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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 ola-naklarını 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



Destek programlarının sürdürülebilirliğinin sağlanması ve örnek model haline gelmesine yönelik faaliyetler

2.

İnternet Sitesi için Teknik Destek Aracı

İnternet Sitesi için Teknik Destek Aracı, Demokrasi için Medya/ Medya için Demokrasi Programı kapsamında
gazetecilerin, gazetecilik yapabilecekleri mecraları kurmalarına ve geliştirmelerine destek olmayı
hedeflemektedir.
Teknik Destek Aracı’nın amacı programın aşağıda belirtilen özel amaçlarına katkıda bulunarak, gazetecilik
mecralarının kurulması ve geliştirilmesiyle medyada çoğulculuğu artırmaktır.

Özel Amaç 1: Çoğulcu Medya ve Özgür Basına Talebin ve Farkındalığın Artırılması için Ortam
Sağlanması


Özel Amaç 2: Gazetecilik için Dayanışmanın Artırılması ve Koruma Geliştirilmesi

Bu Teknik Destek Aracı 1 Nisan 2019 tarihinde başvurulara açılacaktır.
Teknik Destek Aracı için ayrılan finansal kaynak ve program ekibinin uygulama kapasitesi yeterli olduğu sürece
31 Aralık 2021 tarihine kadar destekler devam edecektir. Finansal kaynağın tamamının kullanılması ya da
program ekibinin uygulama kapasitesinin aşılması durumunda, Teknik Destek Aracı’nın durdurulduğuna dair
www.media4democracy.org internet sitesinden duyuru yapılacaktır.
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Program boyunca en az 50 internet sitesi için destek verilecektir. Program kapsamında desteklenecek tüm
faaliyetlerin ve harcamaların 31 Aralık 2021 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir. Bu teknik destek aracı
“ilk önce başvurana hizmet” prensibiyle çalışacaktır. Teknik Destek Aracı için ayrılan finansal kaynak
tamamlandığında destekler durdurulacaktır.

3.

Başvuru kriterleri

3.1.

Uygun başvuru sahipleri

İnternet Sitesi için Teknik 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 kişiler


Türkiye’deki herhangi bir medya sivil toplum kuruluşuna (Gazeteciler cemiyetleri, meslek örgütleri,
sendikalar, basın ile ilgili dernekler, vb.) üye olan gazeteciler başvurabilir¹.
Teknik Destek Aracı kapsamında bir medya kurum ve kuruluşuna basın iş sözleşmesi ile bağlı olmayan serbest
çalışan gazetecilere² öncelik verilecektir.
Program boyunca birden fazla başvuru yapan kişilerin en fazla bir (1) başvurusu desteklenebilir.
3.2.

Uygun faaliyetler

İnternet Sitesi için Teknik Destek Aracı kapsamında gazetecilerin aşağıda yer alan faaliyetleri desteklenebilir.
Bu faaliyetler sadece yol gösterici olması amacıyla verilmiş olup, faaliyetler bunlarla sınırlı değildir.

Tematik alan kısıtlanması olmaksızın medyaki çoğulculuğa katkı sunan haber ve araştırma içerikli
internet siteleri

Gazetecilik alanında mesleki dayanışmayı güçlendiren veya çalışma koşullarını iyileştirmeyi amaçlayan
internet siteleri

Gazetecilerin araştırma veya anketler aracılığıyla elde ettikleri bulguları kamuoyuna duyurmak için
geliştirdikleri internet siteleri

Basın ve ifade özgürlüğü ilgili gelişmeleri ortaya koyan rapor, izleme ve değerlendirme faaliyetlerini
içeren internet siteleri


İnternet gazeteciliğini geliştiren ve örnek model oluşturan internet siteleri


Azınlıklar, gençler, kadınlar, mülteciler vb. dezavantajlı grupların hakları konusunda farkındalık yaratan
gazetecilik faaliyetlerini içeren internet siteleri
Faaliyetlerin Süresi: Başvuru sahibinin başvuru onayını takip eden ilk bir (1) ay içinde planlanan faaliyet
hazırlıklarına başlaması ve faaliyetleri on iki (12) ay içinde tamamlaması beklenmektedir.

(1) Program kapsamında gazeteciler arasındaki örgütlülüğü ve mesleki dayanışmayı teşvik etmek amacıyla başvuru sahiplerinin cemiyet, sendika,
dernek vb. medya sivil toplum kuruluşlarına üye olması beklenmektedir.
(2) Serbest Çalışan Gazeteciler Kimlerdir: Kaşeli tabir edilen haber başına para alan gazeteciler, işten çıkarılan (işsiz) gazeteciler ve emekli
gazeteciler yardımdan yararlanacak gazeteciler olarak belirlenmiştir.
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3.3.

Maliyetlerin uygunluğu

Bu destek aracı için yalnızca uygun maliyetler dikkate alınır. Uygun olarak kabul edilen maliyetler aşağıda
verilmiştir.


İnternet sitesi için alan adı (domain) gideri³



İnternet sitesi için barındırma (hosting) gideri⁴



İnternet sitesi için tasarım gideri⁵



Yazılı çeviri (Türkçe’den İngilizce’ye)⁶

Barındırma (hosting), alan adı (domain) ve tasarım aracı masrafları için toplamda en az 50 Avro, en fazla 200
Avro talep edilebilir.
ÖNEMLİ NOT:
Bu program kapsamında sunulacak tüm destek nakdi değil, aynidir.
Bu nedenle başvuru sahibine herhangi bir para transferi yapılmadan, destek almak istediği barındırma
(hosting), alan adı (domain) ve tasarım araçları giderleri karşılığında anlaşmalı tedarikçi tarafından hizmet
verilecektir.
Talep edilen destekle ilgili tüm harcamalar Gazeteciler Cemiyeti tarafından anlaşmalı tedarikçiye yapılacaktır.
Tüm harcamaların faturalandırma işlemleri Gazeteciler Cemiyeti tarafından yapılacak ve takip edilecektir.
Başvuru sahibinin Gazeteciler Cemiyeti’nin bilgisi dışında çalıştığı tedarikçiye ait faturalar kabul edilmeyecektir.
(Başvurusu onaylanan kişilere ayrıntılı bilgi iletilecektir).

4.

Teknik desteğin kapsamı

Demokrasi için Medya/Medya için Demokrasi Programı BT Uzmanı tarafından destek faaliyet süresince
verilecek teknik destek aşağıdaki gibidir:

Başvurunun kabulü sonrasında uygulama süreciyle ilgili kurallarını içeren rehberin başvuru sahibi ile
paylaşılması


Barındırma (hosting) ve alan adı (domain) satın alma işlemleri



Tema seçimi konusunda yönlendirme



Tema satın alma işlemleri



İnternet sitesi kurulumu


Admin paneli ve site yönetimi konusunda bilgilendirme notları ve yönlendirici videoların başvuru sahibi
ile paylaşımı


İhtiyaç durumunda Türkçe’den İngilizce’ye çeviri desteği

(3) Alan adı gideri en az bir, en fazla 3 yıllık talep edilebilir.
(4) Barındırma gideri en az bir, en fazla 3 yıllık talep edilebilir.
(5) Başvurusu kabul edilen kişilere Demokrasi için Medya/Medya için Demokrasi Programı Bilgi Teknoloji (BT) Uzmanı tarafından çalışma içeriğine
uygun farklı şablonlar önerilecektir. Uygulama aşamasında başvuru sahibinin bu şablonların birini tercih etmesi beklenmektedir.
(6) Çeviri desteği, Demokrasi için Medya/ Medya için Demokrasi Programı çevirmeni tarafından verilecektir. İnternet sitelerinde gerekli bölümler
için İngilizce çeviri yapılabilecektir.
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Faaliyetin tamamlanmasını takiben internet sitesinin başvuru sahibine devredilmesi

Başvuru sahibinin aşağıdaki talepleri bu destek aracı kapsamına girmemektedir ve BT Uzmanı tarafından
destek faaliyet süresince karşılanmayacaktır:


Kurumsal kimlik tasarımları (grafik tasarımı)



Özel tasarım internet siteleri



Özel yazılım geliştirme



Veri güvenliği hizmeti



Daha önce aktif olan internet sitelerinin revizyonu



Satın alınan hizmetlerde yapılacak değişiklikler



İnternet sitesi için içerik üretimi ve geliştirilmesi



İnternet sitesinin tümü için çeviri desteği



Farklı dillerde çeviri desteği

5.

Başvuru süreci

İnternet Sitesi için Teknik Destek Aracı başvuru süreciyle ilgili tüm bilgiler Mart 2019 içerisinde
www.media4democracy.org internet sitesinden duyurulacaktır ve başvuru süreci 1 Nisan 2019 tarihinde
başlayacaktır.
Bu destek aracına başvuru yapmak isteyen kişi ve kurumların öncelikle www.media4democracy.org internet
sitesinden kayıt olmaları gerekmektedir.⁷ Sisteme kayıtlı olmayan kişilerin başvuruları değerlendirmeye
alınmayacaktır.
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 ya da internet sitesi başvuru sistemi üzerinden yapabilirler.
E-posta ile başvuru süreci:
İnternet sitesine kayıt olan kişilerin, başvuru formunu “Başvuru sahibinin adı ve soyadı” konu başlığı ile,
teknik@media4democracy.org adresine göndermesi gerekmektedir. (Ek1: Başvuru Formu)
İnternet sitesi üzerinden başvuru süreci:
İnternet sitesine kayıt olan kişilerin kayıt oldukları sistem üzerinden başvuru formlarını yüklemesi
gerekmektedir. (Ek1: Başvuru Formu)

(7) İnternet sitesine kayıt olan kişilere otomatik olarak gönderilen aktivasyon e-postası onayladıktan sonra Destek Aracı’na başvuru yapılabilir.
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Teknik Destek Aracı için ayrılan finansal kaynak ve program ekibinin uygulama kapasitesi yeterli olduğu sürece
31 Aralık 2021 tarihine kadar destekler devam edecektir. Bu süre içerisinde başvurular için herhangi bir son
başvuru tarihi belirlenmemiştir. Finansal kaynağın tamamının kullanılması ya da program ekibinin uygulama
kapasitesinin aşılması durumunda, Teknik Destek Aracı’nın durdurulduğuna dair www.media4democracy.org
internet sitesinden duyuru yapılacaktır.
Başvurularla ilgili ek açıklama yalnızca; sunulan bilgilerin açık olmadığı durumlarda başvuru sahiplerinden talep
edilecektir.
Başvuru sahibine program ekibi tarafından en geç 5 iş günü içerisinde başvurusunun alındığına dair bilgi
iletilecektir.
Başvuru formunun değerlendirilmesi e-postanın ulaştığı tarihten itibaren en geç 20 iş günü içerisinde yapılacak
olup, başvuru sahibine, başvuru sonucu ile ilgili e-posta ile bilgilendirme yapılacaktır.
Başvuru öncesindeki tüm soruları yazılı olarak e-posta yoluyla alınacaktır. Başvuru yapmak isteyen kişiler,
başvuru sürecine dair sorularını teknik@media4democracy.org e-posta adresine gönderebilirler.

6.

Değerlendirme süreci

Değerlendirmeler başvuru sırasına göre yapılacaktır.
“İlk önce başvurana hizmet” prensibi ile başvuru sırasına göre destek verilecektir.
Başvuruların uygunluğu; Program Direktörü, Program Direktör Yardımcısı, BT Uzmanı ve Program Görsel-İşitsel
Uzmanı tarafından, Program Sorumlusunun desteğiyle aşağıdaki Değerlendirme Kriterleri’ne göre yapılacaktır.
Ayrıca 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.
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6.1.

Değerlendirme kriterleri tablosu

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.

Başvuru formu eksiksiz sunuldu
mu?

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

Başvuru içeriği ile program amaçları
örtüşüyor mu ve uygulanabilir mi?

Cevap hayır ise, başvuru desteklenemez.
Başvuru, Türkiye’deki gazetecilik faaliyetlerine,
medyada çoğulculuğa ya da gazeteciler
arasındaki mesleki dayanışmaya katkı sağlıyorsa
desteklenebilir.

Planlanan faaliyetler, teknik destek
aracının uygun faaliyetleri arasında
mı?

Cevap hayır ise, başvuru desteklenemez.
Eğer aynı başvuru içeriği daha önce uygulandıysa
başvuru desteklenemez.

İnternet
sitesi
sürdürülebilirliği
konusunda planlama yapıldı mı?

Cevap evet ise, başvuruya öncelik verilir.

Talep edilen bütçe kalemleri, miktarı
ve
teknik
destek
program
kapsamında uygun mu?

Talep edilen bütçe kalemleri, miktarı ve teknik
destek uygun değilse, başvuru desteklenemez

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

Cevap hayır ise, başvuru desteklenemez.

Başvuruda öngörülen faaliyetler
başka bir fon ile destekleniyor mu?

Cevap hayır ise, başvuru desteklenemez.

9

6.2.

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 himayesindeki 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.
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6.3.

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.

ÖNEMLİ NOT:
İnternet sitesinde yer alacak tüm içeriklerden başvuru sahibi sorumludur. Desteklenen internet siteleri için
Avrupa Birliği Görünürlük Kuralları uygulanacak olup, bahsi geçen kuralları başvurusu onaylanan kişilerle
paylaşılacaktır.
Uygulama aşamasında, Avrupa Basın Özgürlüğü Bildirgesi hükümleri ile Ulusal Komite’nin kabul ettiği yayın
ilkelerine aykırı bir durum söz konusu olursa, başvuru sahibi ile iletişime geçilecek ve belirtilen ilkelerin ihlaline
devam edilmesi durumunda verilen destek geri çekilecektir.
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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

Başvuru sahibi, özgeçmişini bu başvuru formu ile birlikte
teknik@media4democracy.org adresine göndermelidir. Ya da internet sitesinden
kayıt olunan bölümden özgeçmişini de yüklemelidir. (Ek1: Başvuru Formu)
Özgeçmişler Türkçe ya da İngilizce sunulabilir.
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