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RSF 3. Yargı Paketini inceledi: “İhtiyatlı umut” 

 
 

RSF: “Daha Derin Reformlar İzlemezse Paketin Etkisi Olmaz” 
 
 
Uluslar arası Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 
görüşülmeyi bekleyen ve basın dosyalarına “şartlı af” getiren 3. Yargı Paketi ile ilgili “Pratiğe 
bakmalıyız. Paketi daha derin reformlar izlemezse etkili olmaz” açıklaması yaptı.  
 
“Gedikleri kapatmak yeterli değildir: Toplumsal özgürlükler, ancak Terörle Mücadele Kanunu ve 
Ceza Muhakemesi Kanunu baskıcı anlayışından arındırıldığında güvence altına alınabilir.”  
 
“Basit bir yatıştırma hamlesi? Gerçek bir değişim başlangıcı? 
 
Tüm dünyada basın özgürlüğü için mücadele veren Paris merkezli örgüt, 3. Yargı Paketi olarak 
kamuoyuna yansıyan düzenlemeyle ilgili, “pratikteki sonuçlarına bakmak isteriz” dedi.  
 
Basını suçlu ilan eden ve damgalayan yasaların kullanımının sınırlandırılmasının hedeflendiğine işaret 
eden RSF, düzenlemenin “daha anlamlı reformlar öncesi bir ilk adım” olmasını diledi; aksi taktirde 
etkisinin olmayacağını bildirdi.  
 
Girişim için “Basit bir yatıştırma hamlesi mi, gerçek bir değişimin başlangıcı mı?” diye soran RSF, 
açıklamasında “Ankara, bundan önce birçok kez içeriden ve dışarıdan dile getirilen eleştirileri 
dindirmek için yüzeysel hamlelerle yetindi. Böyle devam edemez. Türkiyeli gazetecilerin durumu artık 
tüm dünyada iyi biliniyor ve bölgesinde model bir rol üstlenen ülkenin imajına da zarar veriyor. Bu, 
yetkililer için bir sınav niteliğindedir” tespitine yer verdi. 
 
Türkiye hukuk sitemindeki kimi aksak yönlere el atan “Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi 
Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin 
Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun Tasarısı” isimli düzenlemenin “doğru yönde 
atılmış bir adım” olduğunu açıklayan RSF, “Bu adımlar, en üst düzey yetkililerin bile bugüne kadar 
yoğun bir şekilde inkâr ettikleri sorunların olumlu karşılanabilecek birer itirafıdır. Ancak yasa yapıcı, 
daha kapsamlı reformlar yapmak yerine bu düzenlemeyle yetinirse, bunun etkileri çok sınırlı olur” 
açıklaması yaptı.    
 
“Gedikleri kapatmak yeterli değildir: Toplumsal özgürlükler, ancak Terörle Mücadele Kanunu ve Ceza 
Muhakemesi Kanunu baskıcı anlayışından arındırıldığında güvence altına alınabilir.”  
 
Yargının hızlandırılması ve bazı basın dosyalarının askıya alınmasını da öngören yasa tasarısı geçen 
hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulmuştu. Gelecek haftalarda Meclis Genel Kurulu’nun 
gündemine gelecek olan düzenleme geçerse, savcı ve hâkimlerin, gazetecilerin tutuklanmasına da 
dayanak oluşturan "kuvvetli suç şüphesi”, “kaçma şüphesi”, “delil karartma”, “tanıklar üzerine baskı” 
gerekçelerin somut şekilde desteklemeleri gerekecek.  
 
Türkiye, ifade özgürlüğünü güvence altına alan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. Maddesi 
ihlalden bir çok kez Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nce mahkum edildi. Bunda, yasal çerçeve ve 
güvenlik refleksine bağımlı bir yargının uygulamaları etkilidir. RSF, konuyla ilgili tavsiyelerine Haziran 
2011’de yayımladığı bir araştırma raporunda (“Kitaptan Bomba Olmaz” (“A Book is not a bomb”, 
http://en.rsf.org/turquie-a-book-is-not-a-bomb-says-fact-16-06-2011,40471.html) yer vermişti.  
 
Düzenlemenin görünürde en kapsamlı yanını 5 bin kadar olduğu tahmin edilen basın dosyalarının üç 
yıl süreyle askıya alınmasını, aynı nitelikte bir suç işlenmemesi halindeyse ortadan kaldırılması 
oluşturduğuna işaret eden RSF, “Sabırsızlıkla tahliyeleri bekliyoruz. Ancak yargının bazen basın 
suçlarını ‘terörizm’ olarak nitelendirmesi ve tutuklukları da keyfi şekilde uzatması nedeniyle tahliyeler 
yetersiz kalacaktır. Bu vakaların birçoğu düzenleme dışında bırakıldı. Haber ve yazıları nedeniyle 



soruşturma, dava veya mahkumiyet dosyaları askıya alınan gazeteciler, bu durumda, üç yıl süreyle 
seslerini çıkarmamaya itileceklerdir” dedi.  
 
