın Yönetmeni Fatih
Polat’a, “süreli yayınlarda
kimliğini açıkladığı” için
yargılandığı davada 10 bin TL
para cezası verildi.
Evrensel Editor-in-Chief
Fatih Polat is assessed a
10,000 TL fine for “divulging
someone’s identity in a
periodical.”

Gazeteci Nazlı Ilıcak’ın 2015’te Bugün gazetesinde yayımlanan
bir köşe yazısı nedeniyle yargılandığı davada mütalaasını
açıklayan savcı, Ilıcak’ın “gizli kalması gereken bilgileri casusluk
maksadıyla açıklamak” suçundan müebbet hapsini istedi. Dava 9
Ekim’e ertelendi.
A prosecutor demands life in prison for journalist Nazlı Ilıcak on
charges that “she divulged secret documents pertaining to state
security for the purposes of espionage.”
Aydın’da 14 yıldır günlük yayınlanan Özgür Ses Gazetesi, döviz
kurundaki artışın kağıt fiyatlarını etkilemesi nedeniyle gazeteyi
haftalık olarak çıkaracaklarını duyurdu.
Özgür Ses newspaper, which has been publishing a daily paper
in Aydın for 14 years, announces a weeklong hiatus due to rising
paper costs.
Yazar Hamide Yiğit’in,
“Tekmili Birden IŞİD” adlı
kitabı nedeniyle Türk Ceza
Kanununun (TCK) 301’inci
maddesinden yargılandığı
dava sonuçlandı. Yiğit, 3 bin
TL para cezasına çarptırıldı.
Sendika.Org Writer Hamide
Yiğit is ordered to pay a
3,000-TL fine for insulting
Turkishness in her book “The Full Scope of ISIL.”
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yargı muhabirleriyle sabah
toplantısında bir araya geldi. Toplantıya, Cumhuriyet ve Sözcü
gazeteleri çağrılmadı.
Justice Minister Abdülhamit Gül meets with judicial reporters
but does not invite journalists from Cumhuriyet and Sözcü.
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Cumhuriyet Gazetesi’nin
Ankara Temsilcisi
Erdem Gül’e, görevden
alındığı, yeni Genel
Yayın Yönetmeni Aykut
Küçükkaya tarafından
gönderilen iki cümlelik
faksla tebliğ edildi.
Cumhuriyet Ankara
Representative Erdem
Gül is removed from his
position by new Editor-inChief Aykut Küçükkaya
with a two-line fax.

Cumhuriyet Gazetesi’nde mahkeme kararıyla yinelenen
Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu seçiminin ardından
işten çıkarmalar başladı. Yeni yönetim, gazetenin
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve DİSK Basın-İş Başkanı
Faruk Eren ile Yazı İşleri Müdürü ve DİSK Basın-İş üyesi
Bülent Özdoğan’ı görevden aldı.
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The passports of 46 journalists in the “KCK Press” case are
returned while the case is adjourned until 11 January 2019.
Gazeteciler; Etkin Haber Ajansı’nın (ETHA) tutuklu çalışanları
Pınar Gayıp ile Semiha Şahin’in ve Özgürlükçü Demokrasi’den
Reyhan Hacıoğlu ile Hicran Ürün’ün 10 Eylül’deki
duruşmalarına çağrı yapmak için Bakırköy Kadın Kapalı
Cezaevi önünde balon uçurdu.
Journalists release balloons in front of the Bakırköy Women’s
Prison in Istanbul to draw attention to next week’s trials for
arrested Etkin News Agency (ETHA) journalists Pınar Gayıp
and Semiha Şahin, as well as Özgürlükçü Demokrasi’s Reyhan
Hacıoğlu and Hicran Ürün.
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OdaTV Haber Müdürü Barış Terkoğlu, hakkında çıkarılan yakalama
kararı gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Terkoğlu’na, polis
merkezinde personel olmadığı belirtilerek ifadesinin alınması için
mahkemeye ertesi gün götürüleceği söylendi.
OdaTV News Editor Barış Terkoğlu is detained on the basis of a warrant
for his capture. Police, however, told him he would have to remain in the
police station overnight because there were no officers at the location in
Istanbul to bring him to a prosecutor.
Aralarında Etkin Haber Ajansı’nın (ETHA) çalışanları Pınar Gayıp ve
Semiha Şahin’in de bulunduğu 4 kişinin yargılandığı davadan tahliye
kararı çıkmadı. Dava, 5 Aralık’a ertelendi.
Etkin News Agency (ETHA) Editors Pınar Gayıp and Semiha Şahin, as
well as two others, appear in front of a judge for a hearing. The Istanbul
court refused to release the four while adjourning the case until 5
December.
OHAL KHK’si ile kapatılan Radyo Karacadağ çalışanı Salih Erbekler,
iddianamesi hazırlanmaksızın 23 ay süren tutukluluğunun ardından
tahliye edildi.
Salih Erbekler, an employee with the now-closed Radyo Karacadağ,
is released after 23 months in prison even though an indictment was
never prepared in his case.

Cumhuriyet newspaper fires News Editor and DİSK
Basın-İş Chair Faruk Eren and News Editor and DİSK
Basın-İş member Bülent Özdoğan following elections in
the foundation that oversees the publication.
46 gazetecinin yargılandığı “KCK Basın” davasının duruşması
11 Ocak 2019’a ertelendi. Gazetecilerin pasaportlarına el
konulması kararı kaldırıldı.
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Cumhuriyet Gazetesi’nde
yönetimin değişmesinin
ardından görevden ayrılan
Genel Yayın Yönetmeni
Murat Sabuncu’nun
veda yazısı internet
sitesinde kısa bir süre
yayınlandıktan sonra
kaldırıldı.
Cumhuriyet newspaper’s
new administrators
remove former Editor-inChief Murat Sabuncu’s
farewell column from the
publication’s website.

Cumhuriyet Gazetesi’nin
sahibi konumundaki
Cumhuriyet Vakfı’nda
yönetimin değişmesinin
ardından aralarında Çiğdem
Toker, Aydın Engin, Güray
Öz, Tayfun Atay, Bağış Erten,
Kemal Can, Ahmet Tulgar,
Bülent Mumay, Musa Kart,
Ceyda Karan’ın da bulunduğu
23 gazeteci gazeteden
ayrıldığını duyurdu.
Journalists Çiğdem Toker,
Aydın Engin, Güray Öz,
Tayfun Atay, Bağış Erten,
Kemal Can, Ahmet Tulgar,
Bülent Mumay, Musa
Kart, Ceyda Karan and
others leave Cumhuriyet
newspaper after changes in
the administration. The total
number of departures now
sits at 23.

12
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Avusturyalı gazeteci, Re:volt Dergisi
yazarı Max Zirngast “terör örgütü
üyeliği” iddiasıyla Ankara’daki
evinden gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı muhabiri Seda Taşkın, “örgüt üyesi olmak”
ve “örgüt propagandası yapmak” iddialarıyla açılan davanın 3’üncü
duruşması Muş 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Taşkın’ın
tutukluluğunun devamına karar verildi. Dava, 10 Aralık’a erteledi.

Austrian journalist Max Zirngast is
detained at his home in Ankara on
terror charges.

The Muş 2nd Court of Serious Crimes hears a third case against
Mezopotamya Agency reporter Seda Taşkın on charges of
membership in a terrorist organization and conducting terrorist
propaganda. The court, which refused to release Taşkın, adjourned
the case until 10 December.

36 sayı yayımlanan kültür-edebiyat
dergisi Arka Kapak, 3 yıllık yayın
hayatına ekonomik kriz nedeniyle
son verdiğini duyurdu.
Arka Kapak, a culture and literature
journal that has been publishing for
three years, ceases operation due to
the economic crisis.

TMSF’nin el koyup kapattığı Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi’nin
6’sı tutuklu 14 çalışanının yargılandığı davada, mahkeme tutuklu
gazetecilerden sadece Pınar Tarlak’ın tahliyesine karar verdi.
A court releases arrested Özgürlükçü Demokrasi journalist Pınar
Tarlak in a case against 14 employees of the newspaper, five of whom
remain under arrest.
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İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde “Cumhurbaşkanına hakaret”
suçlamasıyla yargılanan Evrensel Gazetesi’nin eski Sorumlu Yazı
İşleri Müdürü Vural Nasuhbeyoğlu ile eski İmtiyaz Sahibi Arif Koşar
7’şer bin TL para cezasına mahkûm edildi.
Evrensel newspaper’s Arif Koşar and Vural Nasuhbeyoğlu are
ordered to pay 7,000 TL each for “insulting President Recep Tayyip
Erdoğan.”
Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından Ayşe
Yıldırım gazeteden ayrıldığını açıklarken,
Selçuk Erez ise yazılarına ara verdiğini
duyurdu.
Cumhuriyet writer Ayşe Yıldırım
leaves the newspaper following massive
changes in the editorial board, while
Selçuk Erez also said he was taking a
break from his columns.
Evrensel Gazetesi Genel Yayın
Yönetmeni Fatih Polat hakkında,
eski Ankara Belediye Başkanı Melih
Gökçek tarafından 2010’da yayımlanan
bir haber nedeniyle açılan davada,
mahkeme dosyanın bilirkişiye
gönderilmesine karar vererek davayı 6
Aralık’a erteledi.
A Turkish court adjourns a case
against Evrensel Editor-in-Chief Fatih
Polat until 6 December to send the file to an expert. Polat is facing
charges of “violating press secrecy” over a story from 2010 following
a complaint by former Ankara Mayor Melih Gökçek.
Hürriyet Gazetesi’nde 2011’den beri köşe yazarlığı yapan Taha Akyol
işten çıkarıldı. Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar’ın, kararı,
“Demirören ailesinin kararı” diyerek tebliğ ettiği öğrenildi.
Writer Taha Akyol, who has been at Hürriyet since October 2011,
is fired from his position. Editor-in-Chief Vahap Munyar said the
decision was a decision by the Demirören family, which now runs
Hürriyet.
THY’nin uçaklarında ücretsiz olarak yolcularına dağıttığı
gazeteler arasında yer alan Cumhuriyet Gazetesi artık
yolculara verilen gazeteler arasında yer almayacak.
Turkish Airlines announces that it will no longer hand
out free copies of Cumhuriyet newspaper to passengers.
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Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın
damadı ve eski Enerji
Bakanı Berat Albayrak’ın
RedHack tarafından
ele geçirilen e-posta
hesabındaki bilgileri
haberleştirdiği için
yargılanan 6 gazetecinin
davası, 8 Ocak 2019’a
ertelendi.
A case into six journalists
who are on trial for
reporting on the hacking
of Energy Minister Berat
Albayrak, who is also the
president’s son-in-law, is
adjourned until 8 January
2019.

Gazeteci Fatih Portakal,
HDP Hatay Milletvekili
Barış Atay’ın “Sadece
Diktatör” isimli tiyatro
oyununun yasaklanması
üzerine kişisel sosyal
medya hesabından yaptığı
paylaşım nedeniyle
“Cumhurbaşkanına
hakaret” suçundan
savcılığa ifade verdi.
Journalist Fatih Portakal
gives testimony to a
prosecutor over a tweet
he sent after a play called
“Sadece Diktatör” (Only
a Dictator) by Barış
Atay, who is now a Hatay
MP for the Peoples’
Democratic Party (HDP),
was prohibited. Portakal is
facing charges of insulting
the president.

RTÜK, Akit TV’ye, sunucu Ahmet Keser’in “Sivil öldürecek olsak
Cihangir’den başlarız.” sözü nedeniyle kanalın 1 aylık reklam
gelirinin yüzde 3’ü oranında para cezası kesti.
Turkey’s media watchdog, RTÜK, fines Akit TV 3 percent of one
month of advertising revenue after host Ahmet Keser said “If
we’re going to kill civilians, we’ll start in Cihangir.”
Gazeteciler Can Dündar, Erdem Gül ve CHP Milletvekili
Enis Berberoğlu’nun MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin,
“silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla
birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan
yargılanmasına devam edildi. Dava ertelendi.
A case continues against journalists Can Dündar, Erdem Gül
and Republican People’s Party (CHP) MP Enis Berberoğlu over
a story about Turkey’s transfer of weapons to Syria on charges of
knowingly aiding and abetting a terrorist group without being a
member. The case was adjourned until 9 May 2019.
Dolar kurundaki artış sonrası sayfa
sayısını düşüren Dünya Gazetesi’nde
40 çalışanın işten çıkarıldığı
belirtildi. Gazetede son 6 ay içerisinde
işten çıkarılanların sayısının 200’e
yaklaştığı belirtilirken, bazı taşra
bürolarının da kapatıldığı öğrenildi.
Dünya newspaper lays off 40 people
due to the worsening exchange rate. Some 160 others have
been laid off at the publication in the last six months, while
the newspaper has also closed some regional offices.
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Basın İlan Kurumu (BİK); yaygın gazetelerde çalıştırılması
zorunlu muhabir sayısını 7’den 6’ya, yerel gazetelerde ise 4’ten 3’e
düşürdü. CHP Milletvekili Utku Çakırözer, konu hakkında “İşçi
çıkararak krizle mücadele edilmez.” dedi.
The Press Bulletin Authority (BİK) reduces the number of
reporters that a nationwide newspaper must employ from seven
to six and the number that a local publication must employ
from four to three. “You can’t combat a crisis by firing workers,”
Republican People’s Party (CHP) MP Utku Çakırözer said.
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Agence France-Presse foto
muhabiri Bülent Kılıç ve
Özgür Gelecek Gazetesi
muhabiri Taylan Öztaş, 3’üncü
havalimanında eylemde olan
işçilere destek için Kadıköy’de
yapılan eylemi takip ettiği
sırada gözaltına alındı.
Polislerin, darpla gözaltına
alınan Kılıç’a otobüste “Gör,
Vatan’a kadar ne yapacağız.”
diyerek ters kelepçe taktığı
belirtildi. Kadıköy’deki İskele
Karakolu’nda tutulan gazeteci,
2 saat sonra serbest bırakıldı.
Agence France-Presse
photojournalist Bülent Kılıç,
Özgür Gelecek reporter
Taylan Öztaş and many others
are detained while covering
protests in Kadıköy that were
organized in solidarity with
workers protesting at the site of
Istanbul’s third airport. Police
beat Kılıç as they detained him,
then placed him in handcuffs
behind his back in the bus,
saying, “See what we’re going to
do to you all the way to Vatan,”
referring to Istanbul’s main
police station on the other side
of the city. Kılıç was held for
close to two hours in a local
Kadıköy police station before
police claimed he was “released
where he was detained.”
Cumhuriyet Gazetesi’nde
yaşanan yönetim değişikliğinin
ardından cumartesi günleri
yayınlanan Cumhuriyet
Cumartesi ekinin yayınına son
verildi.
Cumhuriyet newspaper
terminates its Saturday
supplement following recent
changes at the newspaper.
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Yüzde 93 engelli olmasına rağmen 6 aydır Sincan Kapalı
Cezaevleri Kampüsü’nde bulunan hastanede tutulan gazeteci
Metin Duran, tahliye edildi.

Vatan Gazetesi; döviz
kurunun yükselmesiyle
artan kâğıt maliyetinden
dolayı hafta sonu eklerini
askıya aldı, magazin
ekinin de sayfa sayısını
düşürdü.

A court lifts parole restrictions against journalist İshak
Karakaş and nine others charged with conducting terrorist
propaganda. The case was also adjourned until 20 November.
Gün Matbaacılık’ın 21 çalışanı
hakkında açılan davanın ilk
duruşmasında avukatlar
savunma yaptı. Mahkeme 8
kişinin tahliyesine, 13 kişinin ise
tutukluluğunun devamına karar
verdi.

Vatan newspaper
suspends its weekend
supplements and reduces
the number of pages in
its lifestyle section due
to the rising cost of paper
stemming from the higher
exchange rate.

Lawyers make a defense for
suspects in the Gün Printing
House case, in which 21 workers
are accused of conducting
terrorist propaganda for printing
the Özgürlükçü Demokrasi
newspaper. The court ordered
the release of eight suspects
and the continued arrest of the
remaining 13.

Hürriyet Gazetesi’nde 13
yıldır köşe yazarlığı yapan
Mehmet Y. Yılmaz işten
çıkarıldı.
Hürriyet columnist
Mehmet Y. Yılmaz is
fired after 13 years at the
newspaper.
Ciner grubuna ait olan
ve ekonomi ile finans
haberleri yayımlayan
internet sitesi Business
HT yayın hayatına son
verdi.
The Ciner Group closes
the BusinessHT website,
which provided economic
and financial news.

Yeni Akit Gazetesi yazarı
Mehtap Yılmaz, 3’üncü
havalimanı işçilerine ilişkin
“Bu itler, ‘Bitlendik’ diyorsa
biber gazı sıkıp içlerindeki
şeytanı çıkartacaksın.” dedi.
Yeni Akit writer Mehtap
Yılmaz insults workers at
Istanbul’s third airport site
who are striking, saying, “If
these mutts say they’ve gotten
lice, then you should fire tear
gas at them and exorcise them.”
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Diyarbakır’da 1992 yılında katledilen gazeteci ve yazar Musa
Anter, ölümünün 26’ncı yıldönümünde vurulduğu yerde
anıldı. Çok sayıda zırhlı aracın bulunduğu anmada polis, Musa
Anter’in fotoğrafı dışında 90’larda katledilmiş ya da yaşamını
yitirmiş gazetecilerin fotoğraflarının taşınmasına izin
vermedi. Anmaya gelen gazeteciler, fotoğrafları ters çevirerek
yürüyüşe geçip duruma tepki gösterdi.

Journalist Metin Duran, who has been in Ankara’s Sincan
Prison since March despite being 93 percent disabled, is
released.
Gazeteci İshak Karakaş ile birlikte 10 kişinin “örgüt
propagandası’ suçlamasıyla yargılandığı davada, sanıkların
imza yükümlülüğü kaldırıldı. Dava, 20 Kasım’a ertelendi.

20

“Terör propagandası
yaptıkları” iddiasıyla
yargılanan Hayatın Sesi
Televizyonu yöneticileri
Mustafa Kara, İsmail
Gökhan Bayram ve
Gökhan Çetin’e 3’er yıl 9’ar
ay hapis verildi.

Journalist Musa Anter is commemorated on the 26th
anniversary of his murder in Amed (Diyarbakır). Authorities
deployed a number of officers and armored personnel carriers
to the area while police refused to permit journalists to carry
the photos of other colleagues who were murdered in the
1990s. Participants in the memorial accordingly turned their
photos backwards in protest.

Hayatın Sesi TV
administrators Mustafa
Kara, İsmail Gökhan
Bayram and Gökhan Çetin
are sentenced to three
years and nine months in
prison each on terrorist
propaganda charges.

Kayseri’de faaliyet
gösteren Kayseri Yerel
Haber Gazetesi sahibi
Ali Türkaslan’ı, yaptığı
haberlerden dolayı
öldürmekle tehdit
ettiği iddia edilen 3 kişi
gözaltına alındı.
Three people are detained
on charges that they
uttered death threats to
Ali Türkaslan, the owner
of a local newspaper in
Kayseri.

Yargıtay, tutuklu CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında
“MİT tırları davası” kapsamında verilen 5 yıl 10 ay hapis
cezasını onadı. Mahkeme, Berberoğlu’nun milletvekilliği
sona erinceye kadar cezasının infazının durdurulmasına ve
tahliyesine karar verdi.
Turkey’s Supreme Court approves a five-year, 10-month
sentence against Republican People’s Party (CHP) MP Enis
Berberoğlu in a case regarding Cumhuriyet’s publication of
how Ankara sent weapons to Syria. Berberoğlu was released
pending a formal decision to strip him of his parliamentary
status.
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Ankara’da 11 Eylül’de gözaltına alınan Avusturyalı gazeteci
Max Zirngast’ın da aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklandı.
Austrian journalist and Re:volt writer Max Zirngast is
arrested along with two others on terrorism charges by the
Ankara 4th Criminal Court of Peace.
Darbe girişimi sonrası tutuklanan gazeteciler Ahmet Altan,
Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın istinaf duruşması, İstanbul
Bölge Adliyesi 2. Ceza Dairesinde görüldü. Mütalaasını
açıklayan savcı, Ilıcak ve Altanların da aralarında bulunduğu
6 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapsin onanmasını
istedi. Mahkeme, davayı 2 Ekim’e erteledi.
A trial against journalists Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan, Mehmet
Altan and three others begins at the Appeals Court. The six
were previously sentenced to aggravated life imprisonment
for knowing about the 2016 coup attempt ahead of time. The
prosecutor demanded life sentences for the suspects. The
court adjourned the case until 2 October.

Cumhuriyet Gazetesi
muhabiri Alican Uludağ
hakkında Türkiye’de ev
hapsinde bulunan Rahip
Andrew Brunson ile
ilgili “Tutan da bırakan
da yargı mı, devlet mi?”
haberi nedeniyle “Türkiye
Cumhuriyeti devletini
ve devletin kurum ve
organlarını aşağıladığı”
iddiasıyla soruşturma
başlatıldı.
A probe is opened into
Cumhuriyet reporter
Alican Uludağ over a story
about Pastor Andrew
Brunson, who is under
house arrest in Turkey.
Uludağ is accused of
insulting the judiciary
for suggesting that the
state, rather than judges,
ordered Brunson’s
transfer to house arrest.

Van Erciş Belediyesi’nin eski kayyumu Mehmet Şirin Yaşar’ın
uygulamalarına yönelik yaptıkları haberler nedeniyle
yargılanan gazeteci İdris Yılmaz ve Erhan Akbaş mahkemeye
çıktı. Duruşma, 14 Kasım’a ertelendi.

Dokuz8 muhabiri
İrem Afşin, Cumartesi
Anneleri’nin düzenlediği
eylemi takip ederken polis
tarafından darp edildi.

Journalists İdris Yılmaz and Erkan Akbaş appear in court in
a case in which they are being tried for writing about former
Wan (Van) Erdîş (Erciş) trustee Mehmet Şirin Yaşar’s
activities. The case was adjourned until 14 November.

