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1.Demokrasi için Medya/ Medya için Demokrasi Programı
Demokrasi için Medya/Medya için Demokrasi, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Gazeteciler Cemiyeti tarafından
yürütülen bir programdır.
Demokrasi için Medya/Medya için Demokrasi Programı, Türkiye’de medya çoğulculuğu ve basın özgürlüğü için uygun
ortamın sağlanmasına yönelik farkındalığı ve talebi artırmayı; gazetecilerin kendilerini güvende hissettiği, gazeteciler
arasında dayanışmanın güçlendirildiği bir ortamın oluşturulmasını hedefler.
Programda ulaşılması hedeflenen sonuçlar aşağıda sıralanmıştır:
1.

Çoğulcu medyanın oluşturulması için savunuculuk ortamının iyileştirilmesi,

2.

Gazetecilerin, mesleklerini yerine getirebilmeleri için dirençlerinin artırılması,

3.

Gazeteciler Cemiyeti’nin paydaşları ile ilişkilerinin ve gazetecilerin çalışma olanaklarını artırma kapasitesinin
kuvvetlendirilmesidir.

Bu hedeflere ulaşmak için yapılacak faaliyetler şunlardır:


İfade ve medya özgürlüğü izleme raporları



Farkındalığın artırılması ve Türkiye’deki mevcut durumun iyileştirilmesi için paydaş diyaloğunun
kuvvetlendirilmesi çalışmaları



Medya çoğulculuğu için yerelde ve ulusal düzeyde dayanışmanın iyileştirilmesine yönelik çalışmalar



Gazetecilerin kullanabileceği tam donanımlı, sekretarya hizmeti içeren, konferans salonu, stüdyo imkânlarına
sahip bir “Basın Evi” merkezi kurmak



Gazetecilerin kapasitelerinin iyileştirilmesi ve mesleklerini sürdürebilecek kanalların oluşturulması



Gazeteciler arasındaki iletişim ve işbirliğini artırmaya ve gazetecilik mesleğini güçlendirmeye yönelik faaliyetler



Programın görünürlüğünün, erişilebilirliğinin artırılmasına ve paydaşlar arası ilişkilerin kuvvetlendirilmesine
yönelik çalışmalar



Programlarının sürdürülebilirliğinin sağlanması ve örnek model haline gelmesine yönelik faaliyetler

2.Serbest Çalışan Gazetecileri Güçlendirme Destek Aracı
Serbest Çalışan Gazetecileri Güçlendirme Destek Aracı, Demokrasi için Medya / Medya için Demokrasi Programı
kapsamında bir medya kurum ve kuruluşuna sürekli basın iş sözleşmesi ile bağlı olmayan serbest çalışan gazetecilere
destek olmayı hedeflemektedir.
Serbest Çalışan Gazetecileri Güçlendirme Destek Aracı, serbest çalışan gazetecilerden gelen haber, araştırma ve dizi
yazılarının Gazeteciler Cemiyeti’ne ait 24 Saat gazetesinde¹ yayınlanması yoluyla serbest çalışan gazetecilere destek
sağlamak için tasarlanmıştır. Aynı zamanda, program kapsamında bu destekten yararlanan gazetecilere kendi yazılarını
yayınlayabilecekleri ve portfolyolarını oluşturabilecekleri önemli bir alan sağlanmaktadır. Özgün içeriklerin ve araştırmacı
gazeteciliğin desteklenmesine ve cesaretlendirilmesine ihtiyaç olduğu kadar toplumdaki yoksun kesimler, azınlıklar,
gençler ve kadınlar hakkındaki konulara da dikkat çekme ihtiyacı vardır.
Bu Destek Aracı kapsamındaki başvurular 1 Nisan 2019 tarihinde açılacak olup, 28 Şubat 2022 tarihine kadar toplamda
417 haber için destek verilecektir.

(1) Gazeteciler Cemiyeti, 1971 yılından beri, yaklaşık 48 yıldır 24 Saat adlı günlük gazetesini yayınlamaktadır. Gazete basılı olarak ve
internet ortamında (www.24saatgazetesi.com) yayınını sürdürmektedir.
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3.

