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TÜRKIYE
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RSF: Medya tehdit etmeyin, yargıya müdahale etmeyin

Bihr: !hlalleri cesaretlendirmeyin, cezalandırın
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Yargı izni olmadan arama ve gözaltı
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Tasarı, “acil hallerde”, polise amirin basit bir sözlü izniyle ki#inin üstünü ve araç aramasına izin veriyor.
RSF, amire verdi$i bu izni sonradan yazılı emre dönü#türme ve 48 saat içinde hakim onayına sunma #artı
getirilse de, tasarının, haber kaynaklarını gizlili$ini tehlikeye sokacak ölçüde yazı i#leri bürolarına veya
gazetecilerin evlerine yönelik zaten yaygın kazanan keyfi aramaları daha da kolayla#tıraca$ı uyarısında
bulundu.
Bu durumda emniyet güçleri, bir ki#iyi 24 saat süreyle, hatta “kamu düzeni a$ır tehdit altında” oldu$una
kanaat getirildi$inde 48 saat süreyle, gözaltında tutmak için hiç bir yargı kararına ihtiyaç duymayacak. Oysa
ki, medya temsilcileri toplumsal eylemleri izlerken zaten sıklıkla gözaltına alınıyorlardı. Tasarının habercileri
polisin keyfi uygulamalarıyla daha sık kar#ı kar#ıya getirmesinden endi#e ediliyor.