Dokuz8 reporter İrem
Afşin is beaten by police
while covering a protest
by the Saturday Mothers.

Tutuklu gazeteci Seda
Taşkın, Sincan Kadın Kapalı
Cezaevi’ndeki hak ihlalleri
ve keyfi uygulamaları
anlattığı mektupta, temiz su
verilmediği için ciddi hastalık
riskleriyle karşı karşıya
olduklarını belirtti.
Journalist Seda Taşkın, who
is under arrest at the Sincan
Women’s Prison, notes that
inmates are facing a serious
risk of illness because
authorities are not providing
clean water.

RTÜK ve BTK
uzmanlarının
hazırladığı
taslağa göre,
internetten
yayın lisansı
için MİT ve
Emniyet’ten
izin koşulu
getiriliyor.
Tüm radyo-TV yayınları, platform yayınları ile Netflix,
Blu TV gibi “IPTV” formatındaki yayınlar “denetim,
erişim engeli, lisans iptali” gibi geniş bir sansür çarkının
içine alınıyor.
Experts from Turkey’s media watchdog, RTÜK, and
the Information and Communication Technologies
Authority (BTK) prepare a draft law that will require
media companies that broadcast over the internet to
receive permission from the National Intelligence
Organization (MİT) and the police. The draft could
result in the monitoring and censorship of platforms like
Netflix, Blu TV and others.
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OHAL KHK’si ile Kocaeli
Üniversitesi’nden ihraç edilen
barış akademisyenlerinden
Doç. Dr. Gül Köksal’ın, Anadolu
Üniversitesi Açıköğretim
Fakültesi’nin “Kültür Miras
Yönetimi” adlı kitabında yer alan
makalesinin yeni basımda yer
almayacağı belirtildi.
Dr. Gül Köksal, an academic
for peace who was fired
from her job with a state of
emergency decree, is informed
that an article of hers will not
be included in a new edition
published by Anadolu University
about managing cultural legacy.

Gül Köksal

Ergün Demir

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde
oğluna okul kıyafeti alamadığı
için intihar eden işçi İsmail
Devrim’in haberini yapan
Astakoshaber.com internet
gazetesinin sahibi Ergün
Demir gözaltına alındı. Demir,
gün içinde serbest bırakıldı.
Astakoshaber.com internet
news site owner Ergün Demir
is detained in Kocaeli after
he first published news about
İsmail Devrim, a worker in
Kocaeli’s Körfez district who
committed suicide because
he could not pay for his son’s
school uniform.
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Gazeteci Turgay Kılıç,
sosyal medya paylaşımları
nedeniyle ifade verdi.
Journalist Turgay Kılıç
provides testimony over
his social media posts.

“Paradise Papers”ı haberleştiren Evrensel Gazetesi’ne
“hakaret ve iftira” suçlamalarıyla açılan davanın duruşması,
yargıcın izinli olması nedeniyle 28 Kasım’a ertelendi.
A hearing against Evrensel newspaper is suspended until 28
November because the judge is on holiday. Evrensel is facing
libel charges after covering the Paradise Papers story.

Anayasa Mahkemesi, gazeteciler Oğuz Güven ve Miyase
İlknur’un başvurusunda, Sulh Ceza Hakimliğince verilen
habere erişimin engellenmesi kararıyla ifade ve basın
özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti. Mahkeme,
başvuruculara manevi tazminat ödenmesini kararlaştırdı.
The Constitutional Court rules that the Criminal Court
of Peace violated freedom of the press and expression in
blocking news stories at Cumhuriyet newspaper following
an application by journalists Oğuz Güven and Miyase İlknur,
ordering that the plaintiffs receive an unspecified amount of
compensation.

Türkiye’de 1 yıl tutuklu
kaldıktan sonra tahliye
edilen Die Welt gazetesi
muhabiri Deniz
Yücel’in Türkiye’ye
açtığı tazminat davası,
İstanbul 17. Ağır Ceza
Mahkemesi tarafından
reddedildi.
The Istanbul 17th
Court of Serious
Crimes refuses to hear
a compensation case
against Turkey filed by
Die Welt reporter Deniz
Yücel, who opened
the case after
spending nearly
a year in a
Turkish
prison.

TRT İzmir Bölge
Müdürlüğünde
başkameraman iken
sosyal medya aracılığıyla
“Cumhurbaşkanı’na
hakaret” ettiği iddiasıyla
32 gün hapiste tutulan
KESK Haber Sen’li Binali
Erdoğan, İzmir 25. Asliye
Ceza Mahkemesince
10 ay hapse mahkum
edildi. Ceza, 5 yıl süreyle
ertelendi.
Former TRT İzmir
camera operator and
KESK Haber Sen union
member Binali Erdoğan
is sentenced to 10 months
in prison for insulting
the president, having
previously spent 32
days in prison on the
charge. The sentence
was suspended for five
years.

Gazeteci Sertaç Kayar hakkında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
etkinliklerinde çektiği fotoğraf nedeniyle açılan davanın ilk
duruşması yapıldı. Mahkeme, üzerine atılı suçun unsurlarının
oluşmamış olması nedeniyle Kayar’ın beraatine karar verdi.
Journalist Sertaç Kayar appears in the first hearing of his trial
over a photograph he took at 8 March International Women’s Day.
The court acquitted Kayar, saying no crime had been committed.
Radyo ve Televizyon
Üst Kurulu
(RTÜK), internet
üzerinden yapılan
radyo ve televizyon
yayınlarına geniş
denetim ve sansür
yetkisi getiren
düzenlemeyi oy
çokluğuyla kabul
etti.
Turkey’s media watchdog, RTÜK, votes to accept a new
measure that will allow it to exercise broad control and
censorship over radio and TV stations broadcasting over the
internet.
Rize’de kesilen 100 yıllık ağacın görüntülerini sosyal
medyadan yayınlayarak gündem yaratan gazeteci Deniz Varlı,
yayınladığı iki karikatür nedeniyle ifadeye çağrıldı.
Journalist Deniz Varlı is called to provide a statement on two
cartoons he shared after he broke news about the cutting
down of 100-year-old trees in Rize with a video.
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İnternet üzerinden sesli ve görüntülü yayınları denetlemek
için hazırlanan yönetmelik taslağı RTÜK’ün internet sitesinde
yayımlandı. RTÜK ve BTK’ye yasanın çerçevesini aşan yetkiler
tanıyan taslakta, RTÜK’ün uyguladığı yasağa uymayan sitelere
doğrudan BTK başkanı tarafından 50 bin TL ile 500 bin TL arasında
idari para cezası kesilmesi yer aldı.
Turkey’s media watchdog, RTÜK, publishes a new legal draft to
monitor internet media that will grant it and the Information and
Communication Technologies Authority (BTK) more powers that
exceed the current law. According to the draft, the BTK chair would
be able to fine sites that violate the new law between 50,000 and
500,000 TL.
OHAL KHK’si ile kapatılan
DİHA’nın iki yılı aşkın süredir
cezaevinde tutulan muhabiri
Abdulkadir Turay’a, haber
kaynağından aldığı bilgi notları
gerekçe gösterilerek 9 yıl hapis
verildi.
Abdulkadir Turay, a reporter for
the now-closed Dicle News Agency
(DİHA) who has been under arrest
for nearly two years, is sentenced to
nine years in prison on the basis of
his news notes.
Almanya’da akreditasyon için ilk kez Türkiye Büyükelçiliğine
yönlendirilen Evrensel Gazetesi’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ı izlemesi engellendi.
The Turkish Embassy, which is providing accreditation for an event
in Germany for the first time, denies Evrensel newspaper the right to
attend press conferences involving President Erdoğan.

Türkiye’den Suriye’deki
cihatçı gruplara sarin gazı
ham maddesi sevkiyatı
iddiasını haber yapan
Cumhuriyet Gazetesi
İzmir muhabiri Hakan
Dirik ile BirGün Gazetesi
yazarı Erk Acarer’in
yargılandığı davanın 3’üncü
duruşması görüldü. “Basın
toplantısının dışında
haber yapmakla” suçlanan
gazetecilerin davası, 21
Ekim’e ertelendi.
Cumhuriyet İzmir reporter
Hakan Dirik and BirGün
reporter Erk Acarer appear
for a third hearing in which
they are charged with
“publishing news outside
of a press conference” for
writing that jihadist groups
in Syria were receiving the
raw materials for sarin gas
from Turkey. The case was
adjourned until 21 October.

Serbest gazeteci Gökhan
Özbek’e, sosyal medyada
Cumhurbaşkanı’na hakaret
ettiği iddiasıyla 11 ay 20 gün
hapis verildi.
Journalist and vlogger
Gökhan Özbek is sentenced
to 11 months and 20 days
in prison for insulting the
president on social media.
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Yayınına son veren Ortakhaber.com adlı haber
sitesinin sahibi ve yöneticisi gazeteci Metin Gülbay’a,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde açılan
davalarla ilgili bir haberi bir başka siteden alıntılayarak
yayınladığı için “Cumhurbaşkanına hakaret”
suçlamasıyla 442 gün hapis cezası verildi.
Journalist Metin Gülbay, the head of the now-closed
Ortakhaber.com website, receives a 442-day prison
sentence for insulting the president by reprinting a
news story about cases that were opened during current
President Recep Tayyip Erdoğan’s tenure as Istanbul
mayor.
Almanya Başbakanı Angela Merkel ile basın mensuplarının
karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
toplantı sırasında bir gazeteci tarafından protesto edildi.
Gazeteci, güvenlik görevlileri tarafından salondan çıkarıldı.
A journalist protests President Recep Tayyip Erdoğan as he
conducts a press conference alongside German Chancellor
Angela Merkel in Berlin. Security forcibly removed the
journalist from the room.

Belge Yayınevi sahibi, yayıncı ve Evrensel Gazetesi yazarı
Ragıp Zarakolu hakkında düzenlenen kırmızı bülten
başvurusu ve yakalama emrinin kaldırılması talebi reddedildi.
A Turkish court refuses to lift a red notice for the arrest
of publisher and human rights defender Ragıp Zarakolu, a
Swedish resident who is charged with aiding and abetting
terrorism.

Cumartesi Anneleri’nin
705’inci haftasında polis
gazetecileri engellediği
için, muhabirler İstanbul
İHD binasından çekim
yapmak zorunda kaldı.
Journalists are forced to
cover the 705th meeting
of the Saturday Mothers
from the Istanbul branch
of the Human Rights
Association (İHD) after
they were obstructed by
police.
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Türk Lirası’nın değer kaybetmesiyle döviz fiyatlarının
yükselişi krizlerin yaşanmasına neden oldu. Kriz
yaşayan sektörlerden biri de, özelleştirmeler sonucu dışa
bağımlı hale gelen kağıt sektörüydü. Dövizin yükselişi
kağıt fiyatlarının ciddi artışına neden olurken birçok
yerel gazete, yayınevi ve matbaa kapandı. Sektörde işten
çıkarmalar yaşanırken iktidar da kağıt sıkıntısını bir
sansür aracı olarak kullandı.

The Turkish Lira’s precipitous decline against other currencies
ignited a crisis that affected a number of industries, including the
paper industry, which had become dependent on foreign sources
of paper as a result of privatization. Due to rising foreign exchange
costs, a number of local newspapers, publishing houses and
printing houses were forced to close, while many workers also lost
their jobs. In the end, the government turned the paper crisis into
an opportunity to increase its censorship over the media.
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Cumhuriyet Gazetesi’nin
yurt haberleri müdürü
Selin Görgüner, adliye
muhabiri Canan Coşkun,
dış politika editörü Duygu
Güvenç, finans editörü
Pelin Ünker ve muhabir
Dilek Şen; Cumhuriyet
Vakfı’nda 7 Eylül’de
yaşanan yönetim değişikliği
nedeniyle gazeteden
ayrıldı. Birinci sayfa
editörü Nazan Özcan’ın da aralarında bulunduğu altı
gazeteci, 7 Eylül’ün hemen ardından izne ayrılmıştı.
Cumhuriyet domestic news reporter Selin Görgüner,
judicial affairs reporter Canan Coşkun, Foreign Editor
Duygu Güvenç, Finance Editor Pelin Ünker and reporter
Dilek Şen leave the newspaper following changes to
the parent foundation’s administrative board on 7
September. Front page editor Nazan Özcan and five
others left went on holiday immediately after the 7
September changes.
Gazeteci ve belgeselci Kazım Kızıl ile 23 diğer sanığın
yargılandığı davanın 8. duruşması İzmir 33’üncü Asliye Ceza
Mahkemesi’nde görüldü. Dava, 19 Aralık’a ertelendi.
The İzmir 33rd Criminal Court of Peace conducts a hearing
against journalist and documentary filmmaker Kazım Kızıl
and 23 others. The case was adjourned until 19 December.
Ankara’da sabah yapılan ev baskınlarında Odak Dergisi
çalışanı 3 kişi gözaltına alındı. Derginin internet sitesinde
yapılan açıklamada, yayın “Dergimiz okurlarına ve
çalışanlarına yönelik sayısız operasyon, baskı ve tutuklama
gördü. Kimi dönem zor olsa da, dönem dönem birçoğumuz
karamsarlığa düşsek de yılmadan devam ettik, edeceğiz de”
ifadelerini kullandı.
Three people from Odak journal are detained in a morning
raid in Ankara. “Our publication has witnessed countless
operations, raids and arrests against our readers and workers,”
it said in a statement on its website. “Even if some periods are
difficult, or many of us often become pessimistic, we’ve always
continued, and we always will.”
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Gazeteci Can Dündar’a
düzenlenen silahlı saldırıya
ilişkin davada azmettiricilikle
suçlanan 2 sanık beraat etti.
Saldırgan Murat Şahin’e iyi hal
indirimi uygulandı. Dündar,
karara ilişkin “Türkiye’de bir
gazeteciye silah sıkmanın
cezası nedir? Beraat! Ya
saldırgan yanlışlıkla diğerini
yaraladıysa? 4.500 TL! Bu
karar, gazeteciye silah sıkana
takılmış bir madalyadır.” dedi.
Two suspects accused of
instigating the gun attack
on journalist Can Dündar in
Istanbul are acquitted, while
the assailant, Murat Şahin,
receives a reduced sentence.
“What is the punishment
for shooting at a journalist
in Turkey? Acquittal. And if
the perpetrator accidentally
injures someone else? 4,500
TL,” said Dündar. “This
decision is medal for anyone
that shoots a journalist.”
Hürriyet Gazetesi köşe yazarı
Deniz Zeyrek işten çıkarıldı.

EKİM/OCTOBER

Basına kapalı görülen MİT
Tır’ları davasında mahkeme,
Adalet Bakanlığı aracılığıyla
Can Dündar’ın Almanya’dan
iadesini istedi. Dava, 6 Şubat
2019’a ertelendi.

Sokağa çıkma yasağı döneminde Diyarbakır’ın merkez
ilçelerinden Sur’da yürütülen operasyonlarla ilgili bir haberi
sosyal medya hesaplarında paylaştıkları gerekçesiyle 7
gazeteciye açılan davanın ilk duruşması Diyarbakır 9’uncu
Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşma, 16 Ocak 2019’a
ertelendi.

A Turkish court conducting
a closed-door hearing into
a case about a Cumhuriyet
news story about how Ankara
was sending weapons to
Syria demands that Germany
extradite Can Dündar, the
publication’s former editor-inchief. The case was adjourned
until 6 February 2019.

Seven journalists go on trial in Amed (Diyarbakır) for sharing
on social media the details of a military operation during a
curfew in the local Sûr (Sur) district. The case was adjourned
until 16 January 2019.

İstinaf Mahkemesi; gazeteciler
Ahmet Altan, Mehmet
Altan ve Nazlı Ilıcak’ın da
aralarında bulunduğu 6 kişi
için ağırlaştırılmış müebbet
cezasını onadı.
A Turkish court of appeals
upholds aggravated life
sentences against journalists
Ahmet Altan, Mehmet Altan,
Nazlı Ilıcak and three others.

Washington Post writer Jamal
Khashoggi goes missing at
Riyadh’s Istanbul consulate
after he went there for official
purposes.

Turkey’s media
watchdog, RTÜK, fines Fox TV, Halk TV and Tele 1 for content
on their channels.
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Gazeteci Nazan Özcan, Cumhuriyet Vakfı’nda 7 Eylül’de
yaşanan yönetim değişikliği nedeniyle Cumhuriyet
Gazetesi’ndeki işini bıraktı.

Hürriyet columnist Deniz
Zeyrek is fired by the
newspaper.
Washington Post yazarı
Suudi Arabistanlı Cemal
Kaşıkçı, resmi işlemler için
gittiği Suudi Arabistan’ın
İstanbul Başkonsolosluğu’nda
kayboldu.

Radyo ve Televizyon
Üst Kurulu (RTÜK)
yeni yayın dönemindeki
ilk toplantısında Fox
TV, Halk TV ve Tele
1’deki haber içerikli
programlara para cezası
verilmesine hükmetti.

Cumhuriyet front page editor Nazan Özcan leaves the
newspaper as a result of changes in the Cumhuriyet
Foundation on 7 September.

Artı Gerçek yazarlarından
Fadıl Öztürk’e, tutuksuz
yargılandığı davada 1 yıl 10 ay
hapis verildi. Ceza ertelendi.
Artı Gerçek writer Fadıl
Öztürk is handed a suspended
prison sentence of 13 months.

Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi, yerel mahkemenin, OHAL
KHK’si ile kapatılan DİHA’nın
muhabiri Mehmet Güleş’e verdiği 9 yıl
4 ay 15 günlük hapis cezasını onadı.
The Supreme Court’s 16th Chamber
upholds a sentence of nine years, four
months and 15 days against Mehmet
Güleş, a journalist with the now-closed
Dicle News Agency (DİHA).
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2016 yılının Ekim ayından beri tutuklu olan, OHAL
KHK’si ile kapatılan DİHA’nın muhabiri İdris Sayılgan’ın
duruşması Muş’ta görüldü. Sayılgan, yine tahliye edilmedi.
A hearing is held in Mûş (Muş) against İdris Sayılgan of
the now-closed Dicle News Agency (DİHA), who has been
under arrest for two years. The court again refused to
release Sayılgan.

CHP Milletvekili Özcan
Aygun, döviz kurlarıyla
bağlantılı olarak yükselen kağıt
fiyatları nedeniyle 300 gazete
ve matbaanın kapandığını
duyurdu.
Republican People’s Party
(CHP) MP Özcan Aygun
notes that 300 newspapers
and printing houses have
closed due to the increase in
paper prices as a result of the
Turkish Lira’s slide.
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Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Çağdaş Kaplan,
“örgüt propagandası” iddiasıyla hakkında yakalama kararı
olduğu gerekçesiyle kelepçelenerek gözaltına alınıp Göztepe
Polis Merkezi’ne götürüldü.
Yeni Yaşam newspaper Editor-in-Chief Çağdaş Kaplan is
handcuffed and detained on suspicion of conducting terrorist
propaganda before being taken to the Göztepe police station
in Istanbul.

Yazar ve şair Nihat
Behram’ın, İbrahim
Kaypakkaya’nın
hayatını anlatan “Ser
Verip Sır Vermeyen
Bir Yiğit” adlı kitabı
yasaklandı. Behram,
kişisel sosyal medya
hesabından yaptığı
paylaşımda, “Bu ne ya!
40 yıl önce yazdığımda
yasaklanan 15 yıl
yargılanıp beraat eden,
25 yıldır serbest
olan kitabım yine yasaklandı! Gel de isyan etme”
ifadelerini kullandı.
Writer and poet Nihat Behram’s book “Ser Verip Sır
Vermeyen Bir Yiğit” (A Brave Soul Who Gave His Head
but Not His Secrets) about communist leader İbrahim
Kaypakkaya is banned. “What is this?” Behram said on
social media. “My book was banned 40 years ago after
it was written. It was on trial for 15 years, and then it
was acquitted. Now they’ve banned it again after 25
years.”

Ankara merkezli
operasyonda yazar Temel
Demirer ve Gezi Direnişi
sırasında Kızılay’da polis
tarafından katledilen
işçi Ethem Sarısülük’ün
ailesinin evine baskın
düzenlendi. Demirer,
İstanbul’da gözaltına
alındı.
Police conduct raids
on the houses of writer
Temel Demirer, as well
as the family of Ethem
Sarısülük, who was
murdered by police during
the Gezi resistance in 2013.
Demirer was detained in
Istanbul.

8

EKİM/OCTOBER

Van’da ifade vermek için
gittiği Terörle Mücadele Şube
Müdürlüğü’nde gözaltına
alınan gazeteci Adnan Bilen,
ifade işlemleri sonrası serbest
bırakıldı.

Yazar Mehmet Çakmak,
Diyarbakır’daki evine yapılan
baskınla gözaltına alındı.
Çakmak, Diyarbakır Emniyet
Müdürlüğü’nde verdiği ifadenin
ardından serbest bırakıldı.

Journalist Adnan Bilen is
detained at a police station in
Wan (Van) after going there to
provide testimony. Bilen was
subsequently released.

Writer Mehmet Çakmak is
detained in a raid on his house
in Amed (Diyarbakır). Çakmak
was released after providing a
statement at the police station.
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Trabzon E Tipi Cezaevi
yönetimi, tutuklu
gazeteci İdris Sayılgan’ın,
cezaevindeki hak ihlallerine
ilişkin mektubuna el koydu.
Wardens at the Trabzon
E-Type Prison confiscate
a letter from arrested
journalist İdris Sayılgan
detailing rights violations at
the facility.

