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Geçen hafta neler oldu? 
 

● Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 20 milyonu aştı. İlk vakanın görülmesinin           
ardından 10 milyon bandına ulaşılması altı ay sürmüştü. Ancak bu sayının ikiye            
katlanması sadece altı hafta sürdü. Yetkililerin tüm iyimserliğine rağmen Türkiye’de          
de tespit edilen günlük hasta sayılarında yükseliş sürüyor.  

● Resmi açıklamalara göre Türkiye’de günlük vaka artışları binin üzerinde seyretmeye          
devam ediyor. Bakanlığın paylaştığı verilerle sahadan gelen bilgiler ise birbirini          
tutmamaya devam ediyor. Uzmanlara göre yeterli önlem almadan normalleşmenin         
zamansız başlatılmasının sonucunda bugün, Mayıs ayında bulunduğumuz durumdan        
daha gerideyiz. Ve sıkı tedbirler yeniden gündemde... 

● Kısa bir süre önce yoğun bakım ve entübe hasta sayısını günlük koronavirüs            
tablosundan çıkaran Sağlık Bakanlığı, şimdi de evde takip ve yatan hasta           
algoritmasını değiştirdi. Her ne kadar Sağlık Bakanı hastanelerdeki yoğunluk         
iddialarını yalanlasa da, Covid-19 vakalarındaki artışın devam etmesi ve hastanelerde          
boş yatak kalmaması üzerine hastaların evde tedavisine başlandı. Bir kişinin          
hastanede yatabilmesi için solunum sıkıntısı, nefes darlığı, beslenmede zorluk olması          
şartı getirdi. 

● Resmi işsizlik verileri yine matematik biliminin sınırlarını zorluyor. Türkiye İstatistik          
Kurumu’nun açıkladığı verilere göre, pandeminin etkisinin yoğun olarak yaşandığı         
Mayıs ayında işsizlik 331 bin kişi azaldı. Bununla beraber istihdam da 2 milyon 411              
bin kişi düşerek, çalışan sayısı 25 milyon 858 bin kişiye geriledi. Dünyada hem             
istihdamı düşürüp, hem de işsizliği azaltan tek ülke herhalde Türkiye… 

● Geçen hafta rekor üstüne rekor kıran altın ve döviz, bu hafta kısmen duruldu. Ancak              
dalgalı seyir izliyor. Döviz ve altın fiyatları tavan yapmasına rağmen ekonominin           
iyiye gittiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye adeta bir uçuşun         
içerisinde” dedi. Refah düzeyini buzdolabına bağlayan Erdoğan, ekonomi açısından         
yine pembe bir tablo çizmeye çalıştı, ve: “Buzdolabı satışı 18 yıl önce 2 milyon 88 bin                
adetten, 2,5 milyona çıktı. Çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi satışı yükseldi.           
Bunları niye söylüyorum? Bütün bunlar ülkemizdeki refah düzeyini ifade eden          
rakamlar” şeklinde konuştu.  

● Erdoğan’ın damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kurdaki         
dalgalanmalara dair yeni yorumu “Kur iner, çıkar. Esas olan, Türkiye'nin tüm bu            
dalgalanmaları kontrollü şekilde yönetmesi” oldu. Dünya Bankası, "Türkiye        
Ekonomik İzleme" raporunda, sermaye çıkışları ve rezervlerdeki düşüşün dış         
finansman baskılarını artırdığını belirtti. Sene başında 105 milyar dolar olan Merkez           
Bankası rezervlerinin Nisan’da 85 milyar dolara kadar düştüğü belirtilen raporda,          
"Rezervler kullanılmasaydı TL'deki değer kaybı daha çok olabilirdi" denildi. 



● Yunanistan ile Mısır arasında deniz yetki sınırlandırılması anlaşmasını tanımayan         
Türkiye'nin, Oruç Kaptan gemisini sismik araştırma için görevlendirmesinin ardından         
Doğu Akdeniz’de gerilim yeniden tırmanışa geçti. Yunanistan sondaj krizini         
görüşmek üzere Avrupa Birliği'ni (AB) acil olarak toplantıya çağırdı. AB gelişmeleri           
"aşırı derecede endişe verici" olarak niteledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan “Sahillere         
hapsedilmeye rıza göstermeyeceğiz” dedi. Her ne kadar dış politika alanında görünse           
de, iki ülke arasında şimdiye kadar yaşanan her ihtilafın iktidardaki partilerin işine            
geldiğini de unutmamak gerekiyor.  

 

 
 

 
 

Düşünce ve ifade özgürlüğü gündemini takip ettiğimiz haftalık video programımız 
“COGİTO ERGO SUM” her Cuma Youtube kanalımızda; her cumartesi saat 22:00’de 

CanTV’de yayında... 
 

Tüm video bültenlerimize erişim için tıklayınız... 
 