Başvuru kriterleri

3.1.

Uygun başvuru sahipleri

Serbest Çalışan Gazetecileri Güçlendirme Destek Aracı’na başvuru yapacak kişilerin aşağıdaki tüm koşulları sağlaması
gerekmektedir:


Fiil ehliyetine sahip gerçek kişiler



Türkiye Cumhuriyet vatandaşı olma şartı gözetmeksizin Türkiye’de ikamet eden bireyler



Daha önce gazetecilik mesleğini icra etmiş ve başvuru döneminde bir medya kurum ve kuruluşuna sürekli basın
iş sözleşmesi ile bağlı olmayan serbest çalışan gazeteciler



Türkiye’deki herhangi bir medya sivil toplum kuruluşuna (Gazeteciler Cemiyetleri, Meslek Örgütleri, Sendikalar,
Basın ile ilgili Dernekler, vb.) üye olan gazeteciler başvurabilir.²

3.2.

Destek türleri ve temalar

Serbest Çalışan Gazetecileri Güçlendirme Destek Aracı kapsamında serbest çalışan gazetecilerin aşağıdaki fikri
eserlerine destek verilecektir:
•

Haber yazısı

•

Araştırma yazısı

•

Dizi yazısı

Aşağıda yer alan haber temaları sadece yol gösterici olması amacıyla verilmiş olup, temalar bunlarla sınırlı değildir:


Gazetecilik alanında mesleki dayanışma ve örgütlenme alanındaki haberler



Uluslararası haklar sistemi kapsamına giren temel, sosyal, ekonomik ve kültürel alandaki insan hak ve
özgürlükleri ya da hayvan hakları, çevre hakları, doğa hakları konularındaki savunuculuk haberleri



Azınlıklar, gençler, kadınlar, mülteciler vb. dezavantajlı gruplarla ilgili farkındalık yaratan haberler



Basın ve ifade özgürlüğüyle ilgili gelişmeleri ortaya koyan haberler



Ekonomi, Yaşam, Seyahat, Kültür ve Sanat haberleri

Tüm haber türlerinin özgün içerikte, daha önce herhangi bir yayın kuruluşunda yayınlanmamış olması gerekmektedir.

4.

Destek miktarı

Serbest Çalışan Gazetecileri Güçlendirme Destek Aracı kapsamında her haber yazısı başına brüt 75 Avro, araştırma
yazısı ve dizi yazısı başına ise brüt 120 Avro destek verilecektir.
Bir kişi yılda en fazla 5 yazı için destek alabilir.
Ödemeler başvuru sahibi ile yapılan telif sözleşmesi karşılığında yapılacaktır.
Başvurular için herhangi bir son başvuru tarihi belirlenmemiştir. Program süresince her ay başvuru alınacaktır.

Destek Türü

Destek Süresi

Aylık Destek Miktarı

Toplam Destek Miktarı

Haber yazısı

35 ay

9 haber yazısı

315 haber yazısı

Araştırma veya
dizi yazısı

34 ay

3 araştırma
veya dizi yazısı

102 araştırma veya dizi
yazısı

(2) Program kapsamında gazeteciler arasındaki örgütlülüğü ve mesleki dayanışmayı teşvik etmek amacıyla başvuru sahiplerinin
cemiyet, sendika, dernek vb. medya sivil toplum kuruluşlarına üye olması beklenmektedir.
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5.

Başvuru süreci

5.1.