Türk Arap Medya
Derneği Başkanı
Turan Kışlakçı, Suudi
Arabistan’ın İstanbul
Başkonsolosluğu’nda
kaybettirilen Suudi
gazeteci Cemal Kaşıkçı
için “Bize ulaşan bilgi,
öldürüldüğü yönünde.
Bu kesinleşti.” ifadelerini
kullandı.
Turkish-Arab Media
Association head Turan
Kışlakçı announces that
Saudi journalist Jamal
Khashoggi, who went
missing on 3 October
when he went to the Saudi
consulate in Istanbul,
has been murdered. “The
information that we have
obtained suggests that
he has been killed. It’s
definite.”
Yeni Yaşam Gazetesi
Genel Yayın Yönetmeni
Çağdaş Kaplan, savcılık
ifadesinin ardından
serbest bırakıldı.
Yeni Yaşam newspaper
Editor-in-Chief Çağdaş
Kaplan is released, one
day after being detained.
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Diyarbakır merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonlar kapsamında,
aralarında gazeteciler Abdurrahman Gök, Kibriye Evren, Semiha
Alankuş, Esra Solin Dal, Cihan Ölmez’in bulunduğu yaklaşık 100 kişi
gözaltına alındı. Gök’ün evine uzun namlulu silahlarla giren polis,
Gök ve ev arkadaşını yüzükoyun yere yatırdıktan sonra evde arama
yaptı. Yeni Yaşam Gazetesi’nin Diyarbakır İrtibat Bürosu’na da kapıyı
kırarak baskın düzenleyen polis, bürodaki bilgisayar ve hard disklere
el koydu. Gazetenin dağıtımcılarından Hayat Özmez ve Savaş Aslan
ise gözaltına alındı.
Police detain close to 100 people in raids centered on Amed
(Diyarbakır), including journalists Abdurrahman Gök, Kibriye
Evren, Semiha Alankuş, Esra Solin Dal and Cihan Ölmez. Police
raided Gök’s house with rifles and forced the journalist and his
roommate to lie face down on the floor before conducting a long
search of the premises. Police also broke down the doors of Yeni
Yaşam’s office in Amed (Diyarbakır), confiscating computers and
hard disks. Other officers also detained Yeni Yaşam distributors
Hayat Özmez and Savaş Aslan.

Gazeteci Faruk Arhan’a, Güneydoğu’daki operasyonları
“yıkım fotoğraflarıyla eleştirerek güvenlik güçlerini
aşağıladığı” iddiasıyla 6 ay 7 gün ertelemeli hapis verildi.
An Istanbul court sentences
journalist Faruk Arhan to
a suspended six months
and seven days in prison
for “insulting the security
forces” with his photographs
of the destruction wrought
by the military in Southeast
Anatolia.

OHAL KHK’si ile
kapatılan Özgür Gündem
Gazetesi ile dayanışmak
için başlatılan nöbetçi
genel yayın yönetmenliği
kampanyasına katılan
Şebnem Korur Fincancı,
Sınır Tanımayan
Gazeteciler Türkiye
temsilcisi Erol Önderoğlu
ve gazeteci Ahmet Nesin’in;
“örgüt propagandası”
iddiasıyla yargılandığı
dava görüldü. Mahkeme;
bilirkişinin, Nesin’in
ifadesine dair raporunu
beklemek için davayı 28
Ocak 2019’a erteledi.
A trial into human rights
defender Şebnem Korur
Fincancı, Reporters
Without Borders Turkey
representative Erol
Önderoğlu and journalist
Ahmet Nesin continues on
charges that they conducted
terrorist propaganda,
praised criminals and
incited others to crime by
showing solidarity with the
now-closed Özgür Gündem
newspaper. The court
adjourned the case until 28
January 2019 after deciding
to wait for an expert report
on Nesin’s testimony.

Gazeteci Nazlı Ilıcak’ın,
“casusluk” suçlamasıyla
müebbet istemiyle
yargılandığı dava görüldü.
İstanbul 26’ncı Ağır Ceza
Mahkemesi, karar çıkması
beklenen duruşmayı
bazı eksik belgelerin
beklenmesi için 22 Ocak
2019’a erteledi.
A hearing is conducted
against journalist Nazlı
Ilıcak, who is facing life
in prison on charges of
espionage. Although a
decision was expected in
the case, the Istanbul 26th
Court of Serious Crimes
adjourned the case until
22 January 2019.

18 aydır tutuklu bulunan
gazeteci Şirin Kabakçı’nın
“örgüt üyeliği”
suçlamasıyla yargılandığı
davanın 3. duruşması,
İstanbul 35’inci Ağır Ceza
Mahkemesince görüldü.
Mahkeme, Kabakçı’nın
tutukluluğunun devamına
karar vererek duruşmayı
26 Aralık’a erteledi.
The Istanbul 35th Court of
Serious Crimes conducts
a third hearing into
journalist Şirin Kabakçı,
who has been in jail for
18 months on charges of
membership in a terrorist
organization. The court
ordered Kabakçı to
remain behind bars while
adjourning the case until
26 December.

OHAL KHK’si ile kapatılan
Özgür Gündem Gazetesi’nin Eş
Genel Yayın Yönetmeni avukat
Eren Keskin ile gazetenin
yazar ve yöneticileri Reyhan
Çapan, Reyhan Hacıoğlu,
Nuray Özdoğan, Celalettin Can,
Ayşe Batumlu, Ayşe Berktay,
Filiz Koçali ve Hüseyin Aykol
hakkında açılan davanın
duruşması İstanbul 14’üncü Ağır
Ceza Mahkemesince görüldü.
Duruşma, 28 Mart 2019’a
ertelendi.
The Istanbul 14th Court of Serious Crimes hears a case against
former Özgür Gündem Co-Editor-in-Chief Eren Keskin, as
well as journalists Reyhan Çapan, Reyhan Hacıoğlu, Nuray
Özdoğan, Celalettin Can, Ayşe Batumlu, Ayşe Berktay, Filiz
Koçali and Hüseyin Aykol. The case was adjourned until 28
March 2019.

Antalya Film Festivali’nde, kendisine Ulusal Yarışma’nın iptal
edilmesini soran öğrencilere tepki gösteren oyuncu Şebnem
Bozuklu, görüntülerin silinmesini istedi. Öğrencilerden,
görevlilerin müdahalesiyle silinen kayıtlardan görüntü kalması
ihtimaline karşı da onu yayınlamayacaklarına dair yazılı
taahhüt alındı.
Artist Şebnem Bozuklu shouts at students shooting a video
at the Antalya Film Festival, prompting officials to force the
filmmakers to delete all their footage. The officials also forced
the students to sign a document stipulating that they will not
broadcast any of their footage of Bozuklu in the event that not
all of content was erased.
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Haber paylaşımları ve haber kaynaklarıyla görüşmeleri nedeniyle
yargılanan tutuklu gazeteci Seda Taşkın, “örgüte üye olmamakla
birlikte örgüte yardım” ve “örgüt propagandası” suçlamasıyla 7
yıl 6 ay hapse çarptırıldı. Muş’ta bulunan mahkeme, gazetecinin
tutukluluğunun temyiz süresi boyunca devamına hükmetti.

Diyarbakır merkezli 9 kentte yapılan operasyonlar
kapsamında gözaltına alınan gazeteciler Esra Solin Dal,
Semiha Alankuş, Mehmet Akdoğan, Abdurrahman Gök,
Lezgin Akdeniz ve Cihan Ölmez’in de aralarında bulunduğu
26 kişi serbest bırakıldı.

A court in Mûş (Muş) sentences journalist Seda Taşkın to seven
years and six months in jail on charges of “aiding a terrorist
organization without being a member” and “conducting terrorist
propaganda” on account of her social media posts and meetings with
sources. The court ordered her to remain under arrest while the
appeal process continues.

Journalists Esra Solin Dal, Semiha Alankuş and Mehmet
Akdoğan and 17 others are released on probation following
an Amed-based (Diyarbakır) operation in nine provinces.
Journalists Abdurrahman Gök, Lezgin Akdeniz and Cihan
Ölmez, who were also detained in the same operation, were
also released.

Özgür Gündem Gazetesi ana davasında, İmtiyaz Sahibi Kemal
Sancılı’nın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Eski Eş Genel
Yayın Yönetmeni Eren Keskin’in ise adli kontrolü kaldırıldı.
A court hearing the main Özgür Gündem case orders License Holder
Kemal Sancılı to remain under arrest but lifts an overseas travel ban
against former Co-Editor-in-Chief Eren Keskin.
OHAL KHK’si ile kapatılan Özgür
Gündem Gazetesi ile dayanışmak
amacıyla başlatılan nöbetçi genel
yayın yönetmenliği kampanyasına
katıldıkları için “örgüt propagandası
yapmak” ile suçlanan çoğu gazeteci
12 kişinin yargılanmasına İstanbul
14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde
devam edildi. Dava, 28 Mart 2019’a
ertelendi.
The Istanbul 14th Court of Serious Crimes continues a case into
12 journalists and others who participated in a solidarity campaign
with the now-closed Özgür Gündem newspaper on charges that they
conducted terrorist propaganda. The case was adjourned until 28
March 2019.
Gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül ile CHP Milletvekili Enis
Berberoğlu’nun “terör örgütüne üye olmadan yardım etmek”
suçlamasıyla yargılandıkları “MİT Tır’ları” davasında mahkeme,
Berberoğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı aldı. Dava, 6
Şubat 2019’a ertelendi.
Arrested Republican People’s Party (CHP) MP Enis Berberoğlu
is slapped with an overseas travel ban in a case into Cumhuriyet’s
reports about the transfer of weapons to Syria. The case, in which
journalists Can Dündar and Erdem Gül are also being tried, was
adjourned until 6 February 2019.

Diyarbakır merkezli 9
kentte yapılan operasyon
kapsamında gözaltına
alınan 23 kişiden 3’ü
serbest bırakıldı. Savcılık,
gazetecilerden Kibriye
Evren ile birçok kişi
için tutuklama talep
etti. Evren, sevk edildiği
mahkemece tutuklandı.
A prosecutor demands the
arrest of journalist Kibriye
Evren and a number of
others after dispatching
23 people to a court
following an Amed-based
(Diyarbakır) operation in
nine provinces.
3 ayda bir yayınlanan
düşünce ve kuram
dergisi Demokratik
Modernite’nin eski
editörü Servet Öner,
İstanbul’da gözaltına
alındı.
Servet Öner, the former
editor of Demokratik
Modernite, an intellectual
journal that is published
every three months, is
detained in Istanbul.

Tutukluluğu ABD ile Türkiye’nin arasında krize yol
açan rahip Andrew Brunson yurt dışı yasağı kaldırılarak
serbest bırakıldı. Brunson hakkında haber yapan
Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Alican Uludağ ile eski dış
politika editörü Duygu Güvenç’e ise “yargıyı aşağılama”
suçundan dava açıldı.
A case is opened against Cumhuriyet
reporters Alican Uludağ and Duygu
Güvenç on charges that they insulted
the judiciary by reporting on the case
of Andrew Brunson, an American
pastor whose captivity in Turkey
sparked a crisis between Washington
and Ankara. Brunson was released the
same day.
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Kayıplarını aramak için
her hafta sonu İstanbul
Beyoğlu’ndaki Galatarasay
Meydanı’nda bir arayan gelen
Cumartesi Anneleri’nin
eylemini takip etmek isteyen
gazeteciler polis tarafından
engellendi.
Police prevent journalists
in Galatasaray Square from
covering the weekly Saturday
Mothers meeting to learn the
fate of missing loved ones.
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MHP Ordu Milletvekili Cemal
Enginyurt, gazeteci Adem
Çimiç’i, hakkında yazdığı bir
yazı nedeniyle telefonla arayarak
tehdit etti.
Nationalist Movement Party
(MHP) Ordu MP Cemal
Enginyurt calls journalist Adem
Çimiç to threaten him over a
news story.
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13 Ekim’deki Sakaryaspor - Amedspor maçında stadyumda askeri
operasyon görüntülerinin yayınlanmasına ve takıma saldırılmasına tepki
gösteren gazeteci Neşe İdil, sosyal medyada ölüm tehdidi aldı.
Journalist Neşe İdil receives death threats after criticizing how
Sakaryaspor officials broadcast images of military operations in Kurdistan
during a match against Amedspor, as well as attacks against the latter.
Demirören Medya Grubu, ekonomik krizi bahane ederek Hürriyet,
Milliyet, Posta, CNN Türk ve Kanal D’nin internet sitelerinde çalışan 32
kişiyi işten çıkardı.
The Demirören Media Group lays off 32 workers due to the continuing
economic crisis.

CHP Genel Başkan
Yardımcısı Aykut
Erdoğdu’nun, işçi ölümleri
ve eylemleriyle gündeme
gelen üçüncü havalimanına
ilişkin usulsüzlük iddiaları
haberlerine engelleme geldi.
Authorities impose press bans
on news about Republican
People’s Party (CHP) deputy
leader Aykut Erdoğdu’s
revelation of corruption at the
third Istanbul airport.
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Gazeteci Nurcan Baysal’ın sosyal medya paylaşımları
nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek”
suçlamasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması
Diyarbakır 7’nci Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.
Mahkeme, esas hakkında savunmaların hazırlanması için
süre tanıyarak davayı 14 Şubat 2019’a erteledi.

Cumhuriyet Gazetesi
davasında dosyaları
ayrılan gazeteciler Can
Dündar ve İlhan Tanır
hakkında kırmızı bülten
çıkarılmasına hükmedildi.
Turkish authorities issue
warrants for the capture
of journalists Can Dündar
and İlhan Tanır as part of
a case into Cumhuriyet
newspaper.
Seyri Sokak muhabiri
Oktay İnce’nin evine
“TİKKO propagandası
yapmak” iddiasıyla
düzenlenen baskında,
gazetecinin arşivine
el koydu. Karakola
götürülen İnce, ifadesinin
alınmasının ardından
serbest bırakıldı.
Police raid the house
of Seyri Sokak reporter
Oktay İnce on allegations
that he conducted
propaganda on behalf
of the Turkish Workers
and Peasants’ Liberation
Army (TİKKO), seizing
his archives. İnce was
released after providing
a statement at the police
station.

The Diyarbakır 7th Civil Court of First Instance holds a
second hearing against journalist Nurcan Baysal on charges
of inciting public enmity through her social media posts.
The court adjourned the case until 14 February 2019 to allow
Baysal to prepare her final defense.
Aydın’da Emek
Partisi (EMEP)
Didim İlçe
Örgütünün basın
açıklamasını
haber yapan
ve yayımlayan
Didim Özgürses Gazetesi sahibi Mustafa Öğe ile muhabirler
Ergün Korkmaz ve Erdem Özden’in yargılandığı davanın
duruşması görüldü. Dava, avukatların ek süre talebi üzerine 25
Ocak 2019’a ertelendi.

İstanbul Cumhuriyet
Başsavcılığı, görevli trafik
polisine hakaret ettiği
iddiası üzerine gazeteci
Fatih Altaylı hakkında
soruşturma başlattı.
The Istanbul Chief
Prosecutor’s Office
opens a probe against
journalist Fatih Altaylı
on allegations that he
insulted a traffic officer.

Gazeteci Mehmet Baransu ile
Taraf Gazetesi eski Sorumlu
Yazı İşleri Müdürü Murat
Şevki Çoban’ın “Gülen’i bitirme
kararı 2004’te MGK’da alındı”
haberi nedeniyle yargılandıkları
davanın Anadolu 10’uncu Ağır
Ceza Mahkemesi’nde görülecek
duruşması, Baransu’nun başka
bir davasının olması nedeniyle
ertelendi.
A case into journalist Mehmet
Baransu and former Taraf Acting News Editor Murat Şevki
Çoban at the Anatolia 10th Court of Serious Crimes for a news
story about Fethullah Gülen is delayed because of another
case featuring Baransu.

Didim Özgürses newspaper owner Mustafa Öğe and reporters
Ergün Korkmaz and Erdem Özden appear in court for printing
a press release from the Didim branch of the Party of Labor
(EMEP). The case was adjourned until 25 January 2019
following a request by lawyers.
Gazetecilik faaliyetleri sebebiyle 16 aydır tutuklu olarak
yargılanan gazeteci Uğur Yılmaz’ın ilk duruşması
Bitlis’te görüldü. Yılmaz, savunmasında “İddianamede
suçlama konusu yapılan 14 basın açıklaması ve yürüyüşe
bakıldığında boynumda fotoğraf makinesi, elimde
kamera ve cebimde de çalıştığım belediyenin basın kartı
vardı. Gazetecilik yaptım.” dedi. Mahkeme, Yılmaz’ın
tutukluluğunun devamına karar verdi.
Journalist Uğur Yılmaz appears in a Bidlîs (Bitlis)
court for the first time, 16 months after he was arrested
for journalistic activities. “If you look at the 14 press
conferences and marches at which the indictment claims
I was engaged in crime, you will see photos of me with a
camera around my neck, a video recorder in my hand and a
municipal press card in my pocket. I was doing journalism,”
he said. The court refused to release Yılmaz.

Ankara Başsavcılığı’nın
yürüttüğü FETÖ
soruşturması kapsamında
olduğu iddia edilen 8 eski
Anadolu Ajansı çalışanı
gözaltına alındı.
Eight former journalists
Turkey’s state-run
Anadolu Agency are
detained in anti-Gülenist
operations as part of
a probe opened by the
Ankara Chief Public
Prosecutor’s Office.

Mezopotamya Ajansı muhabiri Yasin Kobulan hakkında
“zincirleme şekilde örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla
dava açıldı. Savcı, Kobulan’ın 13 yıla kadar hapsini istedi.
A prosecutor opens a case against Yasin Kobulan on
allegations of “repeatedly conducting terrorist propaganda,”
demanding up to 13 years in jail for the Mezopotamya Agency
reporter.
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Yazar Perihan Mağden ve gazeteciler Tunca Öğreten, Orhan
Şahin ve Mehmet Çağlar’ın yargılandığı “Cumhurbaşkanına
hakaret” davasının duruşması görüldü. Dava, 27 Aralık’a
ertelendi.
A hearing is held against journalists Tunca Öğreten and Perihan
Mağden, as well as administrators from Yurt newspaper, for
allegedly insulting the president. The case was adjourned until
27 December.
Gazeteci Barış Yarkadaş’ın Halkbank ile ilgili tweetleri,
mahkeme kararıyla erişime engellendi.
Three people are detained on charges that they uttered death
threats to Ali Türkaslan, the owner of a local newspaper in
Kayseri.
Mardin’in Nusaybin ilçesinde
ilan edilen sokağa çıkma
yasağının devam ettiği 26
Mayıs 2016 tarihinde tahliye
edildikten sonra tutuklanan
53 kişinin yargılandığı
davanın dördüncü duruşması
dördüncü günde devam etti.
Duruşma öncesi gazetecilerin
görüntü alması polis
tarafından engellendi.
Police prevent journalists
from taking pictures during a fourth hearing into 53 people in
connection with a case regarding a curfew in 2016 in Mêrdîn’s
(Mardin) Nisêbin (Nusaybin) district.
İsviçre’ye iltica talebi reddedilen ve günlerce Zürih
Havaalanı’nda tutulan gazeteci Mustafa Mamay, “Türkiye’de de
hiçbir güvencem yok. Geleceğimden endişe duyuyorum.” dedi.
Journalist Mustafa Mamay is revealed to be staying in Zurich
Airport after Switzerland
rejected his asylum claim.
“I’m not safe,” said Mamay,
noting that Swiss authorities
wanted to deport him to South
Africa, from which he had
come. “[South Africa] would
immediately send me to
Turkey, and I wouldn’t be safe
in Turkey. I’m worried about
my future.”
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OHAL KHK’si ile
kapatılan Dihaber’in
muhabirleri Erdoğan
Alayumat ve Nuri Akman
hakkında, Suriye sınırında
çektikleri fotoğraflar
gerekçe gösterilerek
“devletin gizli kalması
gereken bilgilerini siyasal
veya askeri casusluk
amacıyla temin etme”
ve “örgüte üye olma”
iddialarıyla açılan davanın
duruşması görüldü.
A hearing is conducted
against Erdoğan Alayumat
and Nuri Akman, two
journalists from the nowclosed Dihaber who are
charged with “procuring
the state’s confidential
information for the
purposes of political or
military espionage” and
“membership in a terrorist
organization” after taking
pictures near the Syrian
border.
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Tarım Bakanı Bekir
Pakdemirli, kendisine
ihalesiz şekilde yapılan et
ithalatını soran Fox TV
muhabiri Damla Yıldız
Söken’e “maskara” dedi.
Agriculture Minister Bekir
Pakdemirli calls Fox TV
reporter Damla Söken a
“fool” for asking a question
about how Turkey is
importing meat without a
tender.
Suudi Arabistan, gazeteci
Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul
Başkonsolosluğu’nun
içinde “yaşanan arbede
neticesinde” öldüğünü
duyurdu.
Saudi Arabia admits
that journalist Jamal
Khashoggi was killed “as
a result of a fist-fight” in
its Istanbul consulate on 2
October.

Hakkında kesinleşmiş 3 ay hapis cezası olan gazeteci Sezgin
Kartal, gözaltına alındı.
Journalist Sezgin Kartal is detained after a three-month
sentence against him was approved.
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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in adamı Ferhan Akay,
gazeteci Can Dündar’ı “Konsolosluğa uğrar mısın? Bir şey
deneyeceğiz.” diyerek ölümle tehdit etti.
Ferhan Akay, a follower of mafia leader Sedat Peker, issues a
death threat to exiled journalist Can Dündar, saying: “Will you
drop by the consulate? We’re going to try something,” in reference
to the murder Saudi journalist Jamal Khashoggi in Riyadh’s
Istanbul consulate.
Gözaltına alınan
gazeteci Sezgin Kartal,
çıkarıldığı mahkemece
tutuklandı.
Journalist Sezgin Kartal
is arrested, one day after
being detained.
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Gazeteci Fatih Altaylı hakkında,
polis memuruna hakaret ettiği
ve tehditte bulunduğu iddiasıyla
4 yıl 4 aya kadar hapis talebiyle
iddianame hazırlandı.
A Turkish prosecutor
completes an indictment
against journalist Fatih
Altaylı, demanding
up to four years and
four months in jail for
insulting a police officer.

