Why safety of journalists
is important?
Any interference with the right to freedom of expression
of journalists and other media actors have a grave chilling
effect on their freedom of expression. And this effect is more
devastating when the attacks and intimidation are aggravated
by a culture of legal impunity for their perpetrators.

What kind of violations?
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There are some means of intimidating and silencing journalists
and other media actors: The need of safety is vital when they
are threatened, harassed, subjected to surveillance, to searches,
to seizure of materials and confidential sources, intimidated,
arbitrarily deprived of their liberty, physically attacked, tortured
and even killed because of their investigative work, opinions or
reporting. This particularly concerns when their work focuses
on the misuse of power, corruption, human rights violations,
criminal activities, terrorism and fundamentalism or reporting
on matters of public interest.

How to ensure the safety:
Member states should:
• take effective preventive measures to ensure independence
of the media and safeguard media pluralism,
• protect journalists and other media actors by providing
effective legal remedies and redress for violations to prevent
impunity for perpetrators of crimes against them,
• take positive measure enabling journalists and other media
actors to contribute to public debate effectively and without
fear.
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MADDE 10: İfade Özgürlüğü
1. Herkes ifade özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hak, kamu
makamlarının müdahalesi olmaksızın ve ülke sınırları
gözetilmeksizin, kanaat özgürlüğünü ve haber ve görüş alma
ve de verme özgürlüğünü de kapsar. Bu madde, Devletlerin
radyo, televizyon ve sinema işletmelerini bir izin rejimine tabi
tutmalarına engel değildir.
2. Görev ve sorumluluklar da yükleyen bu özgürlüklerin
kullanılması, yasayla öngörülen ve demokratik bir toplumda
ulusal güvenliğin, toprak bütünlüğünün veya k amu
güvenliğinin korunması, kamu düzeninin sağlanması ve suç
işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın, başkalarının
şöhret ve haklarının korunması, gizli bilgilerin yayılmasının
önlenmesi veya yargı erkinin yetki ve tarafsızlığının güvence
altına alınması için gerekli olan bazı formaliteler, koşullar,
sınırlamalar veya yaptırımlara tabi tutulabilir.
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_TUR.pdf

Gazeteci güvenliği nedir?
Basın özgürlüğü ifade özgürlüğünün bir parçası olarak Avrupa
İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. maddesinde güvence altına
alınmaktadır. Basın özgürlüğü her biri demokratik toplum için
vazgeçilmez olan bilgiye erişim, gazeteciler ve diğer medya
aktörlerinin kamu bekçiliği yapma görevi, açık ve etkili kamusal
tartışmaya katkı unsurlarını kapsamaktadır. Demokratik toplumda
kendilerine verilen görevleri yerine getirmelerini sağlamak
amacıyla gazeteciler ve diğer medya aktörlerinin ifade özgürlüğü
hakkı kapsamlı bir şekilde korunmalıdır.
Avrupa Konseyi (AK), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve birçok
hükümetler arası organın (örneğin; AK Bakanlar Komitesi’nin Üye
Devletlere gazeteciliğin korunması, gazetecilerin ve diğer medya
mensuplarının güvenliğine ilişkin CM/Rec(2016) 4[1] sayılı tavsiye
kararı, Birleşmiş Milletler (BM) Cezasızlık konuları ve Gazeteci Güvenliği
ile ilgili BM Eylem Planı ve BM İnsan Hakları Komitesi 34 nolu Genel
Görüş) kabul ettiği üzere gazetecilik tanımı kamusal tartışmaya
katkıda bulunan ve gazetecilik faaliyetleri yürüten veya kamu
bekçiliği görevini yerine getiren diğer medya aktörlerini de
kapsamaktadır.
Günümüzde gazetecilik tam zamanlı profesyonel muhabirler,
analistler, blog yazarları, medya kuruluşları, her tür haber ve görüş
talep eden, alan ve veren özel bireyler gibi birçok aktör tarafından
paylaşılan bir meslektir.