Yayın talebi ön başvurusu yapılması

Serbest Çalışan Gazetecileri Güçlendirme Destek Aracı başvuru süreciyle ilgili tüm bilgiler Mart 2019 tarihi içerisinde
www.media4democracy.org internet sitesinden duyurulacaktır ve başvuru süreci 1 Nisan 2019 tarihinde başlayacaktır.
Serbest Çalışan Gazetecileri Güçlendirme Destek Aracı’na başvuru yapacak kişilerin, öncelikle
www.media4democracy.org internet sitesinden kayıt olmaları gerekmektedir.³ Sisteme kayıtlı olmayan kişilerin
başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
Bu destek aracına başvuru yapmak isteyen kişi ve kurumların başvuru formunda yer alan tüm alanların eksiksiz bir
şekilde ve Türkçe doldurulması gerekmektedir. Bu rehberde yer alan talimatlar doğrultusunda doldurulmayan formlar
geçersiz sayılacaktır.
Başvuru sahipleri destek başvurularını e-posta üzerinden ya da internet sitesi başvuru sistemi aracılığıyla başvuru
yapabilirler.
E-posta ile başvuru süreci:
İnternet sitesine kayıt olan kişilerin, ön başvuru formunu “24 Saat Yayın Talebi Ön Başvurusu: Başvuru sahibinin adı ve
soyadı” konu başlığı ile haber@media4democracy.org adresine göndermesi gerekmektedir. (Ek 1: Ön Başvuru Formu)
İnternet sitesi üzerinden başvuru süreci:
İnternet sitesine kayıt olan kişilerin kayıt oldukları sistem üzerinden ön başvuru formlarını yüklemesi gerekmektedir.
(Ek 1: Ön Başvuru Formu)
Başvuru formu Türkçe doldurulmalıdır.
Başvuru formunda yer alan tüm alanların eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir.
Başvuru sahiplerine program ekibi tarafından en geç 5 iş günü içerisinde ön başvurularının alındığına dair bilgi
iletilecektir.

5.2.

Yayın talebi tam başvurusu yapılması

Serbest Çalışan Gazetecileri Güçlendirme Destek Aracı kapsamında ön başvurusu kabul edilen kişilerin tam başvuru
formunu “24 Saat: Başvuru sahibinin adı ve soyadı” konu başlığı ile, haber@media4democracy.org adresine göndermesi
gerekmektedir. (Ek 2: Tam Başvuru Formu)
Başvuru formu Türkçe doldurulmalıdır.
Başvuru formunda yer alan tüm alanların eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir.
Başvuru sahiplerine program ekibi tarafından en geç 5 iş günü içerisinde ön başvurularının alındığına dair bilgi
iletilecektir.
Tam başvuru formlarının değerlendirilmesi e-postanın ulaştığı tarihten itibaren en geç 10 iş günü içerisinde yapılacak
olup, başvuru sahibine e-posta ile bilgilendirme yapılacaktır. Başvurusu onaylanan serbest çalışan gazetecilerle yayın telif
hakkını Gazeteciler Cemiyeti’ne devrettiğine dair belge gönderilecek olup, yayın öncesinde bu belgenin başvuru sahibi
tarafından imzalanması gerekmektedir (Başvurusu onaylanan kişilere ayrıntılı bilgi iletilecektir).

(3) İnternet sitesine kayıt olan kişilere otomatik olarak gönderilen aktivasyon e-postası onayladıktan sonra Destek Aracı’na başvuru
yapılabilir.
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6.

Değerlendirme süreci

Başvurular, 24 Saat gazetesinin bağımsız ve nitelikli editörlük süreci kapsamında değerlendirilecektir. Bu süreç, Ulusal
Komite yönlendirmeleri ile Demokrasi için Medya/Medya için Demokrasi Programı’nın Editörü tarafından Program
Direktörü ve Direktör Yardımcısı’nın gözetiminde yönetilecektir. Değerlendirmelerde Avrupa Basın Özgürlüğü Bildirgesi
hükümleri ile Demokrasi için Medya/Medya için Demokrasi Programı kapsamında kurulan Ulusal Komite’nin kabul ettiği
yayın ilkeleri gözetilecektir.
Ulusal Komiye, dört gazeteci, bir akademisyen, bir sivil toplum örgütü temsilcisi ve bir üye de avukat olmak üzere yedi
üyeden oluşmaktadır. Ulusal Komite üyelerini Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu belirlemiştir. Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı ve Program Direktörü, Ulusal Komite'nin daimi üyelerdir. Ulusal Komitenin çalışma prensipleri komitenin kendisi
tarafından belirlenmiş olmasına rağmen söz konusu prensipler; İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Madde 19 "Her
ferdin fikir ve fikirlerini açıklamak hürriyetine hakkı vardır. Bu hak fikirlerinden ötürü rahatsız edilmemek, memleket sınırları
mevzubahis olmaksızın malumat ve fikirleri her vasıta ile aramak, elde etmek veya yaymak hakkını içerir" ve 10
maddeden oluşan ve temel özgürlükler ile hükümetlerin sorumluluklarını özetleyen Avrupa Basın Özgürlüğü Bildirgesi,
uyarınca hazırlanmıştır.
Aşağıdaki Değerlendirme Kriterleri’ne göre yapılacaktır.
Değerlendirmeler yapılırken ayrıca araştırmacı gazetecilik, özgün içerik ve sosyal farkındalık gibi konular göz önünde
bulundurulacak ve seçimler gelen haberin niteliğine bağlı olarak yapılacaktır.

