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Ocak – Nisan 2019 M4D Raporu

Gazeteciler Cemiyeti Basın Evi Yayınıdır
Avrupa Birliği finansal desteğiyle Gazeteciler Cemiyeti’nin yürüttüğü Medya için Demokrasi / Demokrasi için Medya programı çerçevesinde hazırlanmıştır.
Bu rapor Gazeteciler Cemiyeti’ne aittir. Kaynak gösterilerek kısmen veya tamamen çoğaltılabilir, bilimsel yayınlarda kullanılabilir.
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Giriş
Bu rapor Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun “Civil Society Facility and Media Programme”
kapsamında finanse ettiği ve Gazeteciler Cemiyeti Derneği tarafından yürütülmekte olan “Demokrasi
için Medya, Medya için Demokrasi Programı” kapsamında hazırlanmış ve 2019 yılı ilk dört ayını (OcakNisan dönemini) kapsamaktadır. Bu ilk dört ayın önemli bir bölümü Nisan 2022’ye kadar sürecek
“Demokrasi için Medya, Medya için Demokrasi Programı” (M4D) başlangıç hazırlıkları, proje
rehberlerinin ve uygulama rehberlerinin hazırlığı ile Ulusal Komitesinin kuruluşu dahil programın
gerektirdiği çalışmalarla geçmiştir. Bu dönemde Basın Evi’nin tüm imkanlarıyla oluşturulmasının yanı
sıra söyleşi, ağ oluşturma, eğitim, değerlendirme ve veri toplama faaliyetleri de başlatılmıştır.

Genel Durum
2019 yılı, gazeteciler aleyhine sonuçlanan yargılamalar, işsiz gazeteci sayısında artış, ulusal ve
yerel medya kuruluşlarında kapanma veya küçülme kararları yüzünden karamsarlıkla başladı. İlk basın
işkolu yasasının 1961’de kabul edilmesinin yıldönümü olan 10 Ocak tarihinde kutlanılan Çalışan
Gazeteciler Günü bu yıl da kutlanamadı. Kutlama yerine, çeşitli platformlarda ve basın emekçileri
kuruluşları açıklamalarında, basın özgürlüğünde gerileme, işten çıkarmalar, hak kayıpları, hapisteki
gazeteciler, yabancı basın mensuplarının akreditasyonlarının yenilenmesinin reddedilmesi ve ülkedeki
ekonomik gerilemeye bağlı olarak artan basın girdi fiyatları ve sonuçlarının tartışmaları yapıldı.
Fiyat artışları, yerelde yazılı basın kuruluşlarının personel sayısını ya da yayın günü sayısını
azaltmaya zorlanmalarını beraberinde getirdi. Birçok yerel gazete haftada sadece üç gün yayınlanma
kararı alırken, Anadolu’nun pek çok şehrindeki hafta sonu yayınlanmama ya da sadece Pazar günleri
yayınlanmama kararları aldılar. Ülke ekonomisi temelli sıkıntılarının yanı sıra, çeşitli nedenlerle artan
okuyucu memnuniyetsizliği veya İnternet ve diğer alternatif haber kaynaklarının yaygınlaşması
sonucunda düşen tirajlar yaygın basında da küçülmeyi zorunlu kılmaya başladı. Geçen yıl yazılı
hayatına son veren HaberTürk gazetesi gibi birçok yayın grubunda benzer adımların atılması daha
yüksek sesle konuşulmaya başlandı.
Demirören Medya Grubu, 15 yıllık Güncel Hukuk dergisinin yayın hayatına son verdi. Sözcü
Grubu da günlük AMK (Açık Mert Korkusuz) Spor’u kapattı. Flash TV, ekonomik gelişmeler
gerekçesiyle program sayısını, dolayısıyla da personelini azalttı ancak televizyonun, kapatılma kararı
alabileceği konuşulurken ekranını kararttı. Bu gelişmelerin ardından televizyon daha sonra düşük bütçeli
programlarla yayın hayatına tekrar döndü. TV8, CNNTürk, TRT gibi kanallarda benzer küçülme veya
yeniden yapısal organizasyon kararları alındı. Halk TV’de de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi
hemen ertesinde Lale Özan Arslan, Semra Topçu, Rahmi Aygün, Barış Yarkadaş, Atakan Gültekin ve
Gökhan Demirel ile internet sitesinden sorumlu Bülent Mumay ve ekibinin işlerine son verildi.