Gazetecilerin güvenliği
neden önemlidir?
Gazeteciler ve diğer medya aktörlerinin ifade özgürlüğü hakkına
yönelik tüm müdahaleler onların ifade özgürlüğü üzerinde ciddi
bir caydırıcı etkiye neden olmaktadır. Saldırılar ve korkutma,
faillerin cezasız kalması kültürü ile bir araya geldiğinde bu etki
daha yıkıcı bir hal almaktadır.

Ne tür ihlaller?
Gazeteciler ve diğer medya aktörleri çeşitli şek illerde
korkutulabilir ve susturulabilir: Yürütmekte oldukları araştırma
çalışmaları, düşünceleri ya da yaptıkları haberler nedeniyle
tehdit edildiklerinde, tacize uğradıklarında, aramaya maruz
kaldıklarında, eşyalarına ya da gizli kaynaklarına el konulduğunda,
gözleri korkutulduğunda, keyfi olarak özgürlüklerinden mahrum
bırakıldıklarında, fiziksel olarak saldırıya uğradıklarında, işkence
gördüklerinde hatta öldürüldüklerinde güvenlik ihtiyaçları hayati
önem kazanmaktadır. Bu durum; özellikle de yaptıkları çalışmalar
güç ve yetkinin kötüye kullanılması, yolsuzluk, insan hakları
ihlalleri, suç içeren faaliyetler, terör ve köktencilik gibi konulara
odaklandığında ya da kamu çıkarını ilgilendiren meselelerle ilgili
haber yaptıklarında söz konusudur.

Güvenlik nasıl sağlanır:
Üye devletler:
• Medyanın bağımsızlığını sağlamak ve medya çoğulculuğunu
korumak için etkili önleyici tedbirler alır,
• Etkili hukuki çözüm yolları sunarak ve onlara karşı işlenen
suçları teşvik edenlerin cezasız kalmasını önlemek için ihlallerini
tazmin ederek gazetecileri ve diğer medya aktörlerini korur,
• Gazetecilerin ve diğer medya aktörlerinin kamusal tartışmalara
etkili bir şekilde ve korkmadan katkıda bulunabilmelerini
sağlamak için her türlü olumlu tedbiri alır.

ARTICLE 10: Freedom of Expression
1. Everyone has the right to freedom of expression. This right shall
include freedom to hold opinions and to receive and impart
information and ideas without interference by public authority
and regardless of frontiers. This Article shall not prevent States
from requiring the licensing of broadcasting, television or
cinema enterprises.
2. The exercise of these freedoms, since it carries with it duties and
responsibilities, may be subject to such formalities, conditions,
restrictions or penalties as are prescribed by law and are
necessary in a democratic society, in the interests of national
security, territorial integrity or public safety, for the prevention of
disorder or crime, for the protection of health or morals, for the
protection of the reputation or rights of others, for preventing
the disclosure of information received in confidence, or for
maintaining the authority and impartiality of the judiciary.
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_TUR.pdf

What is it?
The media freedom as part of freedom of expression is
safeguarded by Article 10 of the European Convention on
Human Rights. It includes the ability to access information, the
public watchdog role of journalists and other media actors; and
the contribution to open vigorous public debate, all of which are
essential in a democratic society. In order to enable journalists
and other media actors to fulfil the tasks described to them in a
democratic society, their right to freedom of expression should
enjoy a broad scope of protection.
As the European Cour t of Human Rights and many
intergovernmental bodies, including the Council of Europe
have recognized (i.e. Recommendation CM/Rec(2016)4[1] of the
Committee of Ministers to member States on the protection of
journalism and safety of journalists and other media actors; the United
Nations in its Plan of Action on the Safety of Journalists and the Issue
of Impunity and the Human Rights Committee’s General Comment
No. 34;) the definition of journalism is expanded to other media
actors who contribute to public debate and who perform
journalistic activities or fulfil public watchdog functions.
Today, journalism is a profession shared by a wide range of actors,
namely professional full-time reporters, analysts, bloggers, media
institutions, private individuals who engage in seeking, receiving
and imparting information and ideas of all kinds.