 
Press In Arrest'ten 7 aylık “Basın Özgürlüğü" 
raporu 
 
Press In Arrest, "2020’nin İlk 7 Ayında Basın        
Özgürlüğü" raporunu yayımladı. Rapora göre     
Ocak ayından bu yana 11 şehirde görülen 89 basın         
davasında en az 152 gazeteci yargılanırken, bu       

gazetecilerin 8’i beraat etti, 8’i hapis, 1’i para cezası aldı. 133 gazeteci hakkındaki             
yargılamalar halen sürüyor. Koronavirüs karantinası döneminde dahi gazetecilere baskının         
katlanarak devam ettiğinin vurgulandığı raporun verilerine göre, Covid-19 pandemisi         
sürecinde 61 gazeteci ya ifadeye çağrıldı, ya gözaltına alındı ya da hakkında suç duyurusunda              
bulunuldu. Bu dönemde 18 gazeteci hakkında dava açıldı, 92 gazetecinin yargılandığı 59            
davanın duruşmaları görüldü.  

 
Bölge illerinde 6 ayda 638 baskın, 132 
tutuklama  
 
İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi,      
“Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi 2020 Yılı       
İlk 6 Ay İnsan Hakları İhlalleri Raporu”nu       
açıkladı. İHD’nin verilerine göre 6 aylık sürede       
638 ev ve iş yerine baskın düzenlendi, gözaltına        
alınan 769 kişiden 132’si tutuklandı.     

https://youtu.be/7niMNVEcsVQ
https://www.youtube.com/channel/UCcHEr8X2C6rM8363Dj8bY-g
https://www.youtube.com/watch?v=ELq_1_GDUkU&list=PL4XgOecTFdsH6SWFL_ihzBPMeKe8-Uqpp


Düşüncelerinden dolayı 33 kişi hakkında 17 soruşturma, 71 kişi hakkında 7 dava açıldı. 11              
dava kapsamında aralarında siyasetçiler, gazeteciler ve kamu çalışanlarının da olduğu 121           
kişi hakkında değişen hapis ve para cezaları verildi. 7 toplumsal gösteriye kolluk tarafından             
müdahale edilirken; eylemler kimi kentlerde süresiz, kimilerinde ise 15 günde bir ya da her              
ay yenilenerek yasaklandı. Valilikler tarafından 6  ayda 28 kez yasaklama kararı açıklandı.  

 
404 yurttaştan “101 Aksaçlı”ya destek 
 
Farklı siyasi görüş ve çizgilerden gelen 101       
siyasetçi, akademisyen, yazar ve sanatçının     
“Aksaçlılar sesleniyor” videosuyla iktidara ve     
muhalefete yaptıkları demokrasi çağrısına, '404     
Yurttaş'tan destek geldi. Aralarında Hikmet Çetin,      
Zeynep Altıok, Mehmet Tezkan, Fatma Bostan      
Ünsal, Semra Somersan, Ümit Kıvanç, Cahit      

Berkay, Menderes Samancılar’ın da bulunduğu siyasetçi, gazeteci, avukat, mühendis,         
öğretmen gibi farklı meslek gruplarından tanınmış isimler, demokrasi için iktidar ve           
muhalefete seslendi. “101 Aksaçlı”nın değerlendirme ve çağrılarına katıldıklarınıı ifade eden          
404 ismin imzasını taşıyan  ortak metin için tıklayınız. 

 
“İstanbul Sözleşmesi Yaşatır” 
 
Aralarında girişimimizin de bulunduğu 26 sivil      
toplum örgütü iktidarın hedefindeki İstanbul     
Sözleşmesi için ortak açıklama yayınladı.     
Açıklamanının tam metni şöyle: “İstanbul     
Sözleşmesi yaşatır; İstanbul Sözleşmesi    
uygulansaydı, Ocak 2020'den bu yana 163 kadın,       
Temmuz 2020’de 32 kadın en yakınlarındaki      

erkekler tarafından öldürülmeyebilirdi. Taleplerini anayasal hakları çerçevesinde dile        
getiren kadınlara uygulanan polis şiddeti, devleti suça ortak etmektir. İstanbul          
Sözleşmesi'nden çıkmanın değil, uygulamanın yollarını arayın.” 

 
"Erkeklik" öldürüyor, "İstanbul Sözleşmesi" 
yaşatır 
 
Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi    
tartışmasına bir tepki de erkeklerden geldi. Farklı       
meslek gruplarından 345 erkek, yayımladıkları     
metinde “Erkekler öldürüyor-İstanbul Sözleşmesi    
Yaşatır” dedi. Açıklamanın tamamı için tıklayınız.  
 
İstanbul Sözleşmesini savunan kadınlara polis     
şiddeti 
 
Ankara Kadın Platformu’nun İstanbul Sözleşmesi     
ile ilgili yapmak istediği açıklama polis tarafından       
engellendi, aralarında eylemi takip eden     

https://www.dusun-think.net/haberler/404-yurttastan-101-aksacliya-destek/
https://www.youtube.com/watch?v=kwA_bu6Im1w&feature=emb_title


Mezopotamya Ajansı muhabiri Eylem Akdağ’ın da olduğu 33 kadın darp edilerek gözaltına            
alındı.  