Halk TV Genel Yayın Koordinatörü Serhan Asker’in “yeni yapılanma” olarak imza attığı işten
çıkarmalar üzerine Uğur Dündar, kanaldan istifa ettiğini açıkladı. Seçim sürecinde Vatan Partisi’nin ve
yayın organı niteliğindeki Aydınlık’ın iktidar cephesine destek vermesi ise yazarlar Rıza Zelyut ve
Sabahattin Önkibar gibi isimlerin gazeteden ayrılmasına neden oldu.
Gazetecileri mesleklerinden uzaklaştıracak gelişmeler sadece ekonomi kaynaklı olarak ortaya
çıkmadı. Türkiye’nin siyasi atmosferi ile basın ve ifade özgürlüğü aleyhindeki yargılamalar dolayısıyla
gazeteciler “kovulma” durumunda kalmasalar da işlerinden ayrılmak zorunda kaldılar.
Bu arada, Hürriyet Okur Temsilcisi Faruk Bildirici 27 yıldır görev yaptığı gazeteden işten
çıkarıldı.
İktidar cephesince ağır sözler ile eleştirilen Fox TV ana haber bülteni sunucusu Fatih Portakal’ın
sosyal medya aracılığıyla emeklilik düşüncesini paylaşması dikkat çekti. Farklı medya kuruluşlarında
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pek çok isim ise gerekçe belirtmeksizin çalıştığı kurumlarla yollarını ayırdığını duyurdu. DİSK’e bağlı
Basın-İş Sendikası yöneticilerinden gazeteci Ayşe Düzkan’ın cezaevine girdiği Ocak ayında, CHP’li
Eren Erdem’in Karşı gazetesindeki çalışmaları nedeniyle tutuklu yargılandığı davada önce serbest
bırakılması sonra yeniden tutuklanması tepkiyle karşılandı. Bu arada sadece sektör içerisinde gazetecilik
mesleğini icra edenlere yönelik değil henüz öğrencilik aşamasındaki gazeteci adaylarını hedef alarak,
mesleğe hazırlandıkları mecrayı yitirmelerine yol açacak bir gelişme de gündemdeydi. Akdeniz
Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Ahmet Aydın, okul bünyesindeki Akdeniz İletişim Haber
Ajansı’nın (AKİL) yayın hayatını, CHP’li eski milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş ile gazeteci İsmail
Saymaz’la röportaj yapıldığı için sonlandırdı. Gazetecilere yönelik baskı ortamıyla ilgili bir başka örnek
ise, Sakarya Karasu İlçe Müftülüğü’nün Sakarya Kuzey gazetesi muhabirini “ifade vermeye çağırması”
oldu.
İfade özgürlüğü bağlamında gazetecilerin yanı sıra sanatçılar, akademisyenler ve vatandaşlar gibi
farklı kesimler aleyhine “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla yürütülen yargı süreçleri, Ocak
ayında da sürdü. Bunun ilginç bir örneği, yazar Perihan Mağden’in sözlerini haberleştirdiği için gazeteci
Tunca Öğreten’in de ceza alması oldu. Mağden ve Öğreten’e, “Cumhurbaşkanı’na hakaret”
suçlamasıyla ayrı ayrı 7.000 lira para cezası verildi. Sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın
“Cumhurbaşkanı’na hakaret” gibi suçlamalarla açılan soruşturmada haklarındaki adli kontrol kararları
ise kaldırıldı ancak soruşturma süreci sona erdirilmedi. CHP yönetimi ise, Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’a hakaret edildiği gerekçesiyle Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine
dokunulmazlığına rağmen verilen tazminat kararları nedeniyle milletvekillerinden para toplanacağını
açıkladı. Sadece Cumhurbaşkanı’na değil AKP yöneticileriyle ilgili “hakaret” davalarında da basın ve
ifade özgürlüklerini ihlal edici kararlar da izlendi. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet’in
eski ekonomi muhabiri Pelin Ünker’e Paradise Papers belgelerini haberleştirdiği için dönemin TBMM
Başkanı Binali Yıldırım’a “hakaret” ettiği iddiasıyla bir yıl bir ay 15 gün hapis ile 8.600 lira para cezası
verdi. Ayrıca Adalet Bakanlığı’nın kamuoyuna yansıyan verilerine göre 2014-2017 yılları arasında
“Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla 12.300 kişi sanık olarak mahkemeye sevk edilirken,
“Atatürk’e hakaret” gerekçesiyle de aynı dönemde 1041 kişi yargılandı.
