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BEN KI-MOON (BM), Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye temsilcisi’nin ‘derhal 
saliverilmesini’ talep ediyor. 

 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri BEN KI-MOON, dün, Sınır Tanımayan Gazeteciler 
Türkiye temsilcisi Erol Önderoğlu’nun ve iki arkadaşının tutuklanmasıyla çok yakından 
ilgilendiğini belirtti ve Türk Yetkilileri tarafindan ‘derhal salıverilmesini’ talep etti.  
 
Pazartesi günü Istanbul’da tutuklanan ve ‘terörizm propagandası’ yapmakla suçlanan Sınır 
Tanımayan Gazeteciler Türkiye temsilcisi Erol Önderoğlu, Türkiye İnsan Hakları Vakfı 
başkanı Şebnem Konur Fincancı ve yazar Ahmet Nesin’in salıverimesini elde etmek için 
uluslararası bir işbirliği oluşturuluyor.  
 
21 Haziran Salı günü Sınır Tanımayan Gazeteciler Genel Sekreteri Christophe Deloire ile 
görüşen Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ben Ki-Moon, Türkiye’de 3 tane haber yapma 
hakkı savunucusunun durumlarıyla ‘yakından ilgilendiğini’ ve ‘derhal serbest bırakılmarını’ 
talep ettiğini belirttiği bir açıklama yaptı.  
 
Ben Ki-Moon, Sınır Tanımayan Gazeteciler Derneğinin basın ve ifade özgürlüğünün 
korunması için yaptiği cesur ve olmazsa olmaz çalışmalar için tebrik etti. Christophe Deloire 
tarafından ifade edilen, tüm dünyada sadece işlerini yapan gazetecilere yönelik artan tehdit, 
saldırı ve tutuklamalarla ilgili kaygıları paylaştığını ifade etti.  
 
Daha öncesinde, uluslararası bir çok yüksek yetkili pazartesi günü yaşanan tutuklamalarla 
yakından ilgilendiklerini belirtmişlerdi. Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz attığı 
tweet’te şunları ifade etti: Türk hükümeti tarafından gazetecilerin susturulması aralıksız 
devam etmektedir. (Bu tutuklamalar) Avrup Birliğinin değerlerine aykırıdır.  
 
Bu açıklamaları daha da geliştiren Avurpa Birliği Diş ilişkiler Yüksek Sorumlusu, Federica 
Mogherini aynı yöndeki açıklamasında bu tututuklamalarla ilgili olarak, Türkiye’nin insan 
haklarıyla ilgili angajmanlarının basın özgürlüğü dahil olmak üzere, tersi bir durum, dedi.  
 
Erol Önderoğlu ve arkadaslarının savunulmasında Avrupa Güvenlik İşbirliği Organizasyonu 
daha da ileri giderek, Dunja Mijatovic, Avrupa Güvenlik Isbirligi Organizasyonu basın 
özgürlüğü temsilcisi aracılığıyla şunları beyan etti : Bu insanları sessizliğe indirmek ve 
çoğulcu tartışmayı kısıtlamak sadece bu insanlara ve yakınlarına zarar vermek demek 
değildir, toplumun geneline zarar vermektir. Yetkili kurumlar insanların üzerine gitmeyi 
bırakmalı ve farklı seslere karşı mücadelede mahkumiyeti bir araç olarak kullanmayı terk 
etmelidir.  
 
Nils Muiznieks, Avrupa Birligi İnsan Haklari Komiseri, bir tweetinde, ‘dehşete düştüğünü’, ve 

Türk Makamları nezlinde ‘konuyu gündeme’ getireceğini belirtti.  

 
Sınır Tanımayan Gazeteciler 2016 basın özgürlükleri sıralamasında Türkiye 180 ülke 
içerisinde 151’inci sıradadır. 
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