Mardin’in Derik ilçesinin kaymakamı Muhammed
Fatih Safitürk’ün bombalı saldırıyla yaşamını
yitirmesine ilişkin davayı haberleştiren Artı
Gerçek muhabiri Nalin Öztekin, telefonla arayan
biri tarafından “Parmaklarını kırarız.”
ifadeleriyle tehdide maruz bırakıldı.
An individual calls Artı Gerçek reporter
Nalin Öztekin, who shone a light on
the contradictions in the file regarding
the killing of Derik District Gov. Fatih
Safitürk, and utters threats, saying, “We’ll
break your fingers.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli
Ağbaba’nın hazırladığı rapor, kağıt
fiyatlarındaki artışların 300 gazete, dergi
ve matbaanın kapandığını ortaya koydu.
Rapora göre, 700’den fazla basın emekçisi
işsiz kaldı.
Republican People’s Party (CHP) deputy
leader Veli Ağbaba releases a report,
noting that an increase in paper costs has
resulted in the closure of 300 newspapers,
magazines and printing houses, as well as
the loss of 700 jobs.
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Akdeniz Üniversitesi
İletişim Fakültesi
öğrencilerinin, 26’ncı
Dönem CHP İstanbul
Milletvekili Barış
Yarkadaş ile yaptığı
söyleşi, üniversite
ajansının internet
sitesinden kaldırıldı.
Authorities at Akdeniz
University in Antalya
erase an interview
that students in the
Communications Faculty
conducted with journalist
and former Republican
People’s Party (CHP) MP
Barış Yarkadaş.

Batman Valiliğince
organize edilen 2’nci
Batman Kitap Fuarı’nda
Avesta Yayınları’nın açtığı
standa giden polisler,
yayınevi tarafından
2014’te çıkartılan
Celile Celil’in “1880
Şeyh Ubeydullah Nehri
Kürt Ayaklanması” adlı
kitabına yasaklı olduğu
gerekçesiyle el koydu.
Police raid the second
Batman Book Fair, which
was organized by the
Batman Governor’s Office,
and confiscate a book
from Avesta’s stand titled
“1880 Şeyh Ubeydullah
Nehri Kürt Ayaklanması”
(The 1880 Şeyh
Ubeydullah River Kurdish
Uprising) by Celile Celil.
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İstinaf Mahkemesi; gazeteciler Abdullah Kılıç, Bayram Kaya,
Bünyamin Köseli, Cemal Azmi Kalyoncu, Cihan Acar, Habip
Güler, İbrahim Balta, Hanım Büşra Erdal, Hüseyin Aydın, Yakup
Çetin ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu’nun 6 yıl 3 ay hapis cezasını
onadı. Gazeteciler Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Muhammet Sait
Kuloğlu, Mustafa Erkan Acar, Mutlu Çölgeçen, Oğuz Usluer,
Seyit Kılıç, Ufuk Şanlı, Ünal Tanık, Yetkin Yıldız, Cuma Ulus ve
Davut Aydın’a verilen 7 yıl 6 ay hapis kararları onaylandı. Aynı
mahkeme, köşe yazarı Atilla Taş’ın 3 yıl 1 ay 15 gün ve gazeteci
Murat Aksoy’un 2 yıl 1 aylık hapis cezalarını da onadı.
An appeals court upholds sentences of six years and three
months against journalists Abdullah Kılıç, Bayram Kaya,
Bünyamin Köseli, Cemal Azmi Kalyoncu, Cihan Acar, Habip
Güler, İbrahim Balta, Hanım Büşra Erdal, Hüseyin Aydın, Yakup
Çetin and Gökçe Fırat Çulhaoğlu, as well as sentences of 7.5
years against Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Muhammet Sait Kuloğlu,
Mustafa Erkan Acar, Mutlu Çölgeçen, Oğuz Usluer, Seyit Kılıç,
Ufuk Şanlı, Ünal Tanık, Yetkin Yıldız, Cuma Ulus and Davut
Aydın. Additionally, the court approved a sentence of three years,
one month and 15 days in jail for columnist Atilla Taş and 25
months against journalist Murat Aksoy.
Evrensel
Gazetesi
yazarı Kamil
Tekin Sürek’in
“Faşist
Diktatörlük”
başlıklı
yazısında geçen “Faşist diktatörlüklerde, iktidara en ufak eleştiri
getirdiğinizde hakkınızda davalar açılır.” ifadesi nedeniyle
“Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla yargılandığı davanın
ikinci duruşması görüldü. Dava, 6 Aralık’a ertelendi.
Evrensel writer Kamil Tekin Sürek appears in court for a second
hearing into charges of insulting the president. In a piece titled
“Fascist Dictatorship,” Sürek had said, “In fascist dictatorships, if
you make the slightest criticism of the government, they open a
case against you.” The case was adjourned until 6 December.
İstanbul Sultangazi’de bulunan Yürüyüş Dergisi’ne sabaha
karşı baskın düzenlendi. Operasyona özel harekat, çevik
kuvvet polisleri, itfaiye ekipleri ve polis helikopteri katıldı. İsmi
öğrenilemeyen bazı kişilerin gözaltına alındığı belirtildi.
Police stage a raid on the offices of the Yürüyüş magazine in
Istanbul’s Sultangazi district, reportedly detaining a number of
people.
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Dersim’de
4 Eylül
2017’de
gözaltına
alınıp
15 Eylül
2017’de
tutuklanan Evrensel Gazetesi
muhabiri Kemal Özer’in
yargılandığı davanın üçüncü
duruşması Tunceli 1’inci
Ağır Ceza Mahkemesi’nde
görüldü. Duruşmada, Özer’in
tutukluluğunun devamına
karar verildi. Dava, 28 Aralık’a
ertelendi.
Evrensel reporter Kemal
Özer, who was detained on 4
September 2017 and arrested
11 days later, appears at the
Tunceli 1st Court of Serious
Crimes for a third hearing. The
court refused to release Özer,
adjourning the case until 28
December.
“Askerlik Kanunu’na
muhalefet” ettiği gerekçesiyle
3 ay 11 gün hapis cezası olduğu
için 21 Ekim’de tutuklanan
gazeteci Sezgin Kartal,
denetimli serbestlikle tahliye
edildi.
Journalist Sezgin Kartal, who
was arrested on 21 October
on account of a three-month,
11-day conviction for violating
the military law, is released on
probation.
Gazeteci Hakan Bülent
Yardımcı, 2 yıl 1 ay hapis
cezasına mahkum edildi.
Journalist Hakan Bülent
Yardımcı is sentenced to 25
months in prison.

OHAL KHK’si ile kapatılan eski Eş Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin
Aykol ile gazetenin Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya ve yazar İhsan
Çaralan’ın yargılandığı davanın karar duruşması İstanbul 2’nci
Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Kararını açıklayan mahkeme,
Aykol ve Kızılkaya’ya “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla 1
yıl 6’şar ay hapis cezası verdi.
Journalists Hüseyin Aykol and İnan Kızılkaya are sentenced to one
year, 10 months and 26 days in prison each, while journalist İhsan
Çaralan is sentenced to 11 months and 20 days in prison for insulting
the president through an article that was published on the days when
they symbolically assumed editorial control over Özgür Gündem as
part of a solidarity campaign. Aykol’s sentence was not suspended.
Hürriyet Daily News’in yazarı Nuray Mert’in yazılarına son verildi.
Karara ilişkin Oda TV’ye konuşan Mert, “En son Cemal Kaşıkçı ile
ilgili biraz kuşkucu bir analiz yazdım. CNN International de dahil
medya organlarının bazı şeyleri görmezden geldiğini düşünüyorum.
Ancak yazılarıma son verilmesinin nedeni bu mu bilmiyorum.” dedi.
The Hürriyet Daily News terminates journalist Nuray Mert’s articles
following the departure of Editor-in-Chief Murat Yetkin. “I most
recently wrote a bit of a suspicious analysis about Jamal Khashoggi.
I think that some media organizations, including CNN International,
have ignored some things. But I don’t know if this is why they ended
my column,” she said.
Gazeteci Zehra Doğan’ın da aralarında bulunduğu Diyarbakır E Tipi
Cezaevi’nde tutulan 20 kadın mahpus, aileleri ve avukatlarına haber
verilmeden Tarsus T Tipi Kadın Cezaevi’ne sürgün edildi.
Twenty women prisoners at the Diyarbakır E-Type Prison, including
journalist Zehra Doğan, are exiled to the Tarsus T-Type Women’s
Prison without first informing their families or lawyers.
BİA Medya Gözlem
Raporları; Recep Tayyip
Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı
olduğu Ağustos 2014’ten
beri en az 52 gazetecinin,
“Cumhurbaşkanı’na hakaret”
suçlamasıyla hapis, ertelemeli
hapis ve para cezasına
mahkum olduğunu ortaya
koydu.
The BİA Media Observatory releases a report, noting that 52
journalists have been given jail time, suspended sentences or fines
since August 2014, when Recep Tayyip Erdoğan became head of
state, on charges of insulting the president.

176 l BASIN ALMANAK l PRESS ALMANAC

EKİM l OCTOBER 2018 l 177

26

27

EKİM/OCTOBER

EKİM/OCTOBER

28

EKİM/OCTOBER

New York’ta gazeteci ve
ressam Zehra Doğan’a,
Nusaybin ve Cizre gibi
çatışmalı bölgelerden
geçtiği haberler nedeniyle
2018 Gazetecilikte
Cesaret Ödülü verildi.
Ödül, cezaevinde tutulan
gazeteciye temsili olarak
sunuldu.
Arrested journalist and
painter Zehra Doğan
receives the 2018 Courage
in Journalism in absentia
at a ceremony in New
York.
30 aydır tutuklu bulunan, OHAL KHK’si ile kapatılan
Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri Ziya Ataman’ın
yargılandığı davanın dördüncü duruşması görüldü.
Ataman’ı tahliye etmeyen Şırnak 1’inci Ağır Ceza
Mahkemesi, davayı 17 Ocak 2019’a erteledi
Dicle News Agency (DİHA) reporter Ziya Ataman, who
has been in jailed for the past 30 months, appears in court
for a fourth hearing. The Şırnak 1st Court of Serious
Crimes refused to release Ataman, adjourning the case
until 17 January 2019.

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, ağırlaştırılmış müebbet
hapse çarptırılan eski Zaman Gazetesi tasarım direktörü
Fevzi Yazıcı’nın bireysel başvurusunu reddetti.
The Constitutional Court rejects former Zaman art director
Fevzi Yazıcı’s individual application to appeal against an
aggravated life sentence.

Fox TV muhabiri Beril Oğuz ve kameraman Serhat Yağmur’un
davetli oldukları programı takip etmeleri, Tarım ve Orman
Bakanı Bekir Pakdemirli’nin basın danışmanı tarafından
engellendi.
Agriculture Minister Bekir Pakdemirli’s press officer prevents
Fox TV reporter Beril Oğuz and camera operator Serhat
Yağmur from attending an event with the minister even though
they were invited.
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OHAL KHK’sı ile
kapatılan DİHA’nın
kurucularından Kadri
Kaya, kanser tedavisi
gördüğü hastanede
yaşamını yitirdi.
Kadri Kaya, one of the
founders of the nowclosed Dicle News
Agency, succumbs to
cancer while in prison.

Almanya’nın başkenti
Berlin’de Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
ile Almanya Başbakanı
Angela Merkel’in 28
Eylül’de düzenlenen
basın toplantısına,
“Gazetecilere özgürlük”
yazılı tişörtle katılan
gazeteci Adil Yiğit’in
oturma izni uzatılmadı.
German authorities refuse
to extend a residency
permit for journalist
Adil Yiğit after he was
removed from a room for
wearing a T-shirt that said
“Freedom to Journalists”
during a press conference
in Germany between
President Recep Tayyip
Erdoğan and Chancellor
Angela Merkel.
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Şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandığı iddiasıyla “FETÖ
üyeliği”nden yargılanan gazeteci Mehmet Gündem, İstanbul
35’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ikinci kez hakim karşısına çıktı.
Mahkeme, Gündem’in tutukluluğunun devamına hükmetti. Dava, 8
Ocak 2019’a ertelendi.
Journalist Mehmet Gündem appears in front of the Istanbul 35th
Court of Serious Crimes for a second time on charges of membership
in the Gülenist organization on the grounds that he possessed the
ByLock application on his phone. The court ordered Gündem to
remain under arrest and adjourned the trial until 8 January 2019.
Karşı Gazetesi davası Silivri’de, İstanbul 23’üncü Ağır Ceza
Mahkemesi’nde başladı. Gazetenin tutuklu eski Genel Yayın
Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem’in ifadesi,
iddianame okunmadan alındı.
The Karşı Gazetesi trial begins in Silivri at the Istanbul 23rd Court
of Serious Crimes. The court took a statement from Erem Erdem,
the paper’s former editor-in-chief and a former Republican People’s
Party (CHP) MP who has been under arrest for 124 days.

9 aydır tutuklu bulunan Etkin
Haber Ajansı (ETHA) muhabiri
Ali Sönmez Kayar, serbest
bırakıldı.

Etkin News Agency (ETHA)
reporter Ali Sönmez Kayar
is released after nine months
under arrest.

kasım
’18
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Cinsel şiddete maruz kalan kadın, cinsiyetçi söylemle
hazırlanan yazıda bir kez daha medya yoluyla mağdur
edildi. Hürriyet Gazetesi’ndeki “Güzin Abla” adlı
köşede okurlardan gelen sorulara yanıt veren Feyza
Algan, tecavüze maruz bırakıldığını anlatan bir
kadına, “Bu olay sana bir ders olsun. Bundan böyle
tatlı sözlere inanmadan önce daha bir temkinli
olursun eminim.” dedi

A woman who suffered sexual violence is victimized one
more in the media in a column full of sexist language.
Feyza Algan, who runs the advice column “Güzin Abla” in
Hürriyet, tells a woman that her rape “should be a lesson
to her.” “Let this incident be a lesson to you. Because of
this, I’m sure that you will be a bit more cautious before
believing any sweet talk.”
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Demirören Medya Grubu, sahip olduğu Vatan Gazetesi’nin
basılı halini kapatarak 60 çalışanı işsiz bıraktı. Grup,
Türkiye’nin en büyük medya dağıtım şirketi 324 çalışanlı
Yaysat’ın da ay sonunda kapatılacağını bildirdi.

Hakkındaki ağırlaştırılmış
müebbet hapis cezası İstinaf
Mahkemesi tarafından
onanan gazeteci Mehmet
Altan, Yargıtay’a temyiz
başvurusunda bulundu.
Journalist Mehmet Altan
appeals against an aggravated
life sentence that was
recently upheld by an appeals
court.
Akdeniz Üniversitesi İletişim
Fakültesi öğrencilerinin
staj yaptıkları Akil Haber
Ajansı’nda eski CHP
Milletvekili Barış Yarkadaş
ve gazeteci İsmail Saymaz
ile yapılan söyleşiler
sansürlendi. İletişim
Fakültesi Dekanı Ahmet
Ayhan, sansürü “siyasilik” ve
“yayın ilkeleri” ile savundu.
Akdeniz University’s
Communications Faculty
censors interviews that
the Akil News Agency, an
internship project by the
department’s students,
conducted with Republican
People’s Party (CHP) MP
Barış Yarkadaş and journalist
İsmail Saymaz. The dean,
Ahmet Aydın, defended
the censorship, citing the
interviews’ “political nature”
and the agency’s “publishing
principles.”

The Demirören Media Group closes the print version of Vatan
newspaper, leaving 60 workers unemployed. The group also
announced it would close Yaysat, Turkey’s largest media
distribution company with 324 workers, by the end of the
month.
İstanbul Sultangazi ilçesindeki Yürüyüş Dergisi’ne
sabah saatlerinde baskın düzenlendi. Operasyona Özel
Harekat Polisleri’nin yanı sıra havadan helikopterler de
katıldı. Operasyonda çok sayıda dokümana el kondu, bir
kişi de gözaltına alındı.
Police in Istanbul’s Sultangazi district conduct a raid
against the Yürüyüş journal. Special forces police, as well
as a helicopter, participated in the raid, in which officers
seized a number of documents and detained one person.
Sosyal medya paylaşımları ve çektiği belgesel gerekçe
gösterilerek “örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” ve
“örgüt propagandası” suçlamalarıyla tutuklu yargılanan
gazeteci Ece Sevim Öztürk, İstanbul 37’nci Ağır Ceza
Mahkemesi’nde hakkında görülen davanın ilk duruşmasında
tahliye edilmedi. Dava, 11 Aralık’a ertelendi.
The Istanbul 37th Court of Serious Crimes orders journalist Ece
Sevim Öztürk, who is facing charges of “knowingly and willingly
aiding a terrorist organization” and conducting terrorist
propaganda, to remain under arrest at the conclusion of a first
hearing into her case. The case was adjourned until 11 December.
Gazeteci Kutlu Esendemir,
“örgüte üye olmamakla
birlikte örgüte yardım”
iddiasıyla yargılandığı
Silivri’de İstanbul 23’üncü
Ağır Ceza Mahkemesi’nde
görülen Karşı Gazetesi
davasında savunma yaptı.
Journalist Kutlu Esendemir defends himself at the Silivri
at the Istanbul 23rd Court of Serious Crimes on charges of
“aiding and abetting a terrorist organization without being a
member” as part of ongoing hearings in the Karşı newspaper
case.

OHAL KHK’si ile kapatılan
Aksiyon Dergisi ile Zaman ve
Özgür Düşünce gazetelerinde
görev yapan ve Kasım
2017’de tutuklanan gazeteci
Behram Kılıç için tahliye
kararı çıktı.
Aksiyon, Zaman and Özgür
Düşünce journalist Behram
Kılıç is released, a year after
being arrested.
Gazeteciler Ceyhun Bozkurt
ve İlker Yücel, MİT TIR’ları
davası kapsamında hakim
karşısına çıktı.
Journalist Ceyhun Bozkurt
and İlker Yücel appear before
a judge in a case regarding
Cumhuriyet newspaper’s
coverage of Turkish arms
shipments to Syria.

Gazeteci ve foto muhabiri Çağdaş Erdoğan’ın, “örgüt
üyeliği” ve “örgüt propagandası” suçlamasıyla yargılandığı
davanın üçüncü duruşması görüldü. Dava, 26 Mart 2019’a
ertelendi.
A third hearing is held against journalist and photographer
Çağdaş Erdoğan on charges of membership in a terrorist
organization and conducting terrorist propaganda. The case
was adjourned until 26 March 2019.
Karşı Gazetesi’ne yönelik
“FETÖ” davasında eski CHP
Milletvekili ve eski Genel
Yayın Yönetmeni Eren
Erdem’in tutukluluk halinin
devamına karar verildi.
Former Republican People’s
Party (CHP) MP and former
Karşı newspaper Editor-inChief Eren Erdem is ordered
to remain under arrest
as part of a case into the
publication.
2 yılı aşkın süredir cezaevinde tutulan gazeteci Ziya
Ataman’ın avukatları, gazetecinin adil yargılanma hakkı
ile güvenlik ve özgürlük hakkının ihlal edildiğine vurgu
yaparak Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.
Lawyers for journalist Ziya Ataman, who has been under
arrest for almost two years, apply to the Constitutional
Court, arguing that his right to a fair trial, as well as his right
to safety and freedom, has been violated.

Kapatılan Taraf Gazetesi
yöneticileri ve gazetenin
muhabiri Mehmet
Baransu’nun yargılandığı
davanın görülmesine
İstanbul 13’üncü Ağır Ceza
Mahkemesi’nde devam edildi.
The Istanbul 13th Court of
Serious Crimes continues
the case against the
administrators of the nowclosed Taraf newspaper, as
well as one of its reporters,
Mehmet Baransu.
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20 televizyon kanalına, Bursa’da bir kadının kayınvalidesini
dövdüğüne ilişkin görüntüleri buzlamadığı için verilmek istenen
ceza, listede hükümete yakın kanallar da olunca RTÜK’ün AKP’li
üyelerinin oylarıyla kabul edilmedi.
Members of the Justice and Development Party (AKP) on the
board of Turkey’s media watchdog, RTÜK, vote against fines to
20 TV stations that did not pixelate images of a woman beating
her mother-in-law in Bursa because the channels are close to the
government.
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Paradise Papers haberleri
nedeniyle Cumhuriyet Gazetesi
eski finans editörü ve muhabiri
Pelin Ünker’e 500 bin TL’lik
tazminat davası açan eski
Başbakan Binali Yıldırım ve
oğulları, gazeteci hakkında bir
de “kamu görevlisine hakaret”
suçlamasıyla dava açtı.
Former Prime Minister Binali
Yıldırım and his son open
another case against former
Cumhuriyet Finance Editor
Pelin Ünker on charges of
insulting a public official over
her coverage of the Paradise
Papers. Yıldırım and his
sons have already opened
a 500,000-Turkish Lira
compensation case over the
matter.
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BirGün Gazetesi Ankara muhabiri Nurcan Gökdemir’e,
“Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla dava açıldı.
Gökdemir hakkında açılan davaya; Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın damadı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat
Albayrak ile danışmanı Medet Nebi Yanık hakkındaki
“Albayrak nereye, o oraya” başlıklı haberi gerekçe
gösterildi.
Authorities open a case against BirGün Ankara reporter
Nurcan Gökdemir on allegations that she insulted the
president in a story about President Recep Tayyip Erdoğan’s
son-in-law, Treasury and Finance Minister Berat Albayrak,
and consultant Medet Nebi Yanık.
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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Belediye Başkanı Resul
Yılmaz, Sayıştay raporu ile belediyenin bazı ihalelerinde
usulsüzlük yapıldığının ortaya çıkması üzerine düzenlediği
basın toplantısında soru soran gazeteciye “lan” diye hitap
etti. Gazetecilerle tartışan Yılmaz, duruma tepki göstererek
meslektaşlarını dışarı çıkmaya davet eden gazeteciye de
“Bağırma lan” dedi.

A hearing is held against Sözcü owner Burak Akbay, reporter
Gökmen Ulu, former Internet Editor Mediha Olgun and
Financial Affairs Manager Yonca Yücekaleli. The case was
adjourned until 12 March 2019.

