Sansür Girişimine Karşı Hukuk Mücadelesini Kazandık
Aralık ayı sonlarına doğru TRT üzerinden, Bold Medya YouTube kanalına gerçekleştirilen sansür girişimi sebebi ile
kanal kapatılmıştı. Sonrasında öncelikle YouTube ile ile iletişime geçen dernek yetkililerimiz, bu haksızlığın
giderilmesi için mücadelede taraf olduklarını belirterek müdahil oldular. Daha sonra meslek kuruluşları, hak
mücadelesi dernekleri, siyasiler ve yayıncılık kuruluşları ile özgür gazeteciler vasıtası ile mücadele sürdürüldü.
Hazırlanan teknik raporlar ile TRT’nin iddiaları ve gerekçeleri tek-tek cevaplanarak asılsız oldukları ortaya döküldü.
Dijital Özgürlük derneği ve hukukçularının da destek verdiği girişimlerle YouTube SMS (contet ID) hakkının TRT
tarafından kötüye kullanıldığı ispat edildi ve kaldırılmış olan 43 video yeniden kanala yüklendi.
Kapalı kaldığı sürede Bold Plus adında bir kanal kurarak mücadeleyi sürdüren yayın ekibi kısa sürede 50bin
takipçiye ulaştı. 25 Ocak tarihinde tekrar yayına başlayan Bold Medya ile birlikte halen iki kanal üzerinden yayınlar
devam ettiriliyor. Bold Medya teknik ekibi, kapalı kaldıkları sürede 7bin civarında bir abone kaybı yaşadıklarını
fakat bunu kısa sürede tekrar telafi ederek 233 bin abone rakamına ulaştıklarını belirttiler. Kanalın halen
Türkiye’den erişim yasağına rağmen bu izlenme rakamlarına ulaşmasının sansür girişiminde etkisi olduğunu,
benzer sansür girişimlerinin hem kendi kanalları hem de başka özgür ve muhalif yayıncılar için söz konusu
olabileceğini belirttiler.
Dernek olarak, mücadelenin henüz bitmediğini ve yakın zamanda da bitmeyeceğini de tahmin ettiğimizden,
uluslararası arenada hak mücadelesine devam edeceğiz. YouTube ile çözüm için diyaloğa devam ederken, meslek
kurumları ile işbirliği ve farkındalık için hazırladığımız raporu, konu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenlere
ulaştırıyoruz. Konu hakkındaki detaylı rapor için bu linki kullanabilirsiniz. (raporun İngilizce ve Almanca
versiyonlarına sitemizden ulaşabilirsiniz)
http://internationaljournalists.org/turkish-govt-uses-trt-as-a-weapon-to-spread-its-censorship-to-youtube/

Körber Vakfı Excile Medya
Forum Gerçekleştirildi

Almanya’nın önde gelen vakıflarından Körber Stiftung
(Körber Vakfı) tarafından gerçekleştirilen webinar
serisine konuk olduk. 14 Ocak 2021 tarihinde
gerçekleşen ve bir saati aşkın süren programda
öncelikle derneğimiz tanıtıldı ve faaliyetlerinden
bahsedildi. Programda ayrıca, mülteci gazetecilerin
sorunları ve bu bağlamda Bold Medya’ya yapılan sansür
girişimi örneğinden hareketle ne tür problemlerle
karşılaşıldığı ve bunlara karşı nasıl bir işbirliği
yapılabileceği görüşüldü. Son kısmında katılımcıların
soruları cevaplanarak program tamamlandı. Programa
ilgiden memnun kaldıklarını belirten vakıf yetkilileri,
yeni projeler için birlikte çalışma isteklerini belirtirken,
katılımcı konuklar da Almanya’da özellikle mülteci
olarak gelip, problemlerinin çözümü için çalışan bir
gazeteciler
derneği
olmasından
duydukları
memnuniyeti ifade ettiler.

