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TÜRKIYE - BASIN TEHLIKE ALTINDA 
 

DEMOKRATIK GELISMELERE RAGMEN TÜRK GAZETECILER BÜYÜK  BASKı 
ALTıNDALAR 

 
 
Türkiye’ye altı günlük bir araştırma gezisi gerçekleştiren Sınır Tanımayan Gazeteciler 
temsilcileri, gezinin sonunda şu açıklamada bulunmuştur: Türkiye’de basın 
özgürlüğünün durumu hakkında kaygımızı dile getirmek amacıyla Türkiye’ye geldik. 
Gazetecilerin yüzlerle ifade edilen rakamlarla tutuklandığı 1990’lardan bu yana ilerleme 
kaydedilmiş olsa da, hala yapılması gereken çok şey var. Türkiye hala basın 
özgürlüğüne saygı göstermeyen bir ülke. Gazeteciler, işlerini yapabilmek için, bir hayli 
cesaret sahibi olmaları gerekiyor. Gazetecilik, icra edenleri hapis, tehdit ve fiziksel 
şiddet görme riskine açık bırakan tehlikeli bir meslek. Bugün, 15 yıl öncesinde olduğu 
gibi yalnızca ordu ya da Kürt meselesiyle ilgili konuları haber yapanların değil, bütün 
gazetecilerin tehdit altında olduğunu kaydetmek endişe verici. Basın özgürlüğünü 
savunmanın ulusal bir öncelik haline getirilmesi için Türk yetkililerine çağrıda 
bulunuyoruz. Başbakan, gazetecilerin kendilerini özgür bir şekilde ifade etme hakkının 
savunulmasına bağlılığını göstermelidir. Kendisi, şu ana kadar böyle bir tutum 
sergilememiştir.        
 
Örgüt 13-19 Nisan tarihleri arasında, son dönemde yaşanan gazeteci tutuklamaları ve 
gözaltılarını araştırmak ve ülkedeki basın özgürlüğünün durumunu gözden geçirmek 
amacıyla İstanbul’da bulundu. Sınır Tanımayan Gazeteciler envai çeşit gazeteciyle, 
bağımsız muhabirlerle, mahkeme muameleleriyle karşı karşıya olan gazetecilerin 
avukatlarıyla, mesleki örgütlerin üyeleri ve basın özgürlüğü için şu anda kampanya 
yürütmekte olan sivil toplumun önde gelen isimleriyle görüştü. Örgütün temsilcileri aynı 
zamanda, 3 Mart 2011’den beri hapsedilmiş olan Ahmet Şık’la 19 Ocak 2007’de 
katledilmiş olan Hrant Dink’in ailesi ve yasal temsilcileriyle de biraraya geldik.     
 
Ziyaret örgüte, Türkiye’deki mevcut olarak yürütülen basın özgürlüğü kampanyasını 
değerlendirme fırsatını sundu. Son derece aktif bir sivil topluma ek olarak, bir bütün 
olarak mesleğin kendisinin yakın zamanda tutuklanan gazetecilerle cesaret verici bir 
dayanışma sergilemektedir.  
 
19 Nisan 2011’de İstanbul’da; “Türkiye’de gazeteci tutuklanmaları ve gözaltıları: Basın 
özgürlüğü tehlike altında” başlıklı ve Sınır Tanımayan Gazeteciler’in Genel Sekreteri 
Jean-François Julliard, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Genel Sekreteri Sibel 
Güneş ve Ahmet Şık’la Nedim Şener’in Dostları’nın temsilcisi olarak İsmail Saymaz’ı 
biraraya getiren bir konferans düzenlendi. 
 
Sınır Tanımayan Gazeteciler, yalnızca işlerini yapan gazetecilere karşı istisnai terörle 
mücadele önlemlerine başvurulmasının ciddi ölçüde kısıtlanması için Türk adalet 
sistemine çağrıda bulunmaktadır. Bu çağrı özellikle de, terörle mücadele yasası 
çerçevesinde bulunan ve “terör örgütü propagandası”nı içeren davalarda hapis cezası 
öngören ve sıkça gazetecilerin, organize suç için kurulmuş ve acilen feshedilmeleri 
gereken özel mahkemelerde yargılanmalarına neden olan durumlar için geçerlidir.  
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Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü Türk yetkililerini, ulusal ve uluslararası STK’lar, 
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Avrupa Birliği tarafından hazırlanmış 
olan tutuklu gazeteci listelerine ciddi bir şekilde tepki vermeye davet etmektedir. Bu 
listeler, bir açıklık ruhu içerisinde itinayla incelenmeli ve salt mesleki çalışmaları 
nedeniyle hapsedilmiş olan gazeteciler derhal serbest bırakılmalıdır. 
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