Evrensel newspaper is ordered to pay 8,000 TL in
compensation in a case opened by pro-government
businessman Ethem Sancak.
1972 yılından bu yana aralıksız yayın yapan Anka Haber
Ajansı kapandı.

Sports announcer Yasir Kaya
is sentenced to six years and
three months in prison for
membership in the Gülenist
movement. Kaya’s overseas
travel ban will continue during
the appeals process.

An individual fires on a drone operated by the Demirören News Agency
(DHA) as it was attempting to film damage to the Eirene Tower in
Istanbul’s Eminönü neighborhood.

Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay, muhabir Gökmen Ulu,
eski İnternet Sorumlu Müdürü Mediha Olgun ve Mali İşler
Müdürü Yonca Yücekaleli’nin yargılandığı dava görüldü. Dava,
12 Mart 2019’a ertelendi.

İstanbul 15’inci Asliye Ticaret Mahkemesi, “Kirpi üreten
medya patronu” başlıklı haber nedeniyle Evrensel Gazetesi’ne
açılan davada, gazetenin iş insanı Ethem Sancak ve şirketi
BMC Otomobil için toplamda 8 bin TL tazminat ödemesine
karar verdi.

Spor spikeri Yasir Kaya’ya
“FETÖ üyesi olmak”
suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis
verildi. Mahkeme, Kaya’nın yurt
dışına çıkış yasağının da devam
etmesine hükmetti.

İstanbul Eminönü’nde bulunan tarihi
Eirene Kulesi’ndeki tahribatı görüntülemek isteyen
Demirören Haber Ajansı’nın (DHA) insansız hava
aracına ateş açıldı.

The Anka News Agency, which has been operating since 1972,
ceases operations.
Hürriyet Gazetesi yazarı Ayşe
Baykal, maruz bırakıldığı
sansür nedeniyle yazılarını
sonlandırdığını duyurdu.
Hürriyet writer Ayşe Baykal
announces the end of her
column due to censorship.

Evrensel Gazetesi
karikatüristi Sefer
Selvi’nin, eski Başbakan
Binali Yıldırım ve oğlu
Erkan Yıldırım’ı çizdiği
Paradise Paper belgeleri
karikatürü için gazeteye
10 bin TL ceza verildi.
Evrensel is assessed a
10,000 TL fine over a
cartoon drawn by Sefer
Selvi regarding the
involvement of former PM
Binali Yıldırım and his
son Erkan Yıldırım in the
Paradise Papers.

Resul Yılmaz, the mayor of Riha’s (Şanlıurfa) Sêwreg (Siverek)
district, insults a journalist during a press conference about
alleged corruption in municipal contracts. Yılmaz further said,
“Don’t shout, bud,” as the journalist invited his colleagues to leave
due to the mayor’s attitude.

Gazeteci Hüsnü Mahalli’ye,
“Cumhurbaşkanına hakaret”ten
2 yıl 5 ay, “kamu kurumlarına
hakaret”ten 1 yıl 8 ay hapis
verildi. Mahkeme, ikinci
hükmün açıklanmasının
ertelenmesine karar verdi.
Journalist Hüsnü Mahalli
is sentenced to 29 months
in prison for insulting the
president and a suspended 20
months in prison for insulting
public institutions.
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Karar Gazetesi, yayın hayatına
başladıkları günden bu yana
devam eden kendilerine yönelik
baskı ve ambargoların ekonomik
açıdan tahammül edilemez hale
geldiğini belirten bir açıklama
yaptı.

Sendika.Org editörü Ali
Ergin Demirhan, büroya
gelen polisler tarafından
hiçbir bildirim yapılmadan
gözaltına alındı. Demirhan,
ifade verdikten sonra serbest
bırakıldı.
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Haber ağı platformu dokuz8HABER’e dair “şiddet” ve “emek
sömürüsü” iddialarına yönelik hukuki süreç başlatıldı.
Konuyla ilgili açıklama yapan DİSK Basın-İş, “Hakkını
aramak isteyen arkadaşlarımızın her zaman yanındayız.”
ifadelerini kullandı.
Legal proceedings are launched against the news platform
dokuz8HABER following allegations of violence against
women and that the site withheld pay from workers. “We will
always stand together with our colleagues as they demand
their rights,” DİSK Basın-İş said.
“FETÖ’ye yardım etmek”
suçlamasıyla 3 yıl, 1 ay ve
15 gün hapis cezası alan
şarkıcı ve köşe yazarı Atilla
Taş, cezasının infazı için
gözaltına alındı.
Singer and columnist Atilla
Taş is detained after he was
sentenced to three years,
one month and 15 days in
jail.

Karar newspaper issues a
statement, declaring that the
pressure and embargoes it has
experienced since its formation
have become intolerable.
Artı Gerçek Ankara
muhabiri Esra Koçak Mayda,
“Beklediğimiz kulis haberlerini
bize getirmedin.” ifadeleriyle
işten atıldığını duyurdu.

Gazeteci Sedat Sur’a kayyum atanan Mardin Büyükşehir
Belediyesi hakkında yaptığı “Kayyum Vurgunu” başlıklı haberi
nedeniyle 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.
Journalist Sedat Sur is sentenced to 11 months and 20 days
in prison for a story about the trustee who was appointed to
Mêrdîn (Mardin) Metropolitan Municipality.
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Ankara’da düzenlenen operasyon kapsamında evine baskın
düzenlenen ve evde bulunmadığı için gözaltına alınamayan
Mezopotamya Ajansı muhabiri Deniz Nazlım’ın ailesinin
tehdide maruz bırakıldığı iddia edildi. Polislerin, “Bundan
sonra tepenizdeyiz.” dediği aktarıldı.
Police threaten the family of Mezopotamya Agency (MA)
reporter Deniz Nazlım after they staged a raid on his home
in Ankara but could not detain him due to his absence. “After
this, we’ll be at your throat,” police reportedly said.
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Demirören Haber Ajansı (DHA), 20 yıldır bölgede görev yapan
Diyarbakır muhabiri Ferit Aslan’ı işten çıkardı.
The Demirören News Agency fires Amed (Diyarbakır)
reporter Ferit Aslan, who has been with the agency for 20
years.
Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, köşe yazısında
TÜYAP Kitap Fuarı’nı “LGBTİ’ler, PKK’ya övgü düzenler,
Erdoğan’a küfredenler orada” ifadeleriyle hedef gösterdi.
Yeni Akit writer Ali Karahasanoğlu takes aim at Istanbul’s
TÜYAP book fair, saying “LGBTİs, those that praise the PKK
and those that curse Erdoğan are all there.”
Eski Zaman Gazetesi başyazarı Ali Ünal, Uşak’ta yargılandığı
“FETÖ” davasında 19 yıl 6 ay hapse çarptırıldı.

Sendika.Org Editor Ali Ergin
Demirhan is detained by
police who came to the new
site’s office. Demirhan, who
was not informed as to the
reason for his detention, was
released after providing a
statement.

Former Zaman main writer Ali Ünal is sentenced to 19 years
and six months in prison in Uşak for being a member of the
Gülenists.
Atılım Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Deniz Bakır’ın,
Afrin operasyonuna ilişkin açıklamaları nedeniyle tutuklu
yargılandığı davanın duruşması görüldü. Bakır, adli kontrol
şartıyla tahliye edildi.
Atılım newspaper Editor-in-Chief Deniz Bakır, who has been
in jail since February due to his statements regarding Turkey’s
invasion of Efrîn (Afrin), is released on probation.

Artı Gerçek Ankara reporter
Esra Koçak Mayda announces
her firing from the news site,
saying she was told she didn’t
“bring the backroom news” the
site was expecting.

Sona erdirilen barış
sürecini haberleştiren
Wall Street Journal
(WSJ) Türkiye muhabiri
Ayla Albayrak’a “örgüt
propagandası” suçlaması
ile verilen 2 yıl 1 aylık
hapis cezası Gaziantep
İstinaf Mahkemesi
tarafından bozuldu.
A two-year sentence
against Wall Street
Journal reporter Ayla
Albayrak is reversed.
Albayrak had been
sentenced on terrorist
propaganda charges for
writing about the end of
Turkey’s peace process.

Evrensel Gazetesi’nin 13 Temmuz’da yayımlanan “Albayrak
işçilere saldırı programının sinyalini verdi” başlıklı haberi
nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın şikayeti
üzerine dava açıldı. Toplam 100 bin TL ceza ödemesi istenen
gazetenin 22 Temmuz’da tekzip de yayınladığı haberle ilgili
sorumlu Yazı İşleri Müdürü Cem Şimşek’e de “hakaret”
suçlaması yöneltildi.
A trial is opened against Evrensel newspaper after Treasury
and Finance Minister Berat Albayrak filed a criminal
complaint and a demand for 100,000 TL in damages over a
story published on 13 July. Albayrak also accused News Editor
Cem Şimşek of insulting him in connection with a correction
that the paper printed on 22 July.
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OHAL KHK’si ile kapatılan
Dicle Haber Ajansı’nın (DİHA)
muhabiri Selman Keleş ve
gazeteci Arif Aslan’ın “terör
örgütü üyeliği” iddiasıyla
yargılandıkları davanın
duruşması Van 5’inci Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görüldü. Dava,
21 Mart 2019 tarihine ertelendi.
Selman Keleş, a journalist for
the now-closed Dicle News
Agency (DİHA), and journalist
Arif Aslan appear in court for
a hearing at the Van 5th Court
of Serious Crimes on charges
of membership in a terrorist
organization.
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Hürriyet Gazetesi’ndeki “Güzin Abla” adlı köşede okurlardan
gelen sorulara yanıt veren Feyza Algan, tecavüze maruz
bırakıldığını anlatan bir kadına, “Bu olay sana bir ders olsun.
Bundan böyle tatlı sözlere inanmadan önce daha bir temkinli
olursun eminim.” dedi.

Cnnturk.com.tr’de Haber
Editörü olarak 8 yıldır görev
yapan gazeteciler Süleyman
Arıoğlu, Hüseyin Asal ve Adnan
Payaslı işten çıkarıldı.

Feyza Algan, who runs the advice column “Güzin Abla” in
Hürriyet, tells a woman that her rape “should be a lesson to her.”
“Let this incident be a lesson to you. Because of this, I’m sure that
you will be a bit more cautious before believing any sweet talk.”

Cnnturk.com.tr fires news
editors Süleyman Arıoğlu,
Hüseyin Asal and Adnan
Payaslı. The trio had been
working at CNN Türk for eight
years.

Aralarında gazeteci Çiğdem Mater’in de olduğu çok sayıda
isim Anadolu Kültür’e yönelik operasyonda gözaltına alındı.
Emniyetin bilgi notunda, gözaltına alınan Anadolu Kültür AŞ
Genel Koordinatörü Meltem Aslan Çelikkan’ın unvan-meslek
bölümüne “Muhalif gazeteci Murat Çelikkan ile evli” yazıldı.
Journalist Çiğdem Mater is one of many people detained in an
operation centered on Anadolu Kültür. At the same time, the
police also listed the title-profession of one of those arrested,
Meltem Aslan Çelikkan, as “married to oppositional journalist
Murat Çelikkan.”

KASIM/NOVEMBER

Gazeteci İshak Karakaş’ın
da aralarında bulunduğu 10
kişinin “örgüt propagandası”
suçlamasıyla yargılandığı
dava görüldü. Mahkeme,
mütalaasını hazırlaması için
dosyanın savcıya verilmesine
karar vererek duruşmayı 17
Ocak 2019’a erteledi.
Journalist İshak Karakaş
and nine others appear in
court on charges of conducting terrorist propaganda. The
court adjourned the case until 17 January 2019 to give the
prosecutor enough time to prepare his final report on the
case.
Mezopotamya Ajansı muhabiri Ahmet Kanbal hakkında
sosyal medya paylaşımlarıyla “örgüt propagandası” yaptığı
iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması İzmir’de görüldü.
Savcı, Kanbal’ın zincirleme bir şekilde “örgüt propagandası”
yaptığını belirterek ceza istedi. Dava, 26 Şubat 2019’a
ertelendi.

Eski CHP Milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, eski Ankara
Belediye Başkanı Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek ile
ilgili ifade verdi.
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Mezopotamya Agency (MA) journalist Ahmet Kanbal
appears in an İzmir court on charges of conducting “repeated
propaganda” with his social media posts. The court
adjourned the case until 26 February 2019.

Former Republican People’s Party (CHP) MP and journalist
Barış Yarkadaş provides a statement regarding Osman
Gökçek, the son of former Ankara Mayor Melik Gökçek.
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2 yılı aşkın bir süredir tutuklu bulunan gazeteci Abdulkadir
Turay hakkında verilen 9 yıl hapsin gerekçeli kararında,
“haber kaynağına başka bir soru sormamak” ve “gözaltı
bilgisini haberleştirmemek” suçlama konusu yapıldı.
A Turkish court releases the reasoning for journalist
Abdulkadir Turay’s nine-year jail sentence, noting that the
reporter was sentenced for choosing not to ask a follow-up
question during a phone call with a news source.

İş insanı Osman Kavala
hakkında yürütülen Anadolu
Kültür soruşturması
kapsamında gözaltına alınan,
aralarında gazeteci Çiğdem
Mater’in de bulunduğu
12 kişi serbest bırakıldı,
akademisyen Yiğit Aksakoğlu
ise tutuklandı.
Journalist Çiğdem Mater,
who was detained the
previous day as part of an
operation on Anadolu Kültür,
is released along with 12
others, while academic Yiğit
Aksakoğlu was arrested.
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Kayyum atanan Mardin
Büyükşehir Belediyesi’ndeki
yolsuzluk iddiasına ilişkin
haberi nedeniyle 11 ay 20 gün
hapis verilen gazeteci Sedat Sur,
cezaevine girdi.
Journalist Sedat Sur enters
prison to serve a prison sentence
of 11 months and 20 days for
his story on corruption at
Mêrdîn (Mardin) Metropolitan
Municipality following its
takeover by a trustee.

Etkin Haber Ajansı (ETHA) muhabiri Adil Demirci’nin
yargılandığı dava görüldü. Demirci’nin tutukluluğunun
devamına karar veren mahkeme, aynı davada yargılanan 6
sanığı serbest bıraktı. Dava, 14 Şubat 2019’a ertelendi.
Turkish court rules to keep jailed Etkin News Agency
(ETHA) reporter Adil Demirci in pretrial detention and
release six of his co-defendants at the end of a hearing. The
case was adjourned until 14 February 2019.
Gazeteci Barış Yarkadaş, dönemin bakanı Erdoğan
Bayraktar’ın açtığı davayla ilgili hakim karşısına çıktı.
Former Republican People’s Party (CHP) MP and journalist
Barış Yarkadaş appears before a judge in response to a
case opened by former Environment and Urban Planning
Minister Erdoğan Bayraktar.
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Azadiya Welat Gazetesi eski Yazı İşleri Müdürü İsmail
Çoban’a “zincirleme örgüt propagandası” yaptığı gerekçesiyle
5 yıl hapis verildi.
Former Azadiya Welat News Editor İsmail Çoban is
sentenced to five years in jail for “repeatedly conducting
terrorist propaganda.”

Gazeteciler Perihan Mağden
ve İnan Ketenciler’in
“Cumhurbaşkanına hakaret”
suçlamasıyla yargılandığı
davanın görülmesine
İstanbul 2’nci Asliye Ceza
Mahkemesi’nde devam
edildi. Dava, 21 Şubat 2018’e
ertelendi.
A trial continues against
journalists Perihan Mağden
and İnan Ketenciler in
Istanbul on charges of
insulting the president. The
case was adjourned until 21
February 2019.

Market zinciri BİM, Apple’ın
“taklit ürün satıyorsunuz”
ihtarnamesini haberleştirdiği için
Cumhuriyet Gazetesi muhabiri
Alican Uludağ’a dava açtı.
BİM, a discount supermarket,
files a criminal complaint against
Cumhuriyet reporter Alican
Uludağ after the journalist
published a story about how Apple
had sent the market a warning that
it was selling fake products.

Paradise Papers haberleri nedeniyle Berat Albayrak ve Serhat
Albayrak’ın şikayetiyle hakkında dava açılan Cumhuriyet
Gazetesi’nin eski Finans Editörü ve muhabiri Pelin Ünker’in
duruşması 21 Şubat 2019’a ertelendi.
A case against journalist Pelin Ünker for her coverage of the
Paradise Papers is adjourned until 21 February 2019.

The Youth and Sports Ministry opens a case against Anayurt
reporter Tamer Arda Erşin for his story regarding questions
that religious orders would establish themselves in the center of
Ankara.

A court lifts probation conditions against Evrensel writer
Yusuf Karataş in a case in which he is charged with “forming
and leading a terrorist organization.”

Police prevent Haber-Sen members from reading a press
statement in front of Turkish state broadcaster TRT on World
Television Day. Officers also cut the broadcast of Yol TV.

A case against journalists Sibel Hürtaş, Hayri Demir and nine
others regarding their social media posts is adjourned until 22
January 2019.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Anayurt Gazetesi muhabiri Tamer
Arda Erşin’in, “Ankara’nın göbeğinde cemaat mi yetiştirilecek”
başlıklı söyleşisine dava açtı.

Evrensel Gazetesi yazarı Yusuf Karataş’ın “örgüt kurmak ve
yönetmek” iddiasıyla yargılandığı davada, hakkındaki adli
kontrol kararı kaldırıldı.

Dünya Televizyon Günü’nde TRT önünde basın açıklaması
yapmak isteyen Haber-Sen üyelerini engelleyen polis, Yol
TV’nin yayınını kesti. Yol TV muhabiri Özge Uyanık, polis
tarafından darp edildi.

Gazeteci Sibel Hürtaş ve Hayri Demir’in de aralarında bulunduğu
11 kişinin sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılandığı dava
22 Ocak’a ertelendi.

Mezopotamya Ajansı
Ankara muhabiri Berivan
Altan ve JinNews Ankara
muhabiri Habibe Eren’in
ailelerini arayan polislerin,
“Çocuklarınıza yazık olur.”
dediği belirtildi.
Police attempt to intimidate
the families of Mezopotamya
News Agency Ankara
reporter Berivan Altan and
JinNews Ankara reporter
Habibe Eren by calling
them and intimating that
unfortunate things could
happen to them.

Denetimli serbestlik kapsamında olan gazeteci Murat Aksoy,
hukuki tespit konusundaki bürokratik işlemler için cezaevine
girdi.
Journalist Murat Aksoy, who is currently on probation, enters
prison for bureaucratic reasons related to his legal status.

BirGün Gazetesi
İmtiyaz Sahibi İbrahim
Aydın, gazetede
yayımlanan bir yazıda
“Cumhurbaşkanına
hakaret edildiği”
iddiasıyla açılan
davanın karar
duruşmasında 11 ay 20
gün hapse çarptırıldı.
BirGün License Holder
İbrahim Aydın is
sentenced to 11 months
and 20 days in jail for
insulting the president
in a story in the
newspaper.
OHAL KHK’si ile
kapatılan Özgür Düşünce
Gazetesi’nin eski muhabiri
Cihan Acar ile avukat
Veysel Ok’un “devletin
yargı organlarını alenen
aşağılama” suçlamasıyla
yargılandıkları davanın
görülmesine devam edildi.
A trial continues against
Cihan Acar, a former
reporter with the nowclosed Özgür Düşünce
newspaper, and lawyer
Veysel Ok for “openly
insulting state organs.”
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Gazeteci Suat Karagöz, Van Cumhuriyet Başsavcılığı’nın
yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul’un Esenyurt
ilçesindeki evinden gözaltına alındı.
Journalist Suat Karagöz is detained at his home in Istanbul’s
Esenyurt district in connection with a probe launched by the
Van Chief Prosecutor’s Office.
Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat’a,
17 Mayıs 2017’de yayımlanan “Erdoğan, ailesiyle ilgili bu
iddialara muhatapları ne diyor?” başlıklı köşe yazısı nedeniyle
hakaret davası açıldı.
Yüzde 93 engelli olmasına
rağmen 6 ay cezaevinde
tutulduktan sonra tahliye
edilen gazeteci Metin Duran,
tutuksuz yargılandığı iki ayrı
dava kapsamında Mardin
Adliyesi’nde hakim karşısına
çıktı.
Metin Duran, a journalist who
was kept in jail for six months
despite suffering from severe
disabilities, appears before a
judge.

KASIM
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Gazeteci Şerife Oruç’un
“örgüt üyesi olmak” iddiasıyla
yargılandığı dava 26 Şubat
2019’a ertelendi.
A trial against journalist Şerife
Oruç, who is being charged
with membership in a terrorist
organization, is adjourned until
26 February 2019.

A libel case is opened against Evrensel Editor-in-Chief Fatih
Polat over a 17 May 2017 column about President Recep
Tayyip Erdoğan.
Yeni Yaşam Gazetesi’nin çalışanları A. Murad Karakaş
Adana’da, Şükran Erdem Van’da gözaltına alındı. Gazetenin
eski çalışanı Mizgin Fendik ise İzmir’de gözaltına alındı.
Police detain Yeni Yaşam workers A. Murad Karakaş in Adana
and Şükran Erdem in Wan (Van). Former Yeni Yaşam worker
Mizgin Fendik was also detained in İzmir.
Yönetmen Kazım Öz gözaltına alındı.
Director Kazım Öz is detained.
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Paradise Papers’ı haberleştiren
Evrensel Gazetesi’nin eski
sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Çağrı Sarı hakkında açılan
davanın duruşması 19 Şubat
2019’a ertelendi.
A trial against former Evrensel
Editor Çağrı Sarı, who covered
the Paradise Papers leak, is
adjourned until 19 February
2019.
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Yeni Yaşam Gazetesi’nin
gözaltına alınan 7 çalışanı
Şükran Erdem, Naci Erdem,
Suat Karagöz, Ferhat Duman,
Murat Karakaş, Mizgin Fendik
ve Özkan Akyürek adli kontrol
şartıyla serbest bırakıldı.
Demirören Haber
Ajansı’nın (DHA) New
York temsilcisi Nafiz
Albayrak işten çıkarıldı.