Yasanın uygulama alanını tam olarak öngörmenin şimdilik güç göründüğünü belirten RSF, Terörle 
Mücadele Kanunu’nun “terör örgütü açıklamalarına yer vermek” veya “terör örgütü propagandası 
yapmak” iddialarını düzenleyen 6 ve 7. maddelerininse tasarı kapsamında göründüğünü açıkladı.  
Bu durumda, İrfan Aktan, Ragıp Zarakolu ve Hakan Tahmaz gibi yargılanan birçok gazeteci bundan 
yararlanabilecek. Vedat Kurşun, Bedri Adanır, Ruken Ergün ve Ozan Kılınç gibi gazeteciler de 
bundan yararlanabilecek ve tutuklulukta geçirdikleri süreler de dikkate alındığında tahliye olabilecekler. 
Ancak keyfi bir şekilde “örgüt üyeliği”nden yargılananlar tahliye olamayacaklar.  
 
Uluslar arası normlara daha saygılı bir yargı mı? 
 
Keyfi şekilde tedbir amaçlı tutuklama kararına başvurmak, Türkiye hukuk siteminin en çok kınanan 
yanlarından birini oluşturuyor. Özellikle “terör” dosyalarında şüpheliler yargılanmadan önce bazen 
yıllarını demir parmaklıkların ardında geçiriyorlar. Hakimler, dayanak göstermek zorunda kalmadan 
itirazları sistematik şekilde reddediyorlar. RSF, tasarının 76. Maddesinin bu anlamda son derece 
önemli olduğunu bildirdi.  
 
“Uygulamayı görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Yüz kadar gazeteci davaları sonuçlanıncaya kadar 
aylarca hatta yıllarca tahliye edilmeyi bekliyorlar: Beklenti muazzam.”   
 
Girişimle dava açma sürelerinin de kısaltılmasının amaçlandığını da kaydeden RSF, haklarındaki 
suçlamaları öğrenmeden ayları da aşan süreleri cezaevinde geçirdiğini, avukatlarının da tutukluluklara 
itiraz edecek argümanlarının ellerinden alındığını vurgulayarak, bunun Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi ilkelerinin açık bir ihlali olduğunu kaydetti. RSF, odatv davası sanığı 11 gazetecinin 
iddianamenin düzenlenmesini ve haklarındaki suçlamalarını öğrenmek için altı ay tutuklu beklemek 
zorunda bırakıldığını hatırlattı. Aralık sonunda tutuklanan 30 kadar gazetecinin durumu ise belirsizliğini 
koruyor.  
 
Kayda değer iyileşme ve endişeler  
 
RSF, olumlu yanlar olarak uzun yıllar günlük gazete ve süreli yayınların 15 günden 1 aya varan 
sürelerle yasaklanmasına neden olan TMK’nın 6. Maddesinin 5. Fıkrasının yürürlükten kaldırılmasını 
gösterdi. Düzenleme, geçmişte Özgür Gündem, Azadiya Zelat ve Atılım gazetelerinin susturulması 
için kullanılmıştı. AİHM de bu nedenle Türkiye’yi “orantısız” cezalara başvurduğu gerekçesiyle 
mahkum etmişti.  
 
Gazetecilerin sıklıkla suçlandıkları Ceza Kanunu’nun 285 ve 288. Maddelerinde de değişikliğe 
gidilmesine değinen RSF, “soruşturmanın gizliliğini ihlal”i düzenleyen maddede “haber verme 
hakkı”nın göz önüne alınmasının olumlu olduğunu, “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs”e dair 
düzenlemedeyse daha net bir tanıma gidildiğini duyurdu.  
 
Ancak RSF yine de temkinli: “Önemli olan düzenlemeyle, hakim ve savcıların aşırı yorumlarını 
sınırlandırmasıdır. Uygulamak bakmak gerekecek”.  
 
Uygulamaya bağlı kalacak diğer bir düzenleme de özel yaşamın gizliliğini güvence altına alması ve 
telefon dinlemelerini de sınırlandırması beklenen ve buna verilen cezaları artıran düzenlemelerdir.  
 
RSF, bununla ilgili de, “Birçok soruşturmanın sadece telefon dinlemeleriyle yürütüldüğü dikkate 
alındığında düzenleme öncelikle polis keyfiyetine son vermesi umulur. Yasa değişikliğinin araştırmacı 
gazetecilik aleyhinde işletilmesi tehlikesi de var” şeklinde açıklama yaptı. 
 
“Uluslar arası deneyimler buna ihtiyatlı yaklaşılması gereğini ortaya koyuyor. İtalya’da yakın bir 
zamanda Silvio Berlusconi hükümetinin de kalkıştığı gibi, özel yaşamın korunması ve telefon 
dinleme yasağı sıklıkla gazetecilerin haber kaynaklarını kurutmanın bir gerekçesi yapılabiliyor. 
Yargının, kamu yararı görülen konularda halkın haber alma hakkını da göz önüne alarak meşru 
ilkelerle bir denge kuracağını umuyoruz ki bu, AİHM içtihatlarının da bir gereğidir.”   
 


