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Gazeteciler Cemiyeti Basın Evi
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Gazeteciler Cemiyeti tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen
Demokrasi için Medya/Medya için Demokrasi Projesi (M4D), Türkiye’de medyada
çoğulculuğa katkı sunmayı, basın özgürlüğünün önemine ilişkin farkındalığı ve talebi
arttırmayı hedeflemekte, gazeteciler arasında dayanışmanın güçlendirildiği bir
ortamın oluşturulmasını amaçlamaktadır.

2. Serbest Çalışan Gazetecileri Güçlendirme Destek Aracı
Serbest Çalışan Gazetecileri Güçlendirme Destek Aracı, Demokrasi için Medya/
Medya için Demokrasi Projesi kapsamında, bir medya kurum ve kuruluşuna sürekli
basın iş sözleşmesi ile bağlı olmayan serbest çalışan gazetecilere destek olma
amacıyla yürütülmektedir.
Destek programı kapsamında; haber, araştırma, dizi yazısı, podcast, video haber ve
fotohaber kategorilerinde başvuru yapılabilir. Haberler, Gazeteciler Cemiyeti’nin
basılı günlük yerel yayın organı olan 24 Saat gazetesinin1 yanı sıra, gazetenin ve M4D
Projesi’nin internet sayfalarında, 9. Köy haber sitesinde ve M4D Projesi’nin YouTube
hesabında yayınlanacaktır.
Gazeteciler Cemiyeti, 1971 yılından beri, yaklaşık 51 yıldır 24 Saat adlı günlük gazetesini yayınlamaktadır. Gazete basılı olarak
ve internet ortamında (www.24saatgazetesi.com) okurla buluşmaktadır.
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1. Demokrasi için Medya/ Medya için Demokrasi Projesi

Destek programı 1 Eylül 2022 tarihinde başvuruya açılacak ve 1 Nisan 2025’e
kadar devam edecektir. Bu sürede toplam 442 haber için destek verilmesi
öngörülmektedir.

3. Başvuru kriterleri
3. 1. Uygun başvuru sahipleri
Serbest Çalışan Gazetecileri Güçlendirme Destek Aracı’na başvuru yapacak kişilerin
aşağıdaki tüm koşulları sağlaması gerekmektedir:
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•

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 gazetecilere öncelik verilecektir

•

35 yaşın altındaki gazetecilere öncelik verilecektir.
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3. 2. Destek türleri ve temalar
Serbest Çalışan Gazetecileri Güçlendirme Destek Aracı kapsamında serbest çalışan
gazeteciler aşağıda belirtilen türlerde haber hazırlayabilirler:
•

Haber yazısı

•

Araştırma yazısı

•

Dizi yazısı

•

Podcast

•

Video haber

•

Fotohaber

Uygun haber/yayın temaları aşağıda belirtilmiş olup, temalar bunlarla sınırlı değildir.
•

Gazetecilik alanından mesleki sorunlar, dayanışma, örgütlenme ve gelişmeler
hakkında haberler

•

Basın ve ifade özgürlüğüyle ilgili gelişmeleri ortaya koyan haberler

•

Hak odaklı habercilik yaklaşımıyla, insan hak ve özgürlükleri, hak ihlalleri
konularında kaleme alınan haberler

•

Hayvan hakları ve çevre konularında savunuculuk amacıyla kaleme alınan
haberler

•

Dezavantajlı gruplarla ilgili farkındalık yaratan haberler

•

Ekonomi, eğitim, sağlık, teknoloji, seyahat, kültür ve sanat haberleri

Proje kapsamında hazırlanacak haber ve yayınların özgün (daha önce farklı bir yayın
organında yayınlanmamış, rutin haber kategorisine girmeyen haber konuları) olması
gerekmektedir.