6.1.

Ön Başvuru Formu Değerlendirme Kriterleri

ÖN BAŞVURU DEĞERLENDİRME
KRİTERİ

EVET

HAYIR

YORUM

Başvuru sahibi uygun mu?

Cevap hayır ise, başvuru desteklenemez.

Başvuru sahibi
www.media4democracy.org
adresine kayıtlı mı?

Cevap hayır ise, başvurunun değerlendirilmesi
yapılmadan önce, www.media4democracy.org
adresine kayıt olması beklenir.

Ön başvuru formu eksiksiz sunuldu
mu?

Cevap hayır ise, program ekibi tarafından bilgi
talep edilebilir. Yeterli bilgi gelmemesi durumunda
başvuru desteklenemez.

Ön başvuru formunda sunulan
haber türü destek aracı kapsamında
mı yer alıyor mu?

Bu destek aracı kapsamındaki 3 haber türü
(• Haber yazısı • Araştırma yazısı • Dizi yazısı)
kapsamında değilse, desteklenemez.
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6.2.

Tam Başvuru Formu Değerlendirme Kriterleri

TAM BAŞVURU
DEĞERLENDİRME KRİTERİ
Başvuru formları eksiksiz sunuldu
mu?
Haberin içeriği özgün ve tarafsız
mı?

EVET

HAYIR

YORUM
Cevap hayır ise, başvuru desteklenemez.Yeterli
bilgi
gelmemesi
durumunda
başvuru
desteklenemez.
Cevap hayır ise, başvuru desteklenmez.

Haber içeriği yeterli mi?

Cevap hayır ise, gerekli durumlarda başvuru
sahibinden bilgi talep edilebilir.

Haber gerçeğe dayalı mı?

Cevap hayır ise, başvuru desteklenemez.

Başvuru içeriği sosyal farkındalığa
katkıda bulunuyor mu?

Cevap hayır ise, başvuru desteklenemez.

Haberin içeriği 24 Saat gazete-sinin
bağımsız ve nitelikli editör ekibi ve
Demokrasi için Medya / Medya için
Demokrasi Programı’nın editörünce
yayına uygun bulundu mu?

Cevap hayır ise, başvuru desteklenemez.

Avrupa Basın Özgürlüğü Bildirgesi
hükümleri ve Ulusal Komite’nin
kabul ettiği yayın ilkelerine uyuyor
mu?

Cevap hayır ise, başvuru desteklenemez.
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6.3.

Avrupa Basın Özgürlüğü Bildirgesi

1.

Basın özgürlüğü demokratik bir toplum için şarttır. Basın özgürlüğünü desteklemek ve korumak, çeşitliliğine,
siyasi, sosyal ve kültürel misyonlarına saygı göstermek her hükümetin görevidir.

2.

Sansüre müsaade edilemez. Tüm basın unsurlarındaki bağımsız gazetecilik, baskı ve zulümden, hükümetlerin
siyasi ve düzenleyici müdahalelerinden özgürdür. Basın ve çevrimiçi medya, devlet lisansına tabi olamaz.

3.

Gazetecilerin ve basın mensuplarının bilgi toplama ve yayma hakkı tehdit edilemez, sınırlandırılamaz veya
cezaya tabi tutulamaz.

4.

Gazetecilik kaynaklarının korunması kesin surette desteklenir. Haber merkezlerinin, özel odaların ve
gazetecilerin bilgisayarlarının, bilgilerin kaynaklarını teşhis etmek veya yayıncı mahremiyetini ihlal etmek
amacıyla gözetlenmesi ve elektronik olarak gizlice dinlemesi kesinlikle kabul edilemez.