The Demirören News
Agency lays off its New York
representative, journalist
Nafiz Albayrak.

Yeni Yaşam employees Şükran
Erdem, Naci Erdem, Suat
Karagöz, Ferhat Duman, Murat
Karakaş, Mizgin Fendik and
Özkan Akyürek are released on
probation.

Özgür Gündem Gazetesi ile dayanışmak için başlatılan
nöbetçi genel yayın yönetmenliği kampanyasına katılan
gazetecilere verilen hapis cezaları onandı. İstanbul 13’üncü
Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararda; gazeteci Hüseyin
Aykol’a “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla 3 yıl 9 ay,
Hüseyin Bektaş, Mehmet Ali Çelebi, Ayşe Düzkan ve Ragıp
Duran’a ise 1’er yıl 6’şar ay hapis verildi.
The Istanbul 13th Court of Serious Crimes upholds prison
sentences to a number of journalists who participated in a
solidarity campaign with the now-closed Özgür Gündem
newspaper. The court sentenced Hüseyin Aykol to three years
and nine months in prison on terrorism propaganda charges,
as well as Hüseyin Bektaş, Mehmet Ali Çelebi, Ayşe Düzkan
and Ragıp Duran to 18 months in jail each.
23 kişinin yargılandığı davanın ikinci duruşmasında gazeteci
İsminaz Temel yine tahliye edilmedi. Dava, 14 Şubat 2019’a
ertelendi.
A court against refuses to release journalist İsminaz Temel
in a second hearing into 23 suspects. The case was adjourned
until 14 February 2019.
CHP Milletvekili Utku Çakırözer gazeteleri etkileyen kağıt
krizine karşı önlem paketini meclise sundu. Paket, AKP’li
vekillerin oylarıyla reddedildi.
Republican People’s Party (CHP) MP Utku Çakırözer presents
a package to parliament to end the paper crisis that has
affected newspapers, but the ruling Justice and Development
Party (AKP) rejected the motion.

aralık
’18
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Gazeteci Can Dündar hakkında, Gezi Direnişi’nde “etkin
rol aldığı” iddiasıyla tutuklamaya yönelik yakalama
kararı çıkarıldı.

Turkish authorities issue a warrant for the arrest of
journalist Can Dündar in connection with his alleged role
in the Gezi Park protests of 2013.
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Gün Matbaacılığın 12’si
tutuklu 21 çalışanının
yargılandığı davanın
ikinci duruşması görüldü.
Mahkeme Mürsel Demir,
Polat Arslan ve Kazım
Göçer’in tahliyelerine
karar verdi.
A second hearing is held
into 21 employees of the
Gün Printing House,
12 of whom are under
arrest. The court released
workers Mürsel Demir,
Polat Arslan and Kazım
Göçer.
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Anayasa Mahkemesi,
12 yıl önce Bianet’te
yayınlanan habere
getirilen erişime
engelleme kararının
“basın özgürlüğü ihlali”
olduğuna hükmetti.
Turkey’s Constitutional
Court declares that a
decision to block access
to bianet 12 years ago
violated freedom of the
press.
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Sendika.
Org haber sitesini 62’nci kez erişime engelledi. Site,
yayınını Sendika63.org adresiyle sürdürmeye başladı.
The Information and Communication Technologies
Authority (BTK) blocks access to the Sendika.Org web
site for a 62nd time. The site is continuing its operations
at Sendika63.Org.

Etkin Haber Ajansı (ETHA) Editörü Semiha Şahin ve
muhabir Pınar Gayıp’ın “örgüt üyeliği” ve “terör propagandası”
suçlamalarıyla tutuklu olarak yargılandığı davanın ikinci
duruşması İstanbul 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde
görüldü. Mahkeme, Gayıp ve Şahin’in tutukluluk hallerinin
devamına karar verdi. Dava, 30 Ocak 2019’a ertelendi.
Etkin News Agency (ETHA) Editor Semiha Şahin and
reporter Pınar Gayıp appear before the Istanbul 23rd
Court of Serious Crimes for a second hearing on charges
of membership in a terrorist organization and conducting
terrorist propaganda. The court ordered the pair to remain
under arrest, adjourning the case until 30 January 2019.
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Gazeteci Can Dündar hakkında, Gezi Direnişi’nde “etkin rol
aldığı” iddiasıyla tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
Turkish authorities issue a warrant for the arrest of journalist
Can Dündar in connection with his alleged role in the Gezi Park
protests of 2013.
Yaptığı haberlerle ilgili fotoğrafları sosyal medya hesaplarında
paylaştığı için hakkında “örgüt üyeliği” iddiasıyla soruşturma
açılan Gale Kurdistan TV muhabiri Rojhat Doğru tutuklandı.
Gale Kurdistan TV reporter Rojhat Doğru is arrested on
charges of membership in a terrorist organization for sharing
photographs related to his stories on social media.
Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi’nin çalışanlarının
yargılandığı davanın ikinci duruşmasında, tutuklu yargılanan
5 gazeteciye tahliye çıkmadı. Dava, 21 Şubat 2019’a ertelendi.
A Turkish court refuses to release any of the five Özgürlükçü
Demokrasi workers that are currently under arrest in a second
hearing against the paper, which was closed with a state of
emergency decree. The case was adjourned until 21 February
2019.

8 aydır cezaevinde tutulan Mehmet Dursun, Van’da
yargılandığı davanın ilk duruşmasında adli kontrol şartıyla
tahliye edildi.

“Faşist Diktatörlük” başlıklı
yazısı nedeniyle hakkında,
“Cumhurbaşkanına hakaret”
suçlamasıyla dava açılan
Evrensel Gazetesi yazarı
Kamil Tekin Sürek’in
duruşması 20 Aralık’a
ertelendi.
A trial against Evrensel
writer Kamil Tekin Sürek
is adjourned until 20
December. Sürek is charged
with insulting the president
due to a column titled
“Fascist Dictatorship,”
in which he noted that
dictatorships typically
opened legal proceedings
against anyone that called
them dictatorships.
Gazeteci Hasan Cemal,
hakkında “Cumhurbaşkanına
hakaret” iddiasıyla başlatılan
soruşturma kapsamında
savcılığa ifade verdi.

Journalist Mehmet Dursun, who was arrested eight months
ago, is released on probation at his first hearing in Wan (Van).

Journalist Hasan Cemal
gives testimony after a probe
was opened against him
for allegedly insulting the
president.

Yaklaşık 2 yıldır tutuklu
bulunan Zaman Gazetesi ve
Cihan Haber Ajansı reklam
departmanı çalışanı Beytullah
Demir; Yargıtay’ın, hakkındaki 7
yıl 6 aylık hapsi bozması üzerine
tahliye edildi.

Radyo ve Televizyon Üst
Kurulu (RTÜK), “çarpık
ilişkilerin konu alınması”
ve “milli politikalara aykırı,
eleştiri sınırlarını aşan
yorum” gerekçeleriyle Fox TV
ve Tele1’e ceza verdi.

Beytullah Demir, a former
Zaman and Cihan News Agency
advertising department worker
who has been in jail for close to two years, is released after the
Supreme Court overturns a 7.5-year sentence against him.

Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat’ın
“kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini alenen ifşa etme”
suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması, bilirkişi raporu
gelmediği için 7 Mart 2019’a ertelendi.
A trial against Evrensel Editor-in-Chief Fatih Polat for
“openly divulging secret communications between people” is
adjourned until 7 March 2019 because an expert report on the
case was not yet ready.

Turkey’s media watchdog,
RTÜK, fines Fox TV and Tele
1 for “depicting perverted
relationships” and “making
comments that contravene
national policies and exceed
the boundaries of criticism.”
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Trabzon’da Halkevleri
üyesi ve Karadeniz
Teknik Üniversitesi
(KTÜ) İletişim Fakültesi
Gazetecilik Bölümü
öğrencisi Berivan Bila,
sosyal medyada paylaştığı
“Gazetecilik Bölümü
Ders 1: Gazetecilik Suç
Değildir” başlıklı yazısı
gerekçe gösterilerek
“Cumhurbaşkanına
hakaret” suçlamasıyla
tutuklandı.
Karadeniz Technical
University journalism
student Berivan Bila is
arrested on charges of
insulting the president
after posting a column of
hers on social media titled
“Journalism Department
lesson 1: Journalism is not
a crime.”
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Ankara’da sabah erken saatlerde yapılan ev baskınlarında
gazeteci Kenan Kırkaya’nın da aralarında olduğu 12 kişi
gözaltına alındı.
Journalist Kenan Kırkaya and 11 others are detained in
morning raids in Ankara.
Sözcü
Gazetesi’nin
yazarları Emin
Çölaşan ve
Necati Doğru ile
gazetenin Genel
Yayın Yönetmeni
Metin Yılmaz’ın
da aralarında
bulunduğu 5 kişi
hakkında, “FETÖ üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek
yardım etme” suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası
istemiyle dava açıldı.
Sözcü writers Emin Çölaşan and Necati Doğru, as well as
Editor-in-Chief Metin Yılmaz, are among five people charged
with aiding the Gülenist movement without being a member.
The suspects face between 7.5 and 15 years in prison.

Taraf Gazetesi muhabiri
Mehmet Baransu ve
Sorumlu Yazı İşleri
Müdürü Murat Şevki
Çoban’ın “Gülen’i Bitirme
Kararı 2004’te MGK’da
Alındı” başlıklı haber
nedeniyle yargılandıkları
dava, İstanbul Anadolu
10’uncu Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görüldü.
Dava, 6 Mart 2019’a
ertelendi.
The Istanbul Anadolu
10th Court of Serious
Crimes conducts a
hearing against former
Taraf reporter Mehmet
Baransu and former News
Editor Murat Şevki Çoban
on a story regarding the
Gülenist movement. The
case was adjourned until 6
March 2019.

Yazar ve akademisyen Nuray Mert’e “örgüt propagandası”
iddiasıyla 1 yıl 3 ay ertelemeli hapis verildi. Mert’e, Barış
Akademisyenleri’nin “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini
imzaladığı için dava açılmıştı.
Writer and journalist Nuray Mert is sentenced to a suspended 15
months in prison on terrorist propaganda charges for signing a
petition from the Academics for Peace.
OHAL KHK’si ile kapatılan Özgür Gündem Gazetesi ile
dayanışmak için başlatılan nöbetçi genel yayın yönetmenliği
kampanyasına katıldıkları için haklarında verilen hapis cezaları
kesinleşen DİSK Basın-İş yönetim kurulu üyesi Ayşe Düzkan,
gazeteci Ragıp Duran, gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin
Aykol ve Editörleri Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Bektaş’a; Fransa,
Yunanistan, Suriye, Filistin, İngiltere gibi ülkelerden dayanışma
mesajları geldi.
Unions in France, Greece, Syria, Palestine, Britain and others
send solidarity messages following a court decision to uphold
convictions against DİSK-Basın İş Board of Directors member
Ayşe Düzkan, journalist Ragıp Duran, Özgür Gündem Editorin-Chief Hüseyin Aykol and Editors Mehmet Ali Çelebi and
Hüseyin Bektaş for their involvement in a solidarity campaign
with the Özgür Gündem newspaper, which was closed with a
state of emergency decree.
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İstanbul 37’nci Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Ece Sevim
Öztürk’e “örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım”
suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi. Öztürk, istinaf
süreci öncesinde tahliye edildi.
The Istanbul 37th Court of Serious Crimes sentences
journalist Ece Sevim Öztürk to three years, one month and 15
days in jail for aiding a terrorist organization without being a
member. The court released Öztürk pending appeal.
AKP’ye yakınlığıyla bilinen medya organları tarafından
hedef gösterilen Fox TV spikeri Fatih Portakal hakkında suç
duyurusunda bulunuldu.
Pro-government media organizations file a criminal
complaint against Fox TV speaker Fatih Portakal after
previously targeting him.

Gazeteci Çiğdem Toker’e,
“Tasarruf arıyorsanız metro
ihalelerine bakın” başlıklı
yazısı nedeniyle Bayburt
Grup bünyesindeki Şenbay
Madencilik AŞ tarafından
açılan 1,5 milyon TL’lik manevi
tazminat davası, hakimin izinli
olması nedeniyle ertelendi.
A 1.5 million TL compensation
case that was opened against
journalist Çiğdem Toker by
the Bayburt Group’s Şenbay
Madencilik A.Ş. over a news
story is adjourned because the
judge was on holiday.

JinNews Haber Müdürü Safiye Alağaş “terör örgütü propagandası”
iddiasıyla Diyarbakır’da hakim karşısına çıktı. Alağaş, “Yaptığımız
haberlerin tamamı kadın ve çocuklara yönelik, ancak dosyaya konu
haberlerle bizim gazetecilik faaliyetimiz görmezden gelinmeye
çalışılıyor.” dedi. Duruşma, Şubat 2019’a ertelendi.
JinNews News Editor Safiye Alağaş appears before a court
in Amed (Diyarbakır) on charges of conducting terrorist
propaganda. “All our news was directed at women and children,”
she said. The case was adjourned until February 2019.
Gazeteci Adnan Bilen’in “örgüt propagandası yapmak”
iddiasıyla yargılandığı dava görüldü. Gazeteciye ertelemeli 1 yıl
10 ay hapis verildi.
Journalist Adnan Bilen is sentenced to a suspended 22 months
in prison for conducting terrorist propaganda.

A Haber sunucusu Erkan
Tan, canlı yayında,
Gezi Direnişi’ne katılan
yurttaşların başlarının
kesilmesini istedi.
A Haber presenter
Erkan Tan calls for the
beheading of anyone who
participated in the Gezi
protests. Tan made the
comments live on air.

198 l BASIN ALMANAK l PRESS ALMANAC

ARALIK l DECEMBER 2018 l 199

13

15

ARALIK/DECEMBER

ARALIK/DECEMBER

Evrensel Gazetesi muhabiri Cansu Pişkin’e, Boğaziçili
öğrencilerin tutuklanmasıyla ilgili haberi gerekçe gösterilerek
dava açıldı. Pişkin’in, iddianamede “kamu görevlisini terör
örgütlerine hedef gösterdiği” iddiasıyla 3 yıla kadar hapsi istendi.
A trial is opened against Evrensel reporter Cansu Pişkin over
her story on the arrest of students from Boğaziçi University. A
prosecutor demanded up to three years in prison for Pişkin for
“making a public servant the target of a terrorist group.”
İstanbul 37’nci Ağır Ceza Mahkemesi, “Bu suça ortak
olmayacağız” başlıklı barış bildirisini imzaladığı için
yargılanan Evrensel Gazetesi köşe yazarı Doç. Dr. Ceren
Sözeri’ye 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Hükmün açıklanması
geri bırakıldı.
The Istanbul 37th Court of Serious Crimes sentences
academic and Evrensel columnist Ceren Sözeri to a
suspended 15 months in prison for signing a peace petition.
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Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan,
Denizli’de katıldığı açık
hava toplantısında Fox TV
spikeri Fatih Portakal’a
ismini anmadan hakaret
etti. Erdoğan, “Barışçıl
eylem için zamları
protesto edelim.” diyen
Portakal’a “Ahlaksız,
terbiyesiz!” dedi.
President Recep Tayyip
Erdoğan attacks Fox TV
anchor Fatih Portakal at
an event in Denizli, calling
him “immoral and lacking
in manners” for calling for
protests against increased
prices.
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Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden Suudi Arabistan Veliaht
Prensi Muhammed bin Selman’ı sorumlu tutan ortak karar
tasarısı, ABD Senatosu’nda kabul edildi.
The U.S. Senate passes a bill officially holding Saudi Crown
Prince Mohammed bin Salman responsible for the murder in
October of Saudi journalist Jamal Khashoggi in the country’s
Istanbul consulate.
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6 Aralık’ta gözaltına alınan Karadeniz Teknik
Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü
öğrencisi Berivan Bila, serbest bırakıldı.
Berivan Bila, a fourth-year journalism student at
Karadeniz Technical University who was detained on 6
December, is released.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fox TV spikeri Fatih
Portakal’ı hedef göstermeyi sürdürdü. Erdoğan, Portakal için
“Birileri çıkmış Portakal mıdır, mandalina mıdır nedir, sokağa
çağırıyor. Haddini bil, haddini! Bilmezsen haddini, bu millet
patlatır enseni” dedi.
President Recep Tayyip Erdoğan continues to attack Fox TV
anchor Fatih Portakal. “Someone showed up … and called on
people to take to the street. Know your place. If you don’t, this
nation will strike you down,” Erdoğan said.
Gazeteci Murat Aksoy, Ceza İnfaz Hakimliği’nin tutuklu
değerlendirme raporu nedeniyle beklendiği gibi tahliye
edilmedi. Avukatları tutukluluğa itiraz etti.
Lawyers for journalist Murat Aksoy object to their client’s
continued incarceration after prison authorities refused to
release the journalist as expected.

Basın kartlarına ilişkin usul ve esasların değiştirildiği yönetmelik
Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni yönetmelik ile basın kartı
alımı zorlaştırıldı. DİSK Basın-İş Genel Başkanı Faruk Eren, “Biz
zaten sarı basın kartını, gazetecilik ruhsatı olarak görmüyorduk.
Eğer gerçekten basın kartı verilecekse sendikalar ve diğer meslek
örgütleri ortak bir komisyon oluşturup bu kartlar verilmeli. Bu
kartları devlet vermemeli.” dedi.
New changes are implemented regarding the provision of
official press cards. From now on, authorities will have more
leeway to summarily cancel the cards. “As it is, we’ve never
seen your yellow press cards as a license to do journalism,”
said DİSK Basın-İş Chair Faruk Eren. “If someone is going
to issue a press card, it should be a commission consisting of
unions and other professional organizations. The state cannot
issue this card.”
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OHAL KHK’si ile
kapatılan Özgürlükçü
Demokrasi Gazetesi’nin
tutuklu Yazı İşleri
Müdürü İshak Yasul’a
“örgüt propagandası
yapmak” iddiasıyla 1 yıl 10
ay 15 gün hapis verildi.
İshak Yasul, a news editor
with the now-closed
Özgürlükçü Demokrasi
newspaper, is sentenced to
one year, 10 months and 15
days in jail for conducting
terrorist propaganda.

Agos Gazetesi Genel Yayın
Yönetmeni Hrant Dink’in
2007’de katledilmesine
ilişkin kamu görevlilerinin
yargılandığı davanın
84’üncü duruşmasında
tanıklar dinlendi.
An Istanbul court hears
witnesses at the 84th
hearing into the 2007
murder of Agos Editor-inChief Hrant Dink.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet,
BBC’de yayımlanan HardTalk programında Türkiye’de hiçbir
gazetecinin, mesleğinden ötürü tutuklanmadığını savundu.
Presidential adviser Dr. Gülnur Aybet claims to BBC HardTalk
that no journalists are imprisoned in Turkey for their journalism.
Mezopotamya Ajansı Hakkari muhabiri Hamza Gündüz’e “örgüt
propagandası yapmak” iddiasıyla yargılandığı davadan 1 yıl 8 ay
hapis verildi. Mahkeme, hükmü 5 yıl erteledi.
Mezopotamya Agency Colemêrg (Hakkari) reporter Hamza
Gündüz is sentenced to 20 months in prison for conducting
terrorist propaganda. The sentence was suspended for five years.
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Hükümete yakınlığı ile
bilinen Yenisafak.com.
tr ile iştiraki Gzt.com
dijital bölümünden 22 kişi
işten çıkarıldı. Yeni Şafak
Gazetesi’nden de 8 kişi
işten çıkarıldı.
Twenty-two people from
the pro-government
websites yenisafak.com.
tr and gzt.com are laid
off from their positions.
The parent Yeni Şafak
newspaper also laid off a
further eight people.

“Bu suça ortak
olmayacağız” başlıklı
barış bildirisini
imzaladığı için “terör
örgütü propagandası”
suçundan yargılanan
Türkiye İnsan Hakları
Vakfı (TİHV) Başkanı ve
Evrensel Gazetesi yazarı
Prof. Dr. Şebnem Korur
Fincancı’ya 2 yıl 6 ay
ertelemesiz hapis verildi.
Evrensel writer and
Turkey Human Rights
Foundation (TİHV) Chair
Şebnem Korur Financı is
sentenced to 2.5 years in
jail for signing a petition
from the Academics for
Peace. The sentence was
not suspended.
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“Faşist diktatörlüklerde, iktidara en ufak eleştiri
getirdiğinizde hakkınızda davalar açılır.” dediği için
“Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla yargılanan
Evrensel Gazetesi yazarı Kamil Tekin Sürek, beraat etti.
Evrensel writer Kamil Tekin Sürek is acquitted on
charges of insulting the president. Sürek had written
that in “fascist dictatorships, they open a case against
you for the slightest criticism.”

Yurt Gazetesi’ndeki gazetecilik faaliyetleri sebebiyle açılan
tazminat davalarındaki cezaları gazete tarafından ödenmeyen
Hakan Gülseven tutuklandı.
Journalist Hakan Gülseven is arrested for failing to pay fines
that were imposed as a result of penalties incurred for his
journalistic work with Yurt newspaper.
Die Welt Gazetesi
muhabiri Deniz Yücel’in
18 yıla kadar hapis cezası
istemiyle yargılandığı
davaya devam edildi.
İstanbul 32’nci Ağır Ceza
Mahkemesi’ndeki ilk
duruşmaya, 1 yıl tutuklu
kaldıktan sonra tahliye
edilen ve Almanya’ya
giden Yücel katılmadı.
A case against Die Welt reporter Deniz Yücel continues at
the Istanbul 32nd Court of Serious Crimes. Prosecutors have
demanded an 18-year sentence for Yücel, who stayed in a
Turkish prison for a year before being released to return to
Germany.
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Cumhuriyet Gazetesi yargı muhabiri Seyhan Avşar hakkında,
yaptığı haber nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından soruşturma başlatıldı.
The Istanbul Chief Prosecutor’s Office opens a probe against
Cumhuriyet newspaper court reporter Seyhan Avşar over a story
she wrote.