 
Grup Yorum konserine polis müdahalesi 
 
Grup Yorum’un Yenikapı’da 9 Ağustos Pazar      
günü yapmayı planladığı konser öncesi alan polis       
tarafından ablukaya alındı. Giriş ve çıkışların      
engellendiği alanda ‘Grup Yorum halktır,     
susturulamaz’ pankartı açan 25 kişi gözaltına      
alındı. 
 
1 Mayıs bildirisi dağıtan gence soruşturma  
 
Dersim’de 2019 yılında "İş, Eğitim ve Özgürlük       
için 1 Mayıs’ta Alanlara" başlıklı bildirileri      
dağıtan Emek Gençliği üyesi Yusuf Akın      
hakkında “örgüt propagandası” iddiasıyla    
soruşturma açıldı.  
 
 
İhale haberine erişim engeli 
 
İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği,      
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlunun arkadaşının    
kazandığı ihale ile ilgili haberlere erişim engeli       
getirdi. Yasaklanan 57 farklı haber ve sosyal       
medya paylaşımı arasında Cumhuriyet, Oda TV,      
Sol Haber Portalı, BirGün, AnkaHaber ve      
KRT’nin haberleri ve ekşi sözlük içerikleri de       
bulunuyor.  
 
Hornet’e erişim engeli 
 
Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği, eşcinsellere      
yönelik sosyalleşme uygulaması olan Hornet’e     
erişim engeli getirdi. Sosyal ağı "kişilik hakları       
ihlali" gerekçesi ile Ankara İl Jandarma      
Komutanlığı'nın erişime engellettiği öğrenildi.    
Daha önce de eşcinsellere yönelik başka bir       

sosyalleşme uygulaması olan Grindr’a erişim engeli getirilmişti. 
 
ArtıGerçek haberine erişim engeli 
 
Batman 1. Sulh Ceza Hakimliği sahte müşteri       
memnuniyeti anketi yaptırılıp işten çıkarılan     
Tempo Çağrı Merkezi çalışanlarıyla ilgili Artı      



Gerçek sitesinde yayımlanan habere erişim engeli getirdi.  
 
Suruç Aileleri İnisiyatifi’nin etkinliğine engel 
 
Suruç Aileleri İnisiyatifi’nin Suruç Katliamı’nın     
beşinci yılında düzenleyeceği ‘Düş Yolcuları     
Adalet Plaketleri’ töreni, Beyoğlu Kaymakamlığı     
tarafından yasaklandı.  
 
 
 
BM’ye çağrı: LGBTİ+ hakları için acil önlem       
alın 
 
İnsan Hakları Savunucuları Dayanışma Ağı     
bileşenleri, Birleşmiş Milletler (BM) yetkililerine     
bir mektup göndererek, son dönemde Türkiye’de      
LGBTİ+ haklarına yönelik artan tehdit ve      

uygulamalara dikkat çekti. Mektupta, Türkiye Hükümeti’nin ulusal ve uluslararası         
yükümlülüklerine uygun davranması gerektiğinin altı çizilerek, LGBTİ+’lara yönelik hedef         
gösterici, ayrımcı nefret söylemine son verilmesi ve LGBTİ+’ların bu tür söylem ve            
müdahalelere karşı korunması için gerekli önlemlerin acilen alınması çağrısı yapıldı. 

 
Tanrıkulu “Temmuz Ayı Hak İhlalleri 
Raporu”nu açıkladı 
 
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu,     
“Temmuz Ayı Hak İhlalleri Raporu”nu açıkladı.      
Rapora göre, Temmuz ayında konuşmaları ya da       
yazıları nedeniyle en az 4 kişi gözaltına alındı, 1         
kişi tutuklandı. En az 3 kişi hakkında dava, 2 kişi          
hakkında soruşturma açıldı. En az 175 internet       

içeriğine erişim engeli getirildi. Sosyal medya paylaşımları nedeniyle en az 12 kişi gözaltına             
alındı, 3’ü tutuklandı. En az 110 etkinliğe polisler tarafından müdahale edilirken, 316 kişi             
gözaltına alındı. 10 etkinlik, basın açıklaması, toplantı, gösteri, festival, tiyatro ya da film             
gösterimi valilikler, kaymakamlıklar tarafından engellendi. 16 ilde değişik sürelerle tüm          
eylem ve etkinlikler yasaklandı. Toplantı ve gösteriler nedeniyle açılan davalarda en az 62             
kişi mahkum edildi. 
 

 
 
***Adli tatil nedeniyle önümüzdeki hafta takip ettiğimiz davalarla ilgili herhangi bir gelişme 

bulunmamaktadır. 
 

 



 
Haftanın tüm haberlerine   www.dusun-think.net; 

bültenin pdf formatına da   www.dusun-think.net/bultenler  adresinden erişebilirsiniz.  
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