Ocak 2019’da ifade özgürlüğü boyutuyla “Barış için Akademisyenler” bildirisine imza attıkları
için çoğunluğu olağanüstü hal (OHAL) kapsamında kamu görevlerinden ihraç edilen akademisyenlere
yönelik yargılamalar da sürdü. Bu davalarda çoğunlukla hapis cezaları verilip hükmün açıklanması
geriye bırakıldı. Ancak Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkanı ve adli tıp alanında uzman Prof.
Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın iki yıl altı aylık hapis cezası ertelenmedi. Mahkeme kararında bazı
haklarından mahrum edilmesine de karar verildiği için Fincancı, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Anabilim
Dalı’ndaki görevinden hakkındaki karar kesinleşmeden önce emekliye ayrılmak zorunda kaldı.
Şubat 2019’un önemli olaylarından birisi de Cumhuriyet davasının, hapis cezaları ile
sonuçlanması idi. Bu arada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Gezi protestoları sürecine öncülük
ettikleri iddiasıyla Osman Kavala, Can Dündar, Mehmet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora, Handan
Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, İnanç Ekmekçi, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay
ve Tayfun Kahraman hakkında iddianame hazırladı. Başsavcılık, 16 şüpheli için “Türkiye Cumhuriyet
hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini engellemeye teşebbüs” ve “Gezi olaylarını finanse etmek”
suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Şubat ayında “Cumhurbaşkanı’na hakaret”
davaları çerçevesinde vatandaşlar aleyhine hapis ve para cezaları verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçmişte kullandığı “Kürdistan” ifadesine ilişkin son
dönemde rahatsızlığını ifade etmesinin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, adında
“Kürdistan” ifadesi geçen dört siyasi parti hakkında kapatma davası açıldı.
Türkiye’de gazetecilik mesleğine yönelik engelleme araçlarından biri olan “akreditasyon
uygulaması” Şubat Ayı sonunda yabancı gazetecileri de etkilemeye başladı.
Uluslararası
kamuoyuna Türkiye’deki seçimlere ilişkin gelişmeleri aktarmayı planlayan bazı yabancı gazetecilere
yönelik basın kartı verilmeme kararı sonucu bu gazetecilere çalışma engeli getirildi. Tagesspiegel
muhabiri Thomas Seibert, ZDF TV İstanbul Büro Şefi Jörg Brase ile NDR muhabiri Halil Gülbeyaz’ın
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basın kartı yenilenmesi başvuruları reddedildi. Ayrıca, İstanbul’da Dolmabahçe’deki Cumhurbaşkanlığı
Çalışma Ofisi’nde yapılan AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı’na 2019 yılı için
geçerli basın kartları olmadığı gerekçesiyle bazı yabancı gazeteciler alınmadı. Avrupa Komisyonu
Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen de, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ortak basın
toplantısında, “Basın özgürlüğü dünyanın her yerinde temel bir haktır” diyerek bu durumu eleştirdi.
Birçoğu on yıl veya daha fazla süreyle Türkiye’de görev yapan yabancı medya mensuplarının
akreditasyon durumunun Nisan sonunda “çoğunlukla çözüldüğü” ancak “belirli birkaç vakayla” ilgili
sorunun devam ettiği ifade edildi.

Basın Davaları
Basın özgürlüğü açısından gazetecilere yönelik yargılama süreçleri Ocak-Nisan döneminde de
hız kesmedi. Karşı Genel Yayın Yönetmenliği nedeniyle CHP’li Eren Erdem’e “silahlı terör örgütüne
üye olmamakla birlikte, bilerek ve isteyerek yardım etmek” gerekçesiyle dört yıl iki ay hapis cezası
verildi. “Paradise Papers” haberleri nedeniyle eski Başbakan Binali Yıldırım ile çocukları tarafından
açılan davada hapis cezasına çarptırılan Pelin Ünker’in durumu ise uluslararası kamuoyunda tartışma
yarattı. Reuters, Financial Times, Associated Press ve Time’ın da aralarında bulunduğu medya
kuruluşlarınca oluşturulan “One Free Press Coalition” adlı platform, gazeteci Ünker’in acil tehdit
altındaki 10 gazeteci listesine aldı.
