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Gazeteciler Cemiyeti tarafından Avrupa Birliği’nin mali desteğiyle uygulanmakta olan
Demokrasi için Medya/Medya için Demokrasi (M4D) Projesi Ocak 2019 başlamıştır
ve Temmuz 2025’e kadar devam edecektir. M4D Projesi’nin birçok unsuru olmakla
beraber, temel amacı işsiz gazetecilere, bağımsız medya mecralarına ve medya
alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına destek vermektir. Bu bağlamda
M4D Projesi’nin iki ana destek mekanizması bulunmaktadır:
1. Basın Evi Destek Aracı (BEDA)

Basın Evi Destek Aracı (BEDA) mesleğinden ihraç edilmiş serbest çalışan
gazetecilere, bağımsız medya mecralarına ve medya alanında çalışan sivil toplum
kuruluşlarına ayni destek vermektedir. BEDA Eylül 2022 ve Eylül 2023 olmak üzere,
iki defa olmak üzere başvurulara açılacaktır. BEDA başvuru süresince, hedef gruplar
kendi projelerini tasarlayıp bu projelerle başvuru yapacaktır. Başvurular sadece bu
adresten kabul edilecektir: https://misbasvuru.media4democracy.org/ .
Serbest Çalışan Gazetecileri Güçlendirme Destek Aracı ise Türkiye’nin zor ekonomik
koşullarında serbest çalışan gazetecilere destek olmak amacıyla hayata geçirilmiştir.
Bu destek aracı özgün içerik üreten serbest çalışan gazetecilere telif desteği
sağlamaktadır. Bu destek aracına da başvurular sadece bu adresten kabul edilecektir:
https://misbasvuru.media4democracy.org/bedaser.html .
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2. Serbest Çalışan Gazetecileri Güçlendirme Destek Aracı

Destek araçları hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen buraya tıklayınız.
M4D Projesi, bu destek araçlarına başvurmak isteyenleri yönlendirmek için “Basın
Evi Yardım Masası” adında bir destek hattı kurmuştur. Yardım Masası, hem başvuru
sürecinde hem de destekten yararlananların uygulama süreçlerinde destek olmak için
tasarlanmıştır. Destek araçlarına başvuru süreçlerinde aşağıda ifade edilen başlıklarda
destek sağlanacaktır:
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•

Başvurucuları ilgili Destek Programlarına rehber ve yönergeye uygun şekilde
başvuru yapması için yönlendirmek

•

Başvuru sürecinde gerekli aşamaların ve adımların tamamlanmasına yardımcı
olmak

•

Online ve yüzyüze oturumlarla potansiyel başvurucuların sorularını
cevaplandırmak

•

M4D Projesi destek araçlarının başvuranın ihtiyaçlarını karşılamaması
durumunda, Gazeteciler Cemiyeti’nin uygulamakta olduğu diğer proje ve/
veya faaliyetlere yönlendirmek.

Başvuru sürecinde bu konularda destek almak için lütfen destek@media4democracy.
org adresine mail gönderiniz. Destek talebiniz uzmanlarımız tarafından en geç 5 iş
günü içinde cevaplandırılacaktır.
BEDA ve Serbest Çalışan Gazetecileri Güçlendirme Destek Aracı için bilgilendirme
günleri de düzenlenecektir. Bu bilgilendirme günleri hibrit şekilde, hem çevrimiçi
hem de Gazeteciler Cemiyeti Basın Evi’nde fiziksel olarak gerçekleştirilecektir.
Bilgilendirme günlerinden haberdar olmak için lütfen sosyal medya hesaplarımızı ve
projenin web sitesini takip ediniz.
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Yardım Masası, Basın Evi Destek Aracı’na başvurup destek görme hakkı kazanan
yararlanıcılar için de destek sağlayacaktır. BEDA desteği alan yararlanıcılara aşağıda
ifade edilen başlıklarda destek sağlanacaktır:
•

BEDA projelerinin uygulama ve faaliyetlerinin takibi, olası sorunların tespit
edilmesi

•

BEDA projelerinin izleme, değerlendirme, raporlama gibi süreçlerin takibi

•

Harcamaların idari kontrolü

•

Serbest Çalışan Gazetecileri Güçlendirme Destek Aracı’na yapılan
başvuruların idari sürecini yürütmek

•

Alınan geri bildirimleri ve görülen yeni ihtiyaçları raporlayıp, destek araçlarını
kullanıcı dostu olacak şekilde geliştirmek

Yukarıda ifade edilenler hakkında detaylı bilgilendirme BEDA uygulama eğitimlerinde
ayrıca yapılacaktır.

Gazeteciler Cemiyeti Basın Evi Hafta içi 09:30-17:30 (Resmi ve idari tatiller hariç)
saatleri arasında açıktır. Basın Evi gerek fiziki gerekse telefon, mail ve çevrimiçi
görüşme araçlarıyla desteklerden yararlanmak isteyenlerin ulaşabileceği bir yerdir.
Daha fazla bilgi için lütfen www.media4democracy.org ve www.gc-tr.org adreslerini
ziyaret ediniz.
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www.media4democracy.org
www.gc-tr.org
www.24saatgazetesi.com
https://9koy.org
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facebook.com/media4democracy
twitter.com/democracy4media
instagram.com/media4democracy
youtube.com/media4democracy

Gazeteciler Cemiyeti Basın Evi Yayınıdır

This publication was produced with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility
of Association of Journalists and do not necessarily reflect the views of the European Union.
Bu yayın Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla Gazeteciler Cemiyeti
sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