22

ARALIK/DECEMBER

25

ARALIK/DECEMBER

Yeni Yaşam Gazetesi
çalışanı Tuba Bulut,
İstanbul Sultangazi’ye
bağlı Gazi Mahallesi’ndeki
evine düzenlenen polis
baskınıyla gözaltına
alındı.
Yeni Yaşam newspaper
employee Tuba Bulut is
detained in a night raid
on her home in the Gazi
neighborhood of Istanbul’s
Sultangazi district.
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OHAL KHK’si ile
kapatılan Dicle Haber
Ajansı’nın (DİHA) 2
yıldır cezaevinde tutulan
muhabiri İdris Sayılgan’ın
“terör örgütü üyeliği”
suçlamasıyla yargılandığı
dava, Muş 2’nci Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görüldü.
Sayılgan duruşmaya
SEGBİS ile katıldı.
Mahkeme, Sayılgan’ın
tutukluluğunun devamına
karar vererek duruşmayı
25 Ocak 2019’a ertelendi.
İdris Sayılgan, a journalist
who is has been in prison
for two years on terrorism
charges, appears by
video conference for a
fifth hearing at the Muş
2nd Court of Serious
Crimes. The court refused
to release Sayılgan,
adjourning the case until
25 January 2019 for the
suspects to prepare their
final defenses.

Ankara’da Eylül ayında tutuklanan Avusturyalı gazeteci Max
Zirngast, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest
bırakıldı. Yurt dışına çıkış yasağı konulan Zirngast hakkında
görülen dava, 11 Nisan 2019’a ertelendi.
Austrian journalist Max Zirngast is released after three
months in custody but is subjected to a travel ban. Zirngast’s
trial will continue on 11 April 2019.

İstanbul’da 22 Aralık’ta yapılan ev baskınlarında gözaltına
alınan 11 kişiden Yeni Yaşam Gazetesi çalışanı Tuğba Bulut’un
da aralarında bulunduğu 8 kişi, “terör örgütü üyesi olmak”
iddiasıyla tutuklandı.
Yeni Yaşam journalist Tuğba Bulut and seven others are
arrested on charges of membership in a terrorist organization.
Fox TV önüne siyah çelenk bırakan Osmanlı Ocakları, spiker
Fatih Portakal’ı “En az yüzde 52 evlerinde dişlerini sıkarak
beklemektedir.” sözleriyle tehdit etti.
The far-right Osmanlı Ocakları (Ottoman Hearths) leave a
black wreath in front of Fox TV and threaten anchor Fatih
Portakal, saying, “At least 52 percent of the population is
waiting at home, clenching its teeth.” Portakal has been a
target of the government for days for noting that citizens of
Turkey cannot protest.
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Gazeteci Yasin Kobulan
hakkında “zincirleme şekilde
örgüt propagandası yapmak”
suçlamasıyla açılan davanın ilk
duruşmasında savcı mütalaasını
verdi. Dava, 8 Mart 2019’a
ertelendi.
Journalist Yasin Kobulan
appears for his first hearing
on charges of repeatedly
conducting terrorist
propaganda. During the hearing,
the prosecutor immediately
presented his final opinion on
the case, which was adjourned
until 8 March 2019.
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Gazeteci Nazlı Ilıcak, 23 Şubat
2016’da Twitter’da yazdığı
“Selahattin Demirtaş katil
mi? Zaten bu kafa Türkiye’yi
bataklığa soktu. Esas katil olan
Öcalan’la ise diyalog yürüten
RTE” mesajı nedeniyle 14 ay
hapse çarptırıldı.
Journalist Nazlı Ilıcak is
sentenced to 14 months in prison
for insulting the president in
a 23 February 2016 tweet in
which she wrote, “Is Selahattin
Demirtaş a murderer? In truth,
this is the mentality that has got
Turkey stuck in the mire. The
actual murderer is the one who
pursued dialogue with [PKK
leader Abdullah] Öcalan, RTE
[Recep Tayyip Erdoğan].”

20 aydır tutuklu bulunan
Şirin Kabakçı’nın “örgüt
üyeliği”nden yargılandığı
davanın 4. duruşması
İstanbul 35’inci Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görüldü.
Mahkeme, Kabakçı’nın
tutuklu geçirdiği süreyi göz
önüne alarak adli kontrolle
tahliyesine hükmetti.
The Istanbul 4th Court of
Serious Crimes conducts
a fourth hearing against
former Zaman journalist Şirin
Kabakçı, who has been under
arrest for 20 months in Konya.
The court released Kabakçı
on probation based on time
served. The next hearing will
be 19 March 2019.

Gazeteci Sedat Sur’a, Kobane’de yaptığı haberler nedeniyle
yakalama kararı çıkartıldı.
Turkish authorities issue a warrant for the capture of journalist
Sedat Sur due to a story he covered in Kobanê.
Spiker Fatih Portakal hakkında, Fox TV ana haber bülteninde
söylediği sözlere ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından soruşturma açıldı.
The Bakırköy Chief Prosecutor’s Office opens a probe into Fox TV
anchor Fatih Portakal for his comments on his program. Portakal
has been threatened for noting how difficult it is to stage protests in
Turkey.
4 Eylül 2017’den bu yana “terör
örgütü üyeliği” iddiasıyla
tutuklu bulunan Evrensel
Gazetesi Dersim muhabiri
Kemal Özer’in dördüncü
duruşması Tunceli 1’inci
Ağır Ceza Mahkemesi’nde
görüldü. Mahkeme, Özer’in
tutukluluğuna devam kararı
vererek duruşmayı 21 Ocak
2019’a ertelendi.
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Gazeteci Pelin Ünker hakkında
Paradise Papers haberleri
nedeniyle eski Başbakan Binali
Yıldırım ve oğulları tarafından
açılan davanın görülmesine
İstanbul’da devam edildi.
Mahkeme, 8 Ocak 2019’a
ertelendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hedef gösterdiği
Fox TV spikeri Fatih Portakal’ın programı ile Halk TV’de
yayınlanan, oyuncular Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’in
katıldığı “Halk Arenası” programına Radyo ve Televizyon Üst
Kurulu (RTÜK) tarafından ceza verildi. RTÜK, Halk TV’ye
“Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek
toplumu kin ve düşmanlığa tahrik etme” suçlamasıyla 5 kez,
Fox TV’ye de 3 kez program durdurma cezası verdi.

A case that former PM Binali
Yıldırım and his sons opened
against journalist Pelin Ünker
over her reporting of the
Paradise Papers continues in
Istanbul. The court adjourned
the case until 8 January 2019
to provide time for Ünker to
prepare her final defense.

Turkey’s media watchdog, RTÜK, imposes fines on Fox
TV and Halk TV after President Recep Tayyip Erdoğan the
channels for anchor Fatih Portakal’s program and actors
Metin Akpınar and Müjdat Gezen’s appearance on a show,
respectively. Halk TV will have to take its show off the air
five times, while Fox TV will have to do the same three times
for “inciting society to enmity and hostility with regard to
differences in race, language, religion, gender, class, region
and sect.”

Yeni Yaşam Gazetesi’nin,
Diyarbakır 1 No’lu T
Tipi Kapalı Cezaevi’nde
kalan tutsaklara ulaşması
cezaevi yönetimi
tarafından yasaklandı.
The Diyarbakır 1st T-Type
Prison bans the Yeni
Yaşam newspaper from
the jail.

Evrensel Dersim (Tunceli) reporter Kemal Özer, who has been
under arrest since 4 September 2017, appears at the Tunceli 1st
Court of Serious Crimes for a fourth hearing on terrorism charges.
The court refused to release Özer, adjourning the case until 21
January 2019.
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Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat hakkında, Halk
TV’de yayınlanan “Halk Arenası” programındaki sözleri gerekçe
gösterilerek “halkın bir kesimini aşağılamak” suçlamasıyla İstanbul
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı.
The Istanbul Anatolian Chief Prosecutor’s Office opens a probe into
Cumhuriyet writer Mine Kırıkkanat on allegations of “insulting
a portion of society” during an appearance on Halk TV’s “Halk
Arenası” (Public Arena) program.
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MEDYADA

Game
Over
IN THE MEDIA
ERTUĞRUL MAV İOĞLU

F

utboldan biraz anlayanlar bilir: Ceza sahası
içinde dokuz kusurlu hareketten birini
yapan futbolcunun takımı aleyhine penaltı
kararı verilir. Mesela futbolcu rakibine çelme
takamaz, tekme atamaz, şiddet uygulayamaz,
rakibinin üzerine abanamaz, hava topuna
çıkarken kambura yatamaz, karşı takımın
oyuncusunu itemez, çekemez, yüzüne
tüküremez, toptan önce rakibine müdahale
edemez, topla elle oynayamaz. Üstelik bu
kusurlu hareketlerin pek çoğuna teşebbüs dahi
edemez.
Medya bir yönüyle futbola benziyor ve
rakipler görünmez bir sahada, sürekli olarak
mücadele halindeler. Oyuncuların uymaları
gereken kurallar bütününe ‘basın etiği’ deniyor
ve bu, müsabakalarda hakemin üstlendiği rolün
benzeri gibi görülebilir.
Öyle ki, şimdilerde unutulmuş olsa bile
gazeteci kamu adına görev yaptığı için güç
odaklarıyla her zaman karşı karşıya kalmak
durumunda... Yani yaptığı işin doğası,
muktedirin çıkarlarına ters düşme ihtimalini
artırıyor. Basına dördüncü kuvvet denilmesinin

A

nyone who understands a bit of football
will know: If a player commits a foul in his
or her own penalty area, the referee is going to
call a penalty. A player cannot trip up a rival,
kick an opponent, engage in violence, lean on
an opponent, hunch over to prevent the other
team’s player from getting to a header or handle
the ball. He or she also can’t push, pull, spit at or
tackle an opponent away from the ball. What’s
more, a player is likely to penalized even if he or
she tries to commit a foul.
In many ways, the media resembles a football
match, as outlets endlessly compete against
their rivals on an invisible pitch. The rules that
the players must uphold are “press ethics” —
something that functions a bit like a referee.
And though it’s been somewhat forgotten
now, journalists always finds themselves face to
face with centers of power. That is, the nature
of a journalist’s job inevitably increases the
chances that he or she will come into conflict
with the aims of the powers that be. This is
the exact reason they call the press the fourth
estate. The media’s true calling is to shed light

kaynağı tam olarak burada. Yani devletin
sacayağını oluşturan yasama, yürütme ve
yargının düştüğü yanlışları ve hatta devletin
derinliklerinde dönen dolapları ortaya
çıkarmak, medyanın asli görevi. Ya da başka
bir ifadeyle, medya yaptığı haberler nedeniyle
kamunun çıkarlarına hizmet etmiyor, aksine güç
odaklarınca alkışlanıyorsa, yolunda gitmeyen
çok şey var demektir.
Doğal olan bu. Ancak bazen muktedir, o
denli büyük yanlışların içinde olur, rüşvetin,
yolsuzluğun, hukuk dışılığın ve her türden suç
batağının içinde debelenir ki, işte o zaman
‘demokrasi ülkeye bol’ gelmeye başlar. Üstelik
üretilen zorbalık çeşitleri sanki daha önce Hitler,
Franko, Mussolini, Salazar, Evren, Videla gibiler
tarafından denenmemiş, bambaşka bir yol icat
edilmiş gibi, yenen her herzeye ‘yeni’ ön takısı
getirilir. Yeni medya, yeni ekonomik düzen,
yeni bilmem ne haltlar manzumesi… Çektirilen
zulüm ise büyük bir zafermiş gibi paketlenip
kahramanlık menkıbesine dönüştürülür.
“Demokrasi artık bol gelmeye başlar,” dedik
ya, elbette ki medya da bu ‘bolluk’tan nasibini
alacaktır. Medyanın görevi maymunun açıktaki
mabadını göstermekse, bir yol bulunup o da
susturulacaktır. Eğer sesini yükseltmekte ısrar
eden olursa, ibret-i alem için devletin ateşi, çeliği
ve mikrobu üzerine salınacaktır. Soruşturma
üstüne soruşturma, dava üstüne dava açılacak
ve bu davaların, bünyede açılmış büyük yaralara
deva olacağı sanılacaktır.
Ama nafile; itirazdan tümüyle arındırılmış,
bütün gazete, radyo, televizyon ve internet
sitelerinden muktedire toplu alkış seslerinin
yükseleceği hayaliyle ‘tam saha press’ sürdürülse
de, bu dünyanın Sultan Süleyman’a bile
kalmadığı gerçeği, hatırda tutulması icap eden
en önemli ayrıntı olmalıdır.
Eğer bu gerçek unutulursa, tıpkı yaşadığımız
gibi değil dokuz, belki de dokuzyüzdoksandokuz
kusurlu hareket sayesinde, şikeyle abad
olacağını sanan muktedir, er ya da geç bu oyunu
sürdüremeyeceğini anlayacak, havlu atarak
perdeyi kapatacaktır.
Evet, 2018 itibarıyla, kabul edilse de
edilmese de, medyada iktidarcılık oyunu
bitti, çünkü esasen medya bitti. Bugün ‘Yeni
Türkiye’nin medyası, işlenen onca iş cinayetinin
üzerini örten, yoksulların ekonomik çöküşünü
pembe tablo diye pazarlayan, iktisadi krizlerden
milliyetçilik köpürten, yaşamı ve barışı
yererken savaş ve ölümü yücelten, tek adam

on the mistakes of the three estates of state
power, the legislative, executive and judicial
branches — as well as its concealed shenanigans.
In other words, if the media’s stories are drawing
applause from the powers that be, it means
something is amiss.
But some leaders sometimes wallow in such
mistakes, bribery, corruption, injustice and
crime that they begin to declare that “democracy
is a luxury.” What’s more, it’s as if their variations
on tyranny have never been tried before by the
likes of Hitler, Franco, Mussolini, Salazar, Evren
and Videla. They, however, claim to have created
a new path, branding every piece of nonsense
as “new”: There’s a new media, a new economic
order, a new who knows what. In the meantime,
they package up their oppression as a colossal
victory, turning it into an epic legend.
And in a place where “democracy is
becoming a luxury,” the media will certainly get
a taste of this “abundance.” If the media’s job
is to get the dirt on the powerful, the state will
find a way to silence it. And if anyone insists
on continuing to raise his or her voice, then
the state is ready to make an example of them
with its fire and steel, reckoning that probe
upon probe and trial upon trial will provide the
antidote.
But it’s all in vain. Much as the powers that be
continue their “full-court press” with the dream
that, purified of all opposition, all newspapers,
radio stations, TV channels and internet sites
will fawn over them, the overriding reality is that
this, too, shall pass away.
Even if the mighty of the age forget this —
assuming that their unceasing cheating will
give them a happy ending — they will ultimately
understand that the game cannot go on.
Whether you accept it or not, the media’s
penchant for playing the powers that be is now
finished, because the media itself is finished.
The “New Turkey’s” media is nothing but
the court trumpeter that conceals dozens of
workplace deaths, paints a rosy picture of the
economic degradation of the poor, stirs up
nationalism out of an economic crisis, glorifies
war and death while vilifying peace and life,
manufactures consent in the name of a one-man
regime and supports a political genocide against
socialists and Kurds. Though the owners of this
illegitimate spawn are fond of calling it the “new
media,” it might be useful to take a closer look as
to what this creature actually is.
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rejimi adına rıza üreten, sosyalistler ve Kürtler
üzerindeki siyasi soykırıma destek veren bir
saray borazanıdır artık. Sahipleri bu gayri meşru
yaratığa ‘yeni medya’ demeyi pek seviyor olsalar
da, gelinen noktada bunun ne menem bir şey
olduğuna biraz daha yakından bakmakta fayda
var.
BASIN ETİĞİNE ELVEDA

Yeni medya, gerek gazetecilik okullarında
okutulan, gerekse meslek büyüklerinin sık
sık dile getirdiği basın etiği baskısından
kurtulmanın mutluluğunu yaşıyor artık.
Yürütmenin ve yargının kesin olarak arkalarında
olduğunu bilmenin güvencesiyle, kendisi
gibi düşünmeyene sınırsızca küfür etmenin
lüksüne sahip mesela. Ya da iktidara sınırsız
övgüler düzerken muhalif kim varsa, onların
üzerinde her türlü çirkefliği denemekte
beis görmüyor. Özel hayatı teşhir etmekten,
nefret söylemi kullanmaktan, istisnasız her
daim ezenin yanında durmaktan, ırkçılıktan,
din tüccarlığından, kadın düşmanlığından
vazgeçmiyor.
Yeni medyanın gerçekle bağı tamamen
kopmuş durumda. O nedenle haberi en az
çift kaynaktan doğrulatmak gibi bir derdi de
yok. Objektiflik, adalet gibi kavramları çoktan
lügatından çıkardığı için oldukça huzurlu.
İktidardan nemalanıp, bütün çürümüşlüğüyle,
yalanları biteviye toplumun üzerine kusuyor.
İŞSİZ GAZETECİ ORDUSU

İktidarın kendinden olmayan çok sayıda
medya organını15 Temmuz darbe girişimini
bahane ederek kanun hükmünde kararnamelerle
kapatmasının ardından işsiz kalan gazetecilere
2018 yılında yeni gazeteciler eklendi. Son olarak
Doğan grubuna bağlı gazete ve televizyonların
iktidar operasyonu ile el değiştirmesinin
ardından pek çok gazeteci daha tasfiye edildi.
Ekonomik gerekçelerle kapanan medya
organları oldu ve gelinen aşamada, mevcut
medya organlarında iktidara övgüler düzmeyi iyi
gazetecilik zanneden noter kâtipleri ya da halkla
ilişkiler bültencileri çalışırken, işlerinden olan
iyi gazeteciler giderek kalabalıklaşan bir ordu
misali yaşamlarını sürdürme gayretindeler.
İHBARCILIK ÖDÜLLENDİRİLDİ

Basın etiğinin handiyse tamamen tasfiye
edilmiş olması henüz hazmedilmemişken, 2018
yılında bir darbe de en umulmadık yerlerden
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A Farewell to Press Ethics

The new media is overjoyed to be free of the
pressure to live by press ethics — the thing that
was taught in journalism school and espoused by
the doyens of the profession. Confident that the
executive and the judiciary are behind them, the
new media now enjoys the luxury of directing
unlimited invective at anybody who disagrees
with them. Or, alternatively, as it lauds the
government to the heavens, it enjoys the freedom
to throw any mud it wishes at the opposition.
Never would this new media balk at exposing
someone’s private life, using hate speech,
standing — invariably — shoulder to shoulder
with oppressors, espousing racism, peddling
religion for its own ends and preaching enmity to
women. In simple terms, the new media has lost
its connection to reality. That’s why it feels no
compunction at failing to back up a news story
with two sources. Instead, it’s at peace, for it has
long since expunged words like objectivity and
justice from its lexicon. In the end, it ingests the
lies from a power that is rotten to the core before
disgorging the untruths on society at large, day
after day.
The Army of Unemployed Journalists

The government took advantage of the 15
July 2016 coup attempt to close any number
of media outlets that didn’t subscribe to their
worldview, leaving scores of journalists jobless.
Many more journalists joined their unemployed
colleagues in 2018. Most recently, a number
of journalists at newspapers and TV stations
tied to the Doğan Group lost their jobs when
the government moved to change the owners
of the media conglomerate. Other media
outlets, meanwhile, closed their doors due to
economic reasons. At present, most media
organizations are filled with notaries or PR
flunkies who operate under the impression that
good journalism consists of endlessly singing
the government’s praises; in contrast, good
journalists who have lost their jobs are becoming
a growing army in search of a way to make ends
meet.
Awards for Informers

At a time when we had scarcely been able to
digest the devouring of press ethics, 2018 was
also the year a blow came from an unexpected
place. Indeed, the year’s biggest news might be
how some journalists at Cumhuriyet informed

birinden geldi. Küçük çıkar ve hevesleri
uğruna meslektaşlarını ihbar eden, savcılıkta
aleyhlerine ifadeler verip tutuklanmalarına
zemin hazırlayanların, bu utançla medya
mahallesinden sonsuza kadar uzaklaşmaları
beklenirken ödüllendirilmeleri, belki de yılın en
flash gelişmelerinden biri oldu. AKP iktidarının
baskısı sonucu açılan Açılan dava yüzünden
hapiste yatan, bu ağır süreçte iyi gazetecilik
yapmak amacıyla Cumhuriyet’te gecesini
gündüzüne katan gazeteciler işten atılırken,
davanın ihbarcıları terfi ederek yönetimi ele
geçirdi. Üstelik bu basit ihbarcılık hikâyesi,
‘kemalizm-liberalizm kavgası’ diye pazarlanarak,
tanık olan herkesin aklıyla alay edildi.
İhbarcıların ödüllendirilip yüksek maaşlarla
köşe yazarı ya da yönetici yapılmasına iktidar
yanlısı medyada çok sık rastlanmasına rağmen,
benzer durumun Cumhuriyet’te yaşanması,
tuzun da kokabileceğinin kanıtı oldu.
YA TERÖRİSTSİN YA DA DARBECİ

Gazeteciler, önceki yıllarda olduğu gibi
2018’de de basın üzerindeki baskıları defalarca
protesto etti. O nedenle yıl boyunca ya sokak
gösterilerinde ya da adliye koridorlarındaydılar.
İyi habercilik yaptıkları için bazen bölücü bazen
de darbeci suçlamasına maruz kaldılar. Özgür
Gündem ile dayanışmak amacıyla bir günlük
yayın yönetmenliği yapan pek çok tecrübeli
gazeteci terör propagandası yaptıkları iddiasıyla
cezalandırıldı. Cumhuriyet gazetesine karşı
açılan davada yargılananlar ağır cezalara
çarptırıldı. Televizyon programlarında
kurdukları birkaç cümle nedeniyle
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla
cezalandırılan gazeteciler oldu. Pek çok Kürt
gazeteci sadece propaganda suçlamasıyla değil,
doğrudan doğruya terör örgütü üyesi olmakla
suçlandı, ağır cezalar alanlar oldu. Ama en
mühimi, hiçbir savcı yargılanan iyi gazetecileri
yalancı olmakla suçlayamadı. İyi gazeteciler,
ağır ceza tehditlerine aldırmadan uyduruk
suçlamaları ellerinin tersiyle iterek muktedirin
önünde asla boyun eğmeyeceklerini her
defasında göstermesini bildi.
ALTERNATİF UMUDU GÜÇLENDİ