Cumhuriyet’in eski ekibi aleyhindeki davada aldıkları cezanın infazı için, Hakan Kara, Mustafa
Kemal Güngör, Güray Öz, Önder Çelik ile karikatürist Musa Kart ve muhasebe personeli Emre İper’in
yeniden tutuklanması tepki çekti. Cumhuriyet ekibi yeniden hapsedilirken Türkiye’de muhalefet
kanadındaki bir başka yayın organı Sözcü’nün yurt dışındaki sahibi Burak Akbay hakkında kırmızı
bülten ile yakalama emri çıkartıldı. Sözcü yazarı Çiğdem Toker de kamu kurum ve kuruluşlarınca
yapılan harcamaları mercek altına aldığı yazıları nedeniyle kamu ve özel şirketlerce tazminat davalarıyla
hedef alındı. Toker’in mal varlığıyla ilgili araştırma yapılmasına karar verildi. Türkiye Gazeteciler
Sendikası (TGS) Disiplin Kurulu Başkanı Rahmi Yıldırım hakkında ise Milli Savunma Bakanı Hulusi
Akar ile ilgili “Genelkurmay Başkanı için çok üzülüyorum!” başlıklı yazısı nedeniyle “hakaret”
suçlamasıyla dava açıldı. Gazeteciler Hüseyin Akyol, Faruk Eren, Fehim Işık, Celal Başlangıç, İhsan
Çaralan ve Celalettin Can hakkında ise, Özgür Gündem Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği
kampanyasına katıldıkları için hapis cezaları verildi.
Bu arada seçim sürecinde Van’da gazeteciler hakkında telefon dinleme kararı alındığı ortaya
çıkması ise tartışmalı bir başka yargı kararı olarak kamuoyuna yansıdı.

OHAL Komisyonu
Bu arada, OHAL İşlemlerini İnceleme Komisyonu, 126.000 başvurudan 63.100 dosyayı karara
bağlayarak, 58.350 başvuru için ret kararı aldığını ve 4.750 başvuruyu ise kabul ettiğini duyurdu.

Cezasızlık
Gazetecilere ve muhalif siyasi kişiliklere yönelik şiddet ve bu şiddetin cezasız kalması
rutinleşmeye başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara – Çubuk’taki şehit
cenazesinde fiziki saldırıya uğraması kadar saldırganın kısa sürede serbest bırakılması, ve adeta
kutsanması benzer saldırıların olabileceği endişesini doğurdu. Nitekim bu saldırının ardından eleştirel
yorum ve haber yapan iki gazeteciye yönelik şiddet de cezasız kaldı.

Kamu Yayıncılığı
Seçim sürecinde muhalefet adaylarına yaklaşımıyla tartışma konusu olan Anadolu Ajansı (AA), seçim
gecesi sandık sonuçlarını toplama ve paylaşma şekliyle ilgili tartışmaların hedefindeki kuruluş haline
geldi. AA’nın sandık sonuçlarını iktidar lehine manipüle ettiği iddiası muhalefetçe gündeme taşındı.
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YSK Başkanı Sadi Güven ise AA’nın kendilerinden resmi veri almadığını açıkladı. Bu tartışmalar
sürerken, anonim şirket statüsündeki AA’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlanması ise bir kez daha kamu yayıncılığı konusunu
gündeme taşıdı. AA’nın yanı sıra bir diğer kamu yayın kuruluşu TRT Haber’in de 1 Şubat-29 Mart
arasındaki seçim propagandası döneminde iktidar cephesi AKP ve MHP’nin Cumhur İttifakı’yla ilgili
164 saatlik lehte yayın yaptığı açıklandı. TRT Haber’in muhalefet cephesinde CHP ve İyi Parti’nin
oluşturduğu Millet İttifakı’yla ilgili 35 saat 47 dakika lehte yayına karşılık 20 saat 50 dakika aleyhte
yayın yapması tepkiye yol açtı.

Tirajlar
2018 yılı Ocak ayında yaygın medya toplam net gazete satışı 2.593.986 iken, 2019 yılı Ocak
ayında bu sayı 2.023.928’e kadar düştü. İktidar yanlısı gazetelerin toplam net satışı 1.632.330, eleştirel
gazetelerin toplam net satışı ise 391.598 oldu. Bu tabloda, iktidar yanlısı gazetelerin toplam gazete satışı
içerisindeki payı yüzde 80.65, eleştirel gazetelerin toplam gazete satışı içerisindeki payı ise yüzde 19.35
olarak gerçekleşti. Nisan 2019 sonu itibarıyla toplam tiraj 2.093.717’ye “yükselmiş” gibi görünse de
birçok gazetenin ücretsiz veya promosyon olarak dağıtıldığı iddiaları gerçek tirajın çok daha düşük
olabileceği tartışmalarını doğurdu.