4. Telif ücreti
Serbest Çalışan Gazetecileri Güçlendirme Destek Aracı kapsamında telif ücreti;
haber yazıları, podcast yayınları ve fotohaberler için brüt 70 Avro karşılığı Türk
lirası, araştırma, dizi yazıları ve video haberler için brüt 90 Avro karşılığı Türk lirası
olarak belirlenmiştir. Ödemeler InforEuro2 kuru baz alınarak yapılacak, belirli
dönemlerle kur güncellenecektir.
Gazeteciler bir takvim yılında en fazla 5 haber veya yayın için telif
desteği alabilir. Gazeteciler Proje boyunca toplam 10 kez bu destekten
yararlanabilir.
Haberi onaylanan gazetecilerin, banka hesap bilgilerinin yer aldığı imzalı telif
sözleşmesini de imzalamaları gerekmektedir. Telif ödemesi, telif sözleşmesinde
belirtilen Türk lirası hesabına yapılacaktır.
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5. 1. Haber önerisi – ön başvuru
Serbest Çalışan Gazetecileri Güçlendirme Destek Aracı başvuru süreci,
gazetecilerin; hazırlayacakları haber hakkında bilgi veren ön başvuru aşaması ile
başlar. Ön başvuru aşamasında gazetecinin kısa özgeçmişi ve hazırlamayı planladığı
haberin konusu hakkında bilgi vermesi gerekmektedir. (Haber konusu 2 paragrafı
geçmeyecek şekilde yazılmalı, haberin önemi, varsa görüş alınacak kurum veya kişi
bilgisi ve haberin nasıl ele alınacağı belirtilmelidir.)
Ön başvuruda haber türünün haber yazısı, araştırma yazısı, dizi yazısı, podcast,
video haber veya fotohaber şeklinde belirtilmesi gerekmektedir. Ön başvurunun
eksiksiz ve Türkçe yapılması gerekmektedir.
Serbest Çalışan Gazetecileri Güçlendirme Destek Aracı başvuruları, Demokrasi
için Medya/ Medya için Demokrasi Projesi’nin destek başvuru portalı (https://
misbasvuru.media4democracy.org/bedaser.html ) üzerinden yapılmalıdır.
Ön başvurular 5 iş günü içinde sonuçlandırılır ve başvuru sahibine bilgi verilir.
Ön başvurular onaylanabilir, revizyon için geri çekilebilir, haber önerisi editör
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/
exchange-rate-inforavro_en
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5. Başvuru süreci

tarafından uygun bulunmaz ya da başvuru sahibi kriterleri karşılanmıyor ise
reddedilebilir. Ön başvurusu reddedilen başvuru sahibi, başvuru sahibi kriterlerini
karşılıyor ise yeni bir ön başvuru yapabilir.

5. 2. Haber/ yayın teslimi – tam başvuru ve uygun formatlar
Önbaşvuru süreci onaylanan haber sahiplerine, haber metin ve içeriklerini
göndermelerine ilişkin form ve yükleme yöntemleri e-posta yoluyla bildirilecektir.
Ön başvurusu onaylanan başvurcuların, haber, araştırma ve dizi yazıları metin
olarak, podcast kayıtları; mp3, mp4, wav, aif veya avi formatında, video haberler;
mpeg veya mp4 formatında, fotohaberler ise jpeg veya png olarak göndermesi
beklenilmektedir. Fotohaber başvurularında fotoğrafların güncel ve özgün olması,
bin vuruşu geçmeyecek şekilde fotoğraf hakkında bilgi verilmesi ve fotoğrafın
çekildiği yer, tarih ve zamanın belirtilmesi gerekmektedir.3 Podcast yayınlarının en
az 10 en çok 20 dakika olacak şekilde planlanması ve kurgu yapılarak gönderilmesi
gerekmektedir. Video haberler en az 2 dakika olacak şekilde çekilmeli ve haber
videosu şeklinde kurgulanmış halde iletilmelidir.
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Haber yazısı, araştırma ve dizi yazılarında haber metni ile birlikte en az 1 adet, telif
hakkına tabii olmayan4 haber fotoğrafı iletilmesi beklenmektedir. Haber, araştırma ve
dizi yazıları için vuruş sayısının boşluklu 5500 karakteri geçmemesi, dizi yazılarının ise
her bölüm boşluklu 5500 vuruşu geçmemek üzere, en çok 3 bölüm olarak planlanması
gerekmektedir.
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Haber ve yayın başvuruları (tam başvurular) 10 iş günü içinde sonuçlandırılır.
Onaylanan haberler yayınlandıktan sonra haberin linkleri başvuru sahibine e-posta
yoluyla iletilir.
Revizyon talep edilen haberler hakkında başvuru sahibine e-posta yoluyla ulaşılır.
Talep edilen revizyonun 5 iş günü içinde tamamlanarak haberin son halinin iletilmesi
beklenmektedir.
Aşağıda belirtilen (6.2,6.3 ve 6.4) kriterlerin bir veya birkaçını karşılamayan haber ve
yayınlar reddedilebilir.

6. Değerlendirme süreci
Haber ön ve tam başvurularının değerlendirmesi; Demokrasi için Medya/ Medya
için Demokrasi Projesi Editörü tarafından, Proje Direktörü ve Politika Uzmanı’nın
gözetiminde, bu rehberin 6.2,6.3 ve 6.4 alt başlıklarında belirtilen kriterlere göre
yapılmaktadır.
3 Fotohaber başvurularında fotoğraf, fotoröportaj veya seri fotoğrafların güncel ve özgün olması, fotoğrafların
çözünürlüklerinin küçük kenarı 4000 pikselin altında olmaması gerekmektedir. Fotoröportaj veya seri fotoğraflar bir hikaye
barındırmalı 8 fotoğraftan az ve 15 fotoğraftan fazla olmamalıdır. Fotoğrafların ham halleri ile teslim edilmesi gereklidir. Ayrıca
edit işlemleri karanlık oda müdahaleleri ile sınırlıdır, fotoğraflarda silme, kopyalama, gerçekliği değiştirecek şekilde ekleme ve
çıkarma veya koyulaştırma ve açma yapılamaz.
4
Telif hakkına tabii olmayan görsel; haberi yazan gazeteci tarafından çekilen, haber kaynağı tarafından iletilen veya telifsiz
görsel arşivlerinden kaynak gösterilerek kullanılan veya görsel arşivlerinden telif bedeli ödenerek alınan görsellerdir.

6. 1. Ön Başvuru Değerlendirme Kriterleri
Ön Başvuru Değerlendirme Kriterleri

Evet

Hayır

Başvuru sahibi uygun mu?

Yorum
Cevap hayır ise, başvuru desteklenemez.
Cevap hayır ise, başvurunun değerlendirilmesi

Başvuru sahibi www.media4democracy.org

yapılmadan önce, www.media4democracy.org

adresine kayıtlı mı?

adresine kayıt olması beklenir.
Cevap hayır ise, Proje ekibi tarafından bilgi talep

Ön başvuru eksiksiz sunuldu mu?

edilebilir. Yeterli bilgi gelmemesi durumunda
başvuru desteklenemez.
Bu destek aracı kapsamındaki 6 haber türü

Ön başvuruda sunulan haber türü destek aracı

(haber, araştırma, dizi yazısı, podcast, video

kapsamında mı yer alıyor mu?

haber ve fotohaber) kapsamında değilse,
desteklenemez.

Haberin konusu 24 Saat gazetesinin bağımsız ve
nitelikli editör ekibi ve Demokrasi için Medya/

Cevap hayır ise, başvuru desteklenemez.

Medya için Demokrasi Projesi editörünce yayına
uygun bulundu mu?
Avrupa Basın Özgürlüğü Bildirgesi hükümleri ve
Ulusal Komite’nin kabul ettiği yayın ilkelerine

Cevap hayır ise, başvuru desteklenemez.

uyuyor mu?

6. 2. Tam Başvuru Değerlendirme Kriterleri
Evet

Hayır

Yorum
Cevap hayır ise, Proje ekibi tarafından bilgi

Başvuru aşamaları eksiksiz tamamlandı mı?

talep edilebilir. Yeterli bilgi gelmemesi
durumunda başvuru desteklenemez.

Haber içeriği özgün mü ve tarafsız mı?

Haber içeriği yeterli mi?

Haber gerçeğe dayalı mı?
Başvuru içeriği sosyal farkındalığa katkıda
bulunuyor mu?

Cevap hayır ise, başvuru desteklenemez.

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

Cevap hayır ise, başvuru desteklenemez.
Cevap evet ise öncelikli olacaktır.

Haberin içeriği 24 Saat gazetesinin bağımsız
ve nitelikli editör ekibi ve Demokrasi için
Medya/ Medya için Demokrasi Projesi’nin

Cevap hayır ise, başvuru desteklenemez.

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

Cevap hayır ise, başvuru desteklenemez.
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Tam Başvuru Değerlendirme Kriterleri
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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.
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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 in-celenmeli
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.

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.
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9. Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimse “suçlu” ilan edilemez.
10. İlan ve reklam malzemesi haber şeklinde yayınlanamaz.
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8. Gazeteciye kaynağı sorulamaz.

7. İletişim bilgileri

Gazeteciler Cemiyeti
Demokrasi için Medya/ Medya için Demokrasi Projesi
Üsküp Caddesi No:35 Çankaya/Ankara
Tel: + 90 312 427 15 22
•

www.media4democracy.org

•

www.gazetecilercemiyeti.org.tr

•

www.24saatgazetesi.com

•

www.9koy.org

•

facebook.com/media4democracy

•

twitter.com/democracy4media

•

instagram.com/media4democracy
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Serbest Çalışan Gazetecileri Güçlendirme Destek Aracı ile ilgili soru, yorum ve
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