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“Basın özgürlüğü için karanlık bir gün”, RSF Türkiye temsilcisi tutuklandı. 
 

Sınır Tanımayan Gazeetciler (RSF) örgütü, Türkiye temsilcisi Erol Önderoğlu ve iki 

gazetecinin İstanbul'da bir mahkeme kararıyla terörizm suçlamasıyla, sorguda 

tutuklanmaları kararı vermesi karşısında afallamıştır. RSF, temsilcisine yönelik koşulsuz 

desteğini yineliyor ve Türk yetkilileri tüm suçlamaları düşürüp, tutuklananları serbest 

bırakmaya çağırıyor. 
 

RSF Doğu Avrupa ve Merkez Asya Masası Başkanı Johann Bihr “Bu Türkiye'deki basın özgürlüğü 

açısından başka bir karanlık gün” dedi.  

 

“Erol Önderoğlu, yargılanan gazetecileri savunmak için son 20 yıldır mücadele ediyor. Tüm dünya 

tarafından bilinen dürüstlüğü ve doğruluğu nedeniyle alanında bir lider. Onun hedef haline gelmesi 

Türkiye'deki basın özgürülüğünün düşüşüyle ilgili çok şey söylüyor.” 

 

Önderoğlu ve iki meslektaşı, Ahmet Nesin ve Şebnem Korur Fincancı günlük Kürt gazetesi 

Özgür Gündem ile dayanışma kampanyasına katıldıkları için “terörizm propagandası” ile suçlandı.  

 

RSF, şu basın açıklamasını yayınlamıştı: 

 

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye temsilcisi Erol Önderoğlu ve iki Türk entelektüel, Kürt 

medyasına destek kampanyasına katıldıkları için bugün sorguda tutuklanma ihtimali ile karşı 

karşıya. 

 

RSF, temsilcisine koşulsuz destek sunuyor ve Türk yetkilileri tüm suçlamaları düşürmeye çağırıyor. 

 

On yıllardır, RSF Türkiye'nin bağımsız gazeteciliği engellemek için terörle mücadele yasasını 

suistimal etmesini kınıyor ve Önderoğlu, günlük Kürt gazetesi Özgür Gündem ile dayanışma 

kampanyasına katıldığı için aynı uygulamanın mağduru oldu. 

 

Önderoğlu ile çok sayıda gazeteci, entelektüel ve insan hakları savunucusu sembolik olarak 

dönüşümle gazetenin genel yayın yönetmenliğini yapıyor. Bunun bir sonucu olarak  “terörizm 

propagandası” suçlamasıyla soruşturuluyorlar. 

 

Bugün savcı tarafından sorgulandıktan sonra, Önderoğlu ve iki meslektaşı Ahmet Nesin ve 

Şebnem Korur Fincancı duruşmalarında uygulanacak adli kontrol önlemlerine karar verecek 

İstanbul hakimliğine sevk edildi. Savcı sorguda tutukluluk talep etti. 

 



RSF Doğu Avrupa ve Merkez Asya temsilcisi Johann Bihr “Erol Önderoğlu, Türkiye’de ifade 

özgürlüğünün en ön sıradaki savunucusu olarak tüm dünyada tanınıyor. Onun terörizmle 

suçlandığını ve her zaman ifşa ettiği ihlallerin mağduru olduğunu görmek beklenmedik ve utanç 

verici bir durum. Önderoğlu ve Özgür Gündem’le dayanışma kampanyasına katılan diğerleri 

hakkında başlatılan tüm soruşturmaların acilen kapatılması çağrımızı yineliyoruz” dedi. 

 

Önderoğlu, 18 Mayıs 2016’da nöbetçi yayın yönetmenliğini yaptığı Özgür Gündem’de yayınlanan 

ve Türk güvenlik kuvvetleri içindeki güç mücadelelerini ve Kürdistan İşçi Partisi (PKK) 

militanlarına karşı devam operasyonlarla ilgili üç haberden dolayı yargılanıyor. 

 

1996’dan beri RSF Türkiye temsilcisi olan Önderoğlu, bianet haber sitesinde Türkiye’de ifade 

özgürlüğü raporları hazırlıyor. Uluslararası İfade Özgürlüğü Dayanışma Örgütü IFEX üyesi. 

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (OSCE) ve diğer uluslararası örgütlerle işbirliği yapıyor. 

 

 
 

    
 
Türkiye, RSF’nin Dünya Basın Özgürlüğü Endeksinde 180 ülke arasında 151. sırada bulunuyor. 