Sıra IGMF (Uluslararası İnsan
Hakları Derneği) Seminerinde

Medya meslek örgütleri arasında kabul görmeye
başlayan derneğimiz International Journalists şimdi de
International Gesellschaft Für Menschenrechte
(Uluslararası İnsan Hakları Derneği) IGFM tarafından 18
Şubat 2021 tarihinde gerçekleşecek seminere davet
edildi. Almanya merkezli uluslararası insan hakları
derneği 50 yılı aşkın tecrübesi ile birçok ülkede kabul
görmüş etkili bir kurum. Programda bize ayrılan
bölümde, Türkiye’de son yıllarda gerçekleşen fikir
hürriyetine getirilen kısıtlamalar ve medya üzerindeki
baskılar sebebi ile oluşan mağduriyetleri anlatacağız.
Konuşmacılar; Ilias Uyar, Kamal Sido, Simon Jacob ve
Erkan Pehlivan. Programı aşağıdaki link üzerinden
yapacağınız giriş sonrası, kayıt olarak takip edebilirsiniz.
https://www.igfm.de/tuerkei-symposium-18-februar2021/

Türkiye’de Medya Çalışanlarına Şiddet Sürüyor
Özgür ve muhalif medyaya baskı her geçen gün daha da yaygınlaşıyor. Üstelik bu baskıların boyutu hukukun kötüye
kullanılmasından şiddet kullanma aşamasına geçti. Bu saldırıların ortak noktası ise rejim uygulamalarının destekçisi,
hükümetin küçük ortağı MHP’nin politikalarına yapılan eleştirilerdi. Geçmişte aynı fikir mücadelesi içinden geldikleri
partinin, şimdi hükümet ile işbirliğini eleştiren gazetecilere yapılan bu saldırıların bir sistematik içinde gerçekleştiği
anlaşılıyor. Bu anlayışı destekleyen gelişmelerden bir tanesi de, tüm saldırganların yakalandığı halde, hiçbir ceza
almadan serbest bırakılmaları. Umarız rejimin bu tavrı, başka saldırılar ve daha büyük hadiselerin gerçekleştirilmesine
cesaret vermez.

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu’nun evinin önünde saldırıya uğraması son dönemde gazetecilere yapılan diğer
saldırıları akıllara getirdi. Sabahattin Önkibar, Yavuz Selim Demirağ, Murat İde ve Ahmet Takan’da daha önce saldırıya uğramıştı.

2020 Yılında Gerçekleşen Medya Hak İhlalleri
Raporlarla Yayınlanmaya Başlandı

Her yeni yıla giriş ile birlikte önceki yıla ait verilerin kamuoyu ile paylaşıldığı raporlar, yayınlanmaya başladı. Bu
raporlardan ilki Dicle Fırat Gazeteciler Derneğinden geldi. Dernek yetkilileri Türkiye özelinde hazırladıkları rapora
göre; Gözaltına Alınan Gazeteciler: 79, Tutuklanan Gazeteciler: 24, Saldırıya Uğrayan Gazeteciler: 19,
Kötü Muamele, Tehdit ve Ajanlık Dayatması: 17, Haber Takibi Engellenen Gazeteciler: 12 olay, Hakkında Soruşturma
Açılan
Gazeteciler:
54,
Hakkında
Dava
Açılan
Gazeteciler:
53.
Raporun
tamamı
için:
https://diclefiratgazeteciler.org/raporlar/2020-yili-gazetecilere-yonelik-hak-ihlalleri-raporu
Dünya geneli için yayınlanan bir önemli rapor da RSF’den. Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF), raporunda ise
dünya genelinde en az 50 gazetecinin öldürüldüğü yer alıyor. https://rsf.org/en/2020-world-press-freedom-indexentering-decisive-decade-journalism-exacerbated-coronavirus
Bir rapor da PEN Norveç bürosundan. Uluslararası Yazarlar Birliği (PEN) Ahmet Altan başta olmak üzere Türkiye’de
yargılanan gazetecilerle haklarındaki iddianameleri ve mahkeme sürecini detaylı olarak inceledi ve yaşanan
hukuksuzlukları gözler önüne serdi. https://norskpen.no/wp-content/uploads/2021/01/Ahmet-Altan-TR.pdf
Derneğimizin de destek verdiği Jailed Journos Platformu da Tutuklu Gazeteciler ve Medya Çalışanları listesini
güncelleyerek, konu hakkında ilgisi olanların son durum hakkında bilgilendirilmesini sağladı.
https://jailedjournos.com/tutuklu-gazeteciler-listesi/