AKP iktidarının medyayı neredeyse tümüyle
tasfiye etmiş olması, gerçeklerin geniş kitlelere
ulaşmasını da engelledi. Fakat gözünü Saray’dan
gelecek olan işaretlere dikmiş, sanal gerçeklik
peşinde koşan, kanıtsız, desteksiz, neredeyse hep

on their colleagues for their own 30 pieces of
silver, preparing the way for their erstwhile
friends’ arrest by testifying against them at
the prosecutor’s office. To top it all off, instead
of this shameful episode resulting in these
journalists’ expulsion from the profession,
they were rewarded. As a result of the Justice
and Development Party (AKP) government’s
pressure, journalists from the newspaper
languished in prison, while others fought tooth
and nail to do good journalism, only to be fired
as their informers took over the publication.
More than that, the attempt to present this
tattle-tale story as a “battle between Kemalists
and liberals” only invited derision from all who
saw it. It’s common to see squealers rewarded
with high wages and a column or a seat in the
manager’s office at pro-government media
outlets, but seeing it happen at Cumhuriyet
really took the cake.
You’re Either a Terrorist or a Coup Plotter

As in previous years, journalists protested
the pressure on their profession again and again;
that’s why they were either on the street or in
the corridors of courthouses throughout the
year. For their efforts to do good journalism,
they were accused either of being separatists or
coup plotters. Many experienced journalists who
took over the editor-in-chief’s duties for a day at
Özgür Gündem as part of a solidarity campaign
found themselves punished for conducting
terrorist propaganda. The defendants in the
Cumhuriyet case were sentenced to long jail
terms. Other journalists were handed aggravated
life sentences for a few words on a TV program.
A number of Kurdish journalists weren’t just
accused of conducting propaganda but of
direct membership in a terrorist organization,
receiving heavy sentences. Perhaps the most
pertinent point, however, was the fact that
no prosecutor could accuse a good journalist
of lying. Good journalists paid no heed to the
threats of a heavy sentence on the basis of
fabricated accusations, demonstrating time and
time again that they would not kowtow to the
powers that be.
An Alternative Hope Gathers Strength

By liquidating almost all of the media, the
AKP government has prevented much of the
country from learning the truth. But for the
newspapers that wait with baited breath for a
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aynı başlıklarla çıkan gazetelerin, aynı cümleleri
aynı suratlara ettiren televizyonların hiçbir
inandırıcılığı kalmadı.
Tirajların düşmesi, haber izleme oranlarının
azalması, gazetelerin ekonomik gerekçeler
öne sürerek birer birer kapanmaya başlaması
bu yüzdendi. İşte tam da bu dibe vurmuşluk
halinden yola çıkılarak, alternatif ve örgütlü bir
medya oluşturma ihtimali, her zamankinden çok
daha fazla güç kazandı. 2018, yasak av sahasının
kaçak avcıları için yeni olanakların ortaya çıktığı
sağlam bir zemin sundu. Bu da, hiç kuşku yok
ki, geleceğe ilişkin umutları besledi. Umutların
gerçeğe dönüşmesi için mesafelerin kat
edilebilir, dağların aşılabilir olduğunu gösterdi.
2018 beraberinde getirdiği karanlığa,
kötümserliğe, tanık olunan ve bir tanesi bile
kırmızı kart görmeyen yüzlerce kasıtlı kusurlu
harekete rağmen, hiç değilse umutların gerçeğe
dönüşme ihtimaline omuz vererek yüreklere su
serpti.
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signal from the palace as they pursue a virtual
truth while publishing the same stories, devoid
as they are of evidence and support, there is no
shed of credibility left. The same goes for the
TV stations that repeat, ad nauseam, the same
sentences day by day.
Due to economic reasons, many newspapers
have been forced to close their doors. But just
at this time, when the profession has hit rock
bottom, the opportunity to construct a new,
alternative and organized media is stronger than
ever. 2018 presented fertile hunting grounds for
new opportunities; without doubt, this is feeding
hopes for the future. In turning aspirations into
reality, it’s been proven that you can really move
mountains.
In spite of the darkness, pessimism and a
lack of any red card — in spite of hundreds of
fouls — 2018 provided a glimmer of hope that
things can change for the better.

Otosansür
We’re a country
ülkesiyiz
of self-censorship
Araştırmalar, Türkiye’de profesyonel
gazeteciler dahil tüm sosyal medya
kullanıcılarının sosyal medyada
siyasi konularda içerik paylaşırken
otosansür uyguladıklarını gösteriyor.

Research indicates that all social
media users in Turkey – not just
professional journalists – engage
in self-censorship when sharing
political content on social media.

GÜVENTÜRK GÖRGÜLÜ

O

tosansür, son yıllarda ifade özgürlüğü
önünde, devletin getirdiği yasaklama ve
erişim engellerinden daha büyük bir sorun
haline gelmeyi sürdürüyor. Kuşkusuz otosansür
eğiliminin artışında, iki buçuk yıldır süren
olağanüstü hâlin, ifade özgürlüğünü kullananlara
karşı yürütülen soruşturmaların, gözaltı ve
tutuklamaların, internetteki erişim engellerinin
büyük etkisi var. Bu açıdan bakıldığında 20172018 yılları, düşünce açıklama özgürlüğüne
karşı yürütülen bu sistematik baskının adeta
meyvelerini verdiği yıllar oldu diyebiliriz.
Geride bıraktığımız 2018’de otosansür
eğilimindeki artışı gösteren iki önemli rapor
yayınlandı. Bunlardan ilki, Medya Araştırmaları
Derneği (MEDAR) tarafından yürütülen
“Profesyonel Gazetecilerin Alternatif Medya ve
Yurttaş Haberciliği Algısı” başlıklı araştırmaydı.
The Guardian Foundation işbirliği ve Norveç
Sosyal Bilimler Derneği desteğiyle Şubat-Mayıs
2018 döneminde gerçekleştirilen araştırma,
profesyonel gazetecilerin yarıya yakınının
kendi sosyal medya paylaşımlarına otosansür
uyguladığını ortaya koydu.

S

elf-censorship is a growing problem in terms of
freedom of expression – so much so that it has
now outstripped even the state’s prohibitions and
blackouts in terms of problems. Without doubt, the
2.5-year state of emergency, investigations against
those exercising freedom of expression, detentions
and arrests, as well as the blocking of access to the
internet, have all encouraged more self-censorship.
Viewed from this angle, one could say that 2017
and 2018 have become the years when this policy
of applying systematic pressure to freedom of
thought began to bear fruit.
Two important reports on the increase in
self-censorship were published in 2018. The
first of these was a study by the Media Research
Association (MEDAR) titled “Professional
Journalists’ Perceptions of Alternative Media
and Citizen Journalism.” The study, which was
conducted between February and May 2018 in
collaboration with the Guardian Foundation and
the Norwegian Institute for Social Research,
reported that close to half of all professional
journalists practice self-censorship when
sharing posts on social media.
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İkinci araştırma ise Reuters Gazetecilik
Enstitüsü ile Oxford Üniversitesi’nin yayınladığı
2018 Dijital Haberler Raporu’ydu. Türkiye’den
elde edilen veriler özel olarak analiz edilerek bu
raporun ekinde yer aldı. Bu araştırmadan elde
edilen sonuçlara göre Türkiye, 37 ülke içinde
internette siyasi görüşünü açıkladığında başının
derde göreceğini düşünenlerin oranının en
yüksek olduğu ülke durumunda. (Grafik 1)

OHAL ve SOSYAL MEDYA KULLANIMI (%)
STATE OF EMERGENCY AND SOCIAL MEDIA USAGE (%)

The second study was the Reuters
Journalism Institute and Oxford University’s
2018 Digital News Report, which featured
an appendix with specific analysis of data
from Turkey. The study showed that, out of
37 countries, Turkey had the highest number
of people who believed they would encounter
trouble if they divulged their political views
online. (Graphic 1)

HAYIR / NO

More than half of all journalists have been
affected by the state of emergency

Gazetecilerin yarıdan fazlası
OHAL’den etkilenmiş

MEDAR’ın Temmuz 2018’de yayınladığı
araştırmaya göre; ana akım TV, gazete, ajans,
internet medyası ve yerel yayınlardan, muhabir
ve yönetici konumdaki 306 gazeteciyle yüz
yüze ve telefonla yapılan görüşmelerde “OHAL
koşulları sosyal medya kullanımınızı etkiledi
mi?” sorusuna, gazetecilerin yüzde 40,5’i
“Evet” yanıtını verdi. Yüzde 59,5‘lik kesim ise
OHAL’den etkilenmediğini ifade etti. (Grafik 2)
Sosyal medya kullanımının etkilendiğini
söyleyen gazetecilerin yüzde 82,3‘ü “OHAL’den
sonra siyasal açıdan bir risk oluşturan
paylaşımlardan kaçınıyorum” derken yüzde
15,3‘ü, OHAL’den sonra riskli olabileceğini
düşündüğü eski paylaşımlarımı sildiğini
söyledi. Bu gazetecilerin yüzde 8,1‘lik bölümü
ise OHAL’den beri içerik üretmeden sadece
başkalarının içeriklerini beğenip paylaşma
yolunu seçti.
Araştırmanın dikkat çekici sonucu
ise OHAL’in sosyal medya kullanımını
etkilemediğini söyleyen kesimin dörtte birinin

According to MEDAR’s face-to-face or
telephone interviews with 306 reporters or
administrators at mainstream TV stations,
newspapers, agencies, internet media sites and
local media outlets, 40.5 percent said the “state
of emergency had impacted their use of social
media,” while 59.5 percent said they had not
been affected. (Graphic 2)
Of those who said they had been affected,
82.3 percent said they “avoided posts that
presented a political risk in the wake of the state
of emergency,” while 15.3 percent said they
had erased old posts that they believed could
represent a political risk as a result of the state
of emergency. Meanwhile, 8.1 percent said they
avoided sharing anything in the new climate,
preferring to just like and share others’ posts.
One of the study’s most intriguing findings
was the fact that a quarter of those who said the
state of emergency had not affected their social
media usage still declared that they encountered
pressure on social media “in some form.” When
asked the question “Have you encountered
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EVET / YES

Ohal
koşulları sosyal
medya kullanımınızı
etkiledi mi
State of Emergency
and Social Media
Usage

40.5

BAZ / NUMBER OF
RESPONDENTS:
124

BAZ / NUMBER OF
RESPONDENTS:
80

73.9

26.1

Sosyal medya
paylaşımlarınız
yüzünden resmi veya
gayrıresmi
baskı gördünüz mü?
Have you experienced
official or semi-official
pressure due to your
social media
posts?

%82.3

OHAL’dan sonra siyasal açıdan bir risk oluşturan
paylaşımlardan kaçınıyorum
I avoid sharing politically risky content as a result
of the state of emergency

%15.3

OHAL’dan sonra içeriklerinin riskli olabileceğini
düşündüğüm eski paylaşımlarımı sildim
I erased old social media content that I thought
could present a risk due to the state of emergency

%8.1

OHAL’dan sonra içerik üretmeden sadece
başkalarının içeriklerini paylaşıyorum
Since the state of emergency began, I have only
followed others’ social media posts, rather than
share my own.

%65

Sosyal medyadan küfür, hakaret ve troll saldırısı
Obscenity, insults and troll attacks on social media

%43.8

Ailem ve/veya sosyal çevremden uyarı
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İNTERNET ORTAMINDA SİYASİ
GÖRÜŞLERİNİ ALENEN AÇIKLADIĞI
İÇİN DEVLET YETKİLİLERDEN
BASKI GÖREBİLECEĞİNDEN ENDİŞE
DUYANLARIN ORANI
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Kanada/Canada

36

Yunanistan/Greece

32

İtalya/Italy

31
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30

ABD/USA

23

Norveç/Norway

21

ALL MARKET

41+59+M
26+74+M

59.5

de, sosyal medyada “bir şekilde” baskıyla
karşı karşıya kaldığını beyan etmesi. “OHAL
koşulları sosyal medya kullanımınızı etkiledi
mi?” sorusuna “Hayır etkilemedi” yanıtını
veren yüzde 59,5‘lik medya çalışanının yüzde
26,1’lik bölümü, “Sosyal Medya paylaşımlarınız
yüzünden resmi veya gayrı resmi baskı gördünüz
mü?” sorusuna çeşitli şekillerde baskı gördüğü
yanıtını veriyor. Baskı görenlerin yüzde 65‘i
sosyal medyada küfür, hakaret, trol saldırısıyla
karşılaşırken, yüzde 43,8‘i ailesinden ve/veya
sosyal çevresinden uyarı aldığını belirtiyor.
Baskı gördüğünü söyleyenlerin yüzde 30’u ise
ölüm veya saldırı tehdidi ile karşılaşmış.

official or unofficial pressure as a result of your
social media posts?” some 26.1 percent of the
59.5 percent who said the state of emergency had
not affected their social media usage reported
experiencing pressure in different forms.
Some 65 percent of those who experienced
pressure encountered obscenity, insults or troll
attacks, while 43.8 percent reported receiving
warnings from their family and/or social circle.
Meanwhile, 30 percent of these people even
reported receiving death threats or other threats
of attacks.
In evaluating the 40.5 percent of journalists
who limited their social media postings as a
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Yalan haber ve otosansür bir arada
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OHAL sonrasında sosyal medya
paylaşımlarına sınırlama getiren yüzde 40,5’lik
kesimle, sosyal medya paylaşımlarına aynı
şekilde devam ederken baskı gördüğünü ifade
eden gazeteciler birlikte değerlendirildiğinde,
gazetecilerin yaklaşık yüzde 56‘sının sosyal
medya paylaşımlarının “bir şekilde” OHAL
döneminden etkilendiği görülüyor.
Gazetecilerin sosyal medyada paylaştığı
içerik türleri de OHAL’le ilgili verilen
yanıtlarla paralellik taşıyor. Gazetecilerin
yüzde 38’lik bölümü sosyal medyada siyasi
içerikli paylaşımlarda bulunurken yüzde
20’si siyasi konuları hiç paylaşmamayı, yüzde
15’i de “Nadiren” paylaşmayı tercih ediyor.
Gazetecilerin en fazla paylaştığı konular ise
yüzde 53’le “Sosyal içerikli paylaşımlar”, yüzde
45,8’le “İnsan hikayeleri” ve yüzde 40,2’yle
“Kültür sanat içerikleri”. (Grafik 3)

ENDİŞE
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Posts with human interest content
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48
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İnsan hikâyelerine dayalı paylaşımlar

Magazinel paylaşımlar

57

Posts with arts and culture content

27.1

65

63

53.9

Sosyal içerikli paylaşımlar

8.5 10.5

SIYASI IÇERIKLI PAYLAŞIMLARDAN BIZZAT ENDIŞE DUYANLAR ORANI VE
HABER EDINME AMACIYLA WHATSAPP KULLANIM ORANI
PROPORTION CONCERNED THAT OPENLY EXPRESSING VIEWS ONLINE
COULD GET THEM INTO TROUBLEWITH THE AUTHORITIES

result of the state of emergency, together with
their colleagues who encountered pressure
in continuing their same social media habits
as before, the study determined that the state
of emergency had impacted 56 percent of
journalists “in some form.”
The type of content that journalists shared
on social media also carried parallels with their
answers regarding the state of emergency. Some
38 percent of journalists said they made shared
political content on social media, versus 20
percent who did not and 15 percent who did so
“rarely.” The type of content that journalists
shared most often was “social posts” at 53
percent, followed by “people’s stories” at 45.8
percent and “cultural and artistic content” at
40.2 percent. (Grafik 4)
Fake news together with self-censorship

One intriguing finding of the 2018 Digital
News Report was that the degree to which
citizens of Turkey encountered fake news
paralleled their worries about divulging their
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çekici nokta ise Türkiye vatandaşlarının yalan
haberle karşılaşma oranının, siyasi görüşlerini
açıklama konusundaki endişeleriyle paralellik
taşıması. Siyasi ve ticari nedenlerle üretilmiş
yalan haberlerle karşılaştıklarını söyleyenlerin
oranı yüzde 49 ve Türkiye bu oranla 37 ülke
arasında birinci durumda. Kullanıcıların
sağdan sola doğru dağılımı da siyasi yelpazede
sola doğru gittikçe yalan haberle karşılaşma
oranının arttığını gösteriyor. Kendini sağda
tanımlayanların yüzde 48’i, merkezde
tanımlayanların yüzde 49’u yalan haberle
karşılaştığını belirtirken, siyası olarak kendini
solda tanımlayanlar arasında yalan haberle
karşılaştığını söyleyenlerin oranı yüzde 59’a
tırmanıyor.
Siyasi görüşlerini açıklamanın kamu
otoriteleriyle başını derde sokacağını düşünen
yüzde 65 oranındaki internet kullanıcısının
taşıdığı endişe ise yalan haberle ilgili beyanlara
paralel olarak sağdan sola gidildiğinde ciddi
ölçüde artış gösteriyor. Reuters araştırmasına
göre kendini sağ kesimde tanımlayan

political views. Some 49 percent of respondents
said they had encountered news that was
fabricated for either political or commercial
reasons – a figure that put Turkey the highest
out of 37 countries. According to the study,
those further toward the left side of the political
spectrum encountered more fake news. Some
48 percent of those who identified themselves
as right wing encountered fake news, as did 49
percent of centrists – both far less than the 59
percent of leftists that reported encountering
such news.
The study showed that the fear among 65
percent of internet users that they would find
themselves in trouble with the authorities if
they divulged their political views increased
significantly in parallel with the reported
encounters with fake news when moving from
the right to the left of the ideological spectrum.
According to Reuters’ study, 61 percent of rightwingers harbored these worries, in comparison
to 66 percent of centrists and 72 percent of leftwingers.
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kullanıcıların yüzde 61’i, merkezde görenlerin
yüzde 66’sı bu kaygıyı taşırken, aynı oran kendini
solda tanımlayan internet kullanıcılarında yüzde
72’ye kadar yükseliyor.
Sosyal medya yerine
kapalı gruplar tercih ediliyor

Reuters Gazetecilik Enstitüsü’nün
Türkiye’nin tüm kentsel bölgelerini temsil
edecek demografik dağılıma göre görüştüğü 2
bin 29 kişinin verdiği yanıtlara göre, Türkiye’de
siyasi haber, görüş, tartışma ortamı olarak
şifreli mesajlaşma platformlarının kullanımı
giderek artıyor. ABD merkezli Freedom House
tarafından, sivil toplum açısından “Özgür
olmayan” ülkeler arasında sayılan Malezya ve
Hong Kong gibi Türkiye’deki kullanıcılar da
siyasi görüş paylaşımı için WhatsApp’ı daha çok
tercih etme eğiliminde.
Araştırmaya göre Türkiye vatandaşlarının
yüzde 30’u WhatsApp gibi şifrelenmiş
mesajlaşma uygulamalarını, siyasi görüşleri
okumak, izlemek, paylaşmak ve tartışmak için
daha güvenli bir ortam olarak görüyor. Oysa
aynı oran ABD’de yüzde 4, İsveç ve Norveç gibi
ülkelerde ise yüzde 2-3 düzeyinde bulunuyor.
Sonuç olarak, sözünü ettiğimiz
araştırmalardan çıkan sonuçlara göre Türkiye,
özellikle OHAL sonrası uygulamaların etkisiyle
siyasi görüşlerin, siyasi haberlerin paylaşımında
hem genel olarak internet kullanıcıları, özel
olarak da gazeteciler için giderek daha güvensiz
bir ortam sunuyor. Bunun sonucunda da tüm
kullanıcılar için; görüş açıklama, izleme,
paylaşma ve tartışma konusunda otosansür daha
fazla devreye giriyor, tartışmalar giderek kapalı
gruplara hapsoluyor.

A preference for closed groups
instead of social media

According to the Reuters Journalism
Institute, which interviewed 2,029 people in all
of Turkey’s urban areas, citizens are increasingly
turning to password-protected messaging
systems as a platform for political news, views
and debate. According to U.S.-based Freedom
House, users in Turkey – which is classed as
“not free” among the likes of Malaysia and Hong
Kong in terms of civil society – are increasingly
choosing WhatsApp to share their political
views.
According to the study, 30 percent of Turkish
citizens believe that password-protected
messaging applications like WhatsApp provide
a safer environment to read, follow, share and
debate political views. In contrast, just 4 percent
of Americans, 3 percent of Swedes and 2 percent
of Norwegians expressed similar views.
Ultimately, these studies suggest that Turkey
is becoming increasingly unsafe for both normal
internet users and journalists in terms of sharing
political news and views as a result of the state of
emergency. Accordingly, all users are engaging in
more self-censorship in terms of divulging their
views, following the news, sharing social media
posts or engaging in debate, resulting in the
migration of debates to closed groups.

Referanslar/ References
• Medya çalışanları
sosyal medyada
otosansür uyguluyor
“Media workers
engage in selfcensorship on social
media”

• https://www.
habervesaire.com/
medya-calisanlarisosyal-medyadaotosansur-uyguluyor/

• Reuters Institute
Digital News Report
2018 / Turkey
Supplementary Report

• https://reutersinstitute.
politics.ox.ac.uk/sites/
default/files/2018-11/
Digital%20News%20
Report%20-%20
Turkey%20
Supplement%20
2018%20FINAL.pdf

’18

BASIN
ALMANAK
PRESS
ALMANAC