5.

Basın unsurları görevlerini yerine getirirken, yasalar ve yetkililer tarafından tam anlamıyla korunmalarının teminatı
tüm devletler tarafından sağlanmalıdır. Bu, gazetecileri ve çalışanlarını özellikle tacizden ve/veya fiziksel
saldırıdan korumak için geçerlidir. Bu hakları ihlal etmeye yönelik tehditler veya bu hakların ihlali, yargı gücü
tarafından dikkatlice incelenmeli ve cezalandırılmalıdır.

6.

Basının ekonomik geçim kaynakları devlet tarafından, ya da devlet himayesin-deki kurumlar tarafından tehlikeye
atılamaz. Ekonomik yaptırım tehditleri de kabul edilemez. Özel sektör şirketleri, medyanın gazetecilik
özgürlüğüne saygı duymak zorundadır. Bu şirketler, basın içeriğine baskı kuramaz veya basın içeriğine ticari
içerik karıştırmaya teşebbüs edemezler.

7.

Devlet veya devlet kontrolündeki kurumlar, basının ve gazetecilerin bilgiye erişim özgürlüğünü engelleyemezler.
Bu kurumlar, onların bilgi sağlama görevlerini desteklemekle yükümlüdürler.

8.

Basın ve gazetecilerin, yurtdışı kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere, tüm haber ve bilgi kaynaklarına engelsiz
erişim hakkı vardır. Yabancı gazetecilere, muhabirlik yapabilmeleri için vize, akreditasyon ve diğer gerekli
belgeler vakit kaybetmeksizin sağlanmalıdır.

9.

Her ülkenin vatandaşlarının ulusal ve dış kaynaklara ve bilgilere erişim sağlayabilmesi hakkıdır.

10.

Hükümet, gazetecilik mesleğine girişi kısıtlayamaz.

6.4.

Ulusal Komite Yayın İlkeleri

1.

Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı yayın yapılamaz. Genel ahlaka ve ailenin korunması ile
toplumun millî ve manevî değerlerine aykırı olmama ilkelerine azami özen gösterilmelidir.

2.

Nefret söylemine yer verilemez, kimsenin ırkı, cinsiyeti, yaşı, sağlığı, bedensel özrü, sosyal düzeyi ve dini
inançları nedeniyle ayrıma, ötekileştirmeye, farklı muameleye izin verilemez.

3.

Yayınlarda her türlü şiddet, zorbalık, terör ve benzeri kanun dışı davranışlar özendirilemez, övülemez,
savunulamaz.

4.

Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere
yayınlarda asla yer alamaz.

5.

Özel yaşama saygı gösterilir, kamu çıkarlarının gerektirdiği durumlar dışında, yayın konusu yapılmasına izin
verilmez.

6.

Haberlerde kişisel değerlendirmelere ve yorumlara yer verilmez.

7.

Haber ve araştırmalarda meslek etik ilkeleri çerçevesinde gerekli araştırma yapılır. Karşı görüş alınmadan,
soruşturmacı gazetecilik ilkelerine uyulmadan hazırlanacak yazılara yer verilmez.

8.

Gazeteciye kaynağı sorulamaz.

9.

Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimse “suçlu” ilan edilemez.

10.

İlan ve reklam malzemesi haber şeklinde yayınlanamaz.
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İLETİŞİM

Gazeteciler Cemiyeti
Demokrasi için Medya/ Medya için Demokrasi Programı
Üsküp Caddesi No:35 Çankaya/Ankara

+ 90 312 427 15 22

www.media4democracy.org
www.gazetecilercemiyeti.org.tr
www.24saatgazetesi.com

facebook.com/media4democracy
twitter.com/democracy4media
instagram.com/media4democracy

Lütfen bu formun görüntüsünü ya da taranmış halini EK2 Tam Başvuru Formu ile birlikte
haber@media4democracy.org e-posta adresine gönderiniz. Ya da internet sitesinde kayıt
olduğunuz panelden bu dosyayı yükleyiniz.
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