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2019 yılı Nisan ayı sonunda iktidar yanlısı gazeteler ile eleştirel gazetelerin net satışları şu şekilde
gerçekleşti: En yüksek tirajlı iktidar yanlısı gazeteler: Sabah (275.696), Hürriyet (245.625), Posta
(158.756), Türkiye (117.518), Milliyet (125.416), Yeni Şafak (107.230), Güneş (100.333), Takvim
(98.373), Star (99.345), Akşam (101.557), Yeni Akit (57.344), Yeni Asır (49.991).
Bu gazetelerin Aralık 2018 ortalama tirajları ise Sabah (289.897), Hürriyet (271.038), Posta
(188.444), Türkiye (128.958), Milliyet (127.098), Yeni Şafak (111.395), Güneş (103.792), Takvim
(103.454), Star (103.303), Akşam (102.710), Yeni Asır (51.217), Yeni Akit (51.024) idi.
Bazı önemli eleştirel gazeteler: Sözcü (266.332), Korkusuz (59.235), Aydınlık (20.473),
Cumhuriyet (34.136).
Yine bu gazetelerin de Aralık 2018 ortalama tirajları Sözcü (253.652), Korkusuz (55.204),
Aydınlık (50.304), Cumhuriyet (32.438) şeklinde idi.
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Hapisteki Gazeteciler
Ocak ayı sonu itibarıyla hapiste 94’ü tutuklu, 52’si hükümlü olmak üzere toplam 146 gazeteci
bulunurken, Şubat Ayı sonu itibarıyla cezaevlerinde 51’i hükümlü, 77’si tutuklu olmak üzere toplam
138 gazetecinin yer aldığı, hapisteki gazetecilerle ilgili raporlara yansıdı.
Mart ayında hapisteki 133 gazetecinin 51’inin hükümlü, 82’sinin ise tutuklu olduğu açıklandı.
Nisan sonu itibarıyla ise hapisteki gazeteci sayısı, 57’si hükümlü olmak üzere toplam 140’a tırmandı.
Gazeteciler Cemiyeti bünyesinde Avrupa Birliği desteğiyle özellikle işsiz gazetecilere hizmet
sunmak amacıyla Ankara’da Basın Evi’nin hayata geçirilmesiyle birçok gazetecinin serbest gazetecilik
yapmaya başlayıp kendi YouTube ve diğer kanallardan yayınlarına başlaması ve DW, BBC, France24
ve VOA’in ortaklaşa kurduğu +90 adlı YouTube kanalının yayın hayatına başlaması Ocak-Nisan
döneminin diğer gelişmeleri arasındaydı.
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Gözlemler
Dönem boyunca eğitim, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde Ankara Basın
Evi’nin yanı sıra Kütahya, Antalya, Sinop, Kastamonu, Diyarbakır ve İstanbul illerinde medya
mensupları ve kanaat önderleri, sivil toplum temsilcileri ile biraraya gelinmiş, özellikle 81 ilden
gazeteciler cemiyetleri temsilcileriyle Sinop’ta düzenlenen toplantıdaki yaygın temaslar ile yerel basının
nabzının tutulması mümkün olmuştur.
1. Yaygın medyada işsizlik, siyasi baskı, sansür ve oto-sansür ve sayısı Nisan sonu itibarıyla
140’a ulaşan hapisteki, gazeteciler en önde gelen sorunlar olarak görülmesine rağmen, yerel
medyada birincil sorunun başta kağıt ve mürekkep olmak üzere artan girdi fiyatları ve ona
paralel olarak artan maliyetler ve bağlı olarak medya kuruluşlarında birleşme ve küçülmeler
sebebiyle işsiz kalan medya mensupları konularının daha da ön plana çıktığı izlendi. Tasarruf
nedeniyle Diyarbakır merkezde yayınlanan 11 gazetenin hafta sonlarında yayın yapmadıkları
ve benzer durumun birçok ilde daha yaşandığı öğrenildi.
2. Özellikle Sinop’ta Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Başkanlar Toplantısı vasıtasıyla hem
bilgilendirme hem de değerlendirme toplantıları yapmak ve üç gün boyunca temas etme
imkanı bulduğumuz 120 civarındaki il başkanı ve gazeteci delegelerle yürütülen
görüşmelerde, artan girdi maliyetleri, düşen tirajlar ve azalan reklam gelirleri nedeniyle
yaygın medyanın kamu ilanlarından daha fazla pay almaya çalışmaları sonucunda, yerel
medya payının bu nedenle düşük düzeyde kaldığı sıklıkla seslendirildi.
3. Artan turistik faaliyetler dolayısıyla otellerde yer bulunamaması nedeniyle önce Mardin,
sonra Urfa’da planlanan seyahatlerin gerçekleşmemesi sonucunda ancak Diyarbakır’da
gerçekleşebilen ilk doğu-güneydoğu Anadolu ziyaretimizde bir yandan terörün gündemde
geriye gitmesiyle birlikte bölgede huzur, güven ve canlılığın geri geldiği izlendi.. Nitekim
diğer ziyaret planları içinde yer alan şehirlerdeki otellerde yer bulamamamız nedeniyle
çekilen sıkıntılara rağmen bölge açısından sevinç veren bir gelişme oldu.
4. Olağanüstü Hal dönemi kararnameleriyle işten çıkarılan, gözaltına alınan, kısa dönem
mahkumiyet yaşayan veya aklanıp salıverilen çok sayıda kişinin KHK ile görevden alınmaları
sebebiyle sadece kamu kuruluşlarında değil, kayıtlı olarak özel sektörde de çalışma imkanı
bulamamaları, mevcut yasaların buna izin vermemesi, bir yandan kayıtsız çalışanlar sorununu
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diğer yandan da ciddi mahrumiyetleri doğurduğu birinci elden defalarca dinlendi. Büyük
şehirlerde sıklıkla karşılaşılan ancak mağdurların başka alternatiflerle yaşamlarını devam
ettirebilme imkanı olmasına rağmen, doğu illerinde KHK mağdurlarının adeta toplumsal
aforoza uğramaları ve özellikle gerek kamuda gerekse de özel sektörde sigortalı olarak
çalışamayan, yasal zorunluluk olmasına rağmen kendi sigortasını da yatıramayan basın
mensuplarının durumu çok ciddi insani bir sorun olarak gözlemlendi.
5. Kütahya değerlendirme toplantısında ise önde gelen bir gazete editörünün en temel
sorunlardan birinin illerinde gazetecilerin çoğunun “alaylı” olarak tabir edilen iletişim
fakültesi mezunları dışında alanlardan ve hatta çoğunun orta ya da lise mezunu olarak
mesleğe girenlerden oluştuğunu, iletişim fakültesi mezunlarına illerindeki medya
kuruluşlarının ihtiyaç duyduğunu söylemesi ilgi ile dinlendi.
6. Gerek Diyarbakır, gerekse Antalya toplantılarında ise özellikle genç katılımcılar gelen
heyetlerin ve yerel cemiyetlerin toplantılarında sadece “boş laf ve vaat” üretildiğini,
sorunların dinlendiğini ancak sonuçta bu sorunların çözümüne hiç bir katkı sağlanmadığını
ileri sürdüler.

Sonuç
İfade özgürlüğü ve onun ayrılmaz bir öğesi olan basın özgürlüğü yaşam kalitesini ve demokratik
hakların kullanım durumunu doğrudan etkileyen en temel hakların başında gelir. Çağdaş demokratik
toplumlarda halkın gerek yönetime katılımı gerekse anayasayla korunan haber alma hakkının işlerliği
ancak basın ve ifade özgürlüğüyle mümkündür. Basın ve ifade özgürlüğü konusunda Türkiye’nin, dünya
sıralamasında çok gerilerde bulunması esef vericidir. Bu durum, ülkemizde bu konuda acil iyileştirmeler
yapılması gerektiğinin açık bir göstergesiyken, gelişmeler maalesef durumun daha da kötüye gitmekte
olduğuna işaret etmektedir.
Halkın haber alma hakkı, ülkenin geleceğini oyuyla şekillendirmesi beklenen toplumun doğru
karar verebilme, düzgün tercihlerde bulunabilme imkanları sunabilmesi açısından demokrasilerin temel
güvencesidir. İfade ve basın özgürlüğünün kısıtlanması, