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RSF: 4. Yargı Paketi de Yetersiz Kalır 

 

RSF, “Yargı tacizine daha kapsayıcı düzenlemelerle son verilebilir”. Örgüt, Balbay, Özkan, 
Erdoğan, Namaz, Menteş’in durumuna değindi; dava ve soruşturmaların sonunun gelmediğini 
bildirdi.  

Uluslar arası Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü, TBMM’de görüşülmesi beklenen 4. Yargı 
Paketi’nin önceki paketler gibi bilgi özgürlüğünü geliştirmede yetersiz kalmasından endişe ettiğini 
açıkladı. 

“Halihazırda onlarca gazeteci yargılanmadan hapishanede gün öldürüyor. Yargıçlar, geçici tutuklama 
kararları verirken veya bu tutukluluğu uzatırken geçmişe göre daha fazla somut gerekçe 
göstermiyorlar. Diğer yandan yeni gözaltı ve mahkumiyetler hala korkutucu bir hızla sürüyor. 6352 
Sayılı 3. Yargı Paketi’nin yürürlüğe girmesinden sekiz ay sonra sorun yerinde duruyor”.  

RSF: Olumlu, kapsayıcı olmadığından da yetersiz 

Paris merkezli uluslar arası dernek, terörle mücadele düzenlemelerinin uygulama alanının 
daraltılmasının ve sapmalarının da sınırlandırılmasının “önemli, ileri bir adım fakat yetersiz” olduğunu 
vurguladı.  

RSF, “Türkiye’de gazetecilere yönelik yargı tacizi ancak bu reform özgürlüğü baltalayan tüm 
düzenlemeleri kapsadığında son bulabilir. Düzenlemeler, polisin, savcılığın ve yargıçların takdir 
haklarını asgariye çekecek ölçüde belirgin şekilde kaleme alınmalıdır” açıklaması yaptı.  

“Hapiste tutuluyor veya cezası tecilli yaşıyorlar” 

RSF, beşinci tutukluluk yılına giren Ergenekon davası sanığı ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa 
Balbay’ın ve Eylül 2008’den aynı dosyadan tutuklu olan gazeteci Tuncay Özkan’ın dün (11 Mart) 277. 
duruşmaya çıktığı, Eylül 2006’dan beri tutuklu olan Özgür Radyo eski yayın yönetmeni Füsun 
Erdoğan’ın Atılım gazetesi yazarı Bayram Namaz ile birlikte bugün (12 Mart) İstanbul 10. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkmaya devam ettiği belirtildi.  

“Bu gazetecilerin bu kadar uzun süreler için tutuklu bırakılması belli başına bir skandal ve Türkiye’nin 
uluslar arası taahhütlerinin ciddi şekilde çiğnenmesidir. Şartlı şekilde tahliye edilmeleri ve adil 
yargılanmadan faydalanmaları gerekir”. 

Tahliye ve yeni davalar 

RSF açıklamasında, DİHA muhabirleri Özlem Ağuş’un şartlı şekilde tahliye edildiğine, aynı ajans 
muhabiri Cengiz Oğlağı’nın kefaletle serbest bırakıldığına, özgürlük hakiminin DHKP-C 
operasyonundan tutuklanan Yurt gazetesi muhabiri Sami Menteş’i tahliye etmeyi 30 Ocak’ta 
reddettiğine de yer verildi.  

“Hükümleri açıklanmayan” veya “cezaları ertelenen” gazetecilerin durumuna değinilen açıklamada, 
Haber Rüzgarı sitesi yayın yönetmeni Yüksel Özbek ve Görele Sol sitesi yetkilisi Ali Dursun’un 
“Başbakana hakaret”ten ertelemeli 11 ay 20 gün hapse mahkum edildiği, Takvim gazetesi yazarı 



Rasim Ozan Kütahyalı’nın bir kişiye “işkenceci” diyerek “anısına hakaret” etmekten üç ay hapse 
mahkum edildiği, cezanın paraya çevrildiği de vaka olarak yer aldı.  

Ayrıca, “Hrant Dink Ermeni Soykırımı’nı tanıdığı için katledildi” diyen gazeteci-yazar Temel Demirer’le 
ilgili 301 davasının da 6352 Sayılı 3, Yargı Paketi’nden askıya alındığı da hatırlatıldı.  

RSF, Silvan Mücadele gazetesi yayın yönetmeni Ferhat Parlak hakkında “Devletin birliğini ve ülke 
bütünlüğünü bozmak” suçlamasıyla soruşturma yürütülmesine, Savaş Karşıtları sitesi yetkilisi Halil 
Savda hakkında  “halkı askerlikten soğutmak”tan yeni soruşturma açılmasına ve Sevan Nişanyan 
hakkında, “Halkın bir bölümünün benimsediği dini değerlerini aşağılamak”tan yeni bir dava açılmasına 
da değindi.  

 

RSF açıklamasının Fransızca örneği için: http://fr.rsf.org/turquie-des-reformes-ambitieuses-s-11-03-
2013,44195.html 

 

 