Biri Müebbette Diğeri Sosyal
Ölüme Mahkum: Baransu Ailesi
Haberleri ile Türkiye tarihinde önemli bir yer tutan gazeteci
Mehmet Baransu yaklaşık 7 yıldır cezaevinde. Kendisi türlü
işkenceler, baskılar ve tecritlere maruz kaldı. Yargılandığı dava
sayısını takip etmek bile başlı başına bir özel çalışma gerektiriyor.
Mehmet Baransu’nun kendisi kadar, cezaevine girmeden sadece 4
ay önce evlendiği Nesibe Baransu da mağduriyeti fazlası ile yaşadı.
Bu mağduriyetini Platform24 tarafından yapılan GÖZALTI / UNDER
WATCH Türkiye'den Yargısal Taciz Öyküleri adlı çalışmada verdiği
röportaj ile anlatan Nesibe Baransu, hem kendi hem de eşinin
yaşadıklarına
ışık
tutacak
bilgiler
veriyor.
https://www.youtube.com/watch?v=oK-9Uf2TUVQ&t=42s

Tuncer Çetinkaya Turkey
Tribunal’de Konuştu
Belçikada kurulan ve Türkiye’deki hukuksuzlukları
yargılamak üzere oluşturulan bağımsız mahkeme
girişimi TurkeyTribunal’e konuk olan gazeteci
Çetinkaya, yaşadığı mağduriyetleri ve fikir
hürriyetine getirilen kısıtlamaları anlattı. Video için:
https://turkeytribunal.com/tr/kategori/video-tr/

Gazeteci Pınar Gayıp’a Şimdi
de Ev Hapsi Cezası Verildi
Etkin Haber Ajansı muhabiri Pınar Gayıp
tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemeden
ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı.

AİHM, Atilla Taş’ın Haklılığını
Onayladı
AİHM, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası tutuklanan
Atilla Taş’ın emniyet, güvenlik hakkının ve ifade
özgürlüğünün ihlâl edildiğine hükmetti.

HRW’den Yeni Rapor
Türkiye son dört yıldır hukukun üstünlüğü ve
demokrasi çerçevesinde gözlemlenen dramatik
aşınmaya koşut olarak, giderek derinleşen bir
insan hakları krizi yaşıyor.

Yeni Bir Mahkumiyet:
Osman Çalık
Samanyolu Haber Radyosu eski genel yayın
yönetmeni Osman Çalık'a 7 yıl 6 ay hapis cezası
verildi.

International Journalists Şimdi de Telegram’da
Derneğimiz sadece üyelerine özel bilgilendirmeler için bir Telegram kanalı oluşturdu.
Derneğimizin üye sayısı 150’yi aşmış durumda. Her geçen gün de faaliyetlerimiz ve
aramızdaki sinerji gelişiyor. Yeni dönemde sizlerle daha fazla iletişimde bulunmak amacı ile
bu kanalı açmış bulunuyoruz. Yapacağınız katkılarlarla daha fazlasını gerçekleştirebilmemiz
mümkün. Bunun için, lütfen fikirlerinizi bizimle paylaşın. Destekleriniz için şimdiden
teşekkürler. İletişim için:
uyelik@internationaljournalists.org

Özgür Medya İçin Bilgilendirmeye Devam Ediyoruz
İnsan Hakları Derneği (IGFM) Türkiye’deki insan hakları ihlallerini tartışacak. 28 Şubat günü,
video konferans yöntemi ile yapılacak programa derneğimiz adına Erkan Pehlivan katılacak.
Tutuklu gazeteciler ve fikir hürriyetlerine getirilen kısıtlamaları anlatacağımız programa ait
detayları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. https://www.igfm.de/
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