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Karar
Akademik Medya ve İletişim Topluluğu (Gesellschaft für Medienwissenschaft),
Almanya, Avusturya ve İsviçre’de yaklaşık 1400 üyesi ile akademik alanda medya ve
iletişimi temsil ederek, Türkiye’de üniversitelerin ve basının içinde bulunduğu durumdan
derin endişe duymaktadır. Bu nedenle Derneğimiz, 28.9.-1.10.2016 tarihleri arasında
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Berlin’de gerçekleştirilen yıllık toplantısında, Türk akademisyenlerin ve basın
mensuplarının desteklenmesi hususunda oybirliğiyle aşağıdaki kararı almıştır.
Türkiye’de bir çok meslektaşımız ve enstitü ile çok yönlü ilişkiler içinde bulunan
Akademik Medya ve İletişim Topluluğu (Gesellschaft für Medienwissenschaft) olarak,
Türkiye’deki, 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrası ilan edilen olağanüstü hal kapsamında,
kitlesel görevden el çektirmeler, ihraçlar, kovuşturma ve ceza davaları ile disiplin
soruşturmalarına maruz kalan akademisyenlere ve gazetecilere yönelik alınan geniş
kapsamlı önlemlerden endişe duymaktayız.
Demokratik bir toplumda kitlesel medya sektörü ve üniversiteler, toplumsal ve kültürel
ilişkiler alanındaki bilimsel faaliyetler bakımından özel bir sorumluluğa sahiptir. Haber
verme, araştırmacı gazetecilik ve politik alanda fikir oluşumuna imkan sunma yanında,
güncelin sorgulanması ve ayrıca dünyaya bakışta alternatif perspektiflerin araştırılması
ve temini, bunlar arasındadır. Bu nedenle, fikir ve düşünceyi açıklama özgürlüğü,
eleştirel bağımsız düşünme, demokratik bir toplumda akademik araştırmanın ve basının
özgürce haber yapmasının temel şartlarındandır.
Ne barışa çağrıda bulunmak için imza kampanyasına katılma ne de kriz bölgelerinden
rahatsız edici haberler yapılması, hukuki bakımdan bir denetim imkanı verilmeksizin
basın mensuplarının ve akademisyenlerin kitlesel ihraçlarını, tutuklanmalarını ve takibata
maruz kalmalarını haklı gösterir.
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Türkiye’deki meslektaşlarımızla dayanışma, akademik özgürlüğün ve basın özgürlüğünün korunması adına,
sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım’a, bilimin ve basının bağımsızlığına saygı göstermesini;
bilimsel kurum ve basın kitle kuruluşları mensuplarına karşı yürütülen işten çıkarma ve takibatlardan geri
dönülmesini ve hukuk devleti ilkelerinin garanti altına alınması çağrısında bulunuyoruz!
Akademik Medya ve İletişim Topluluğu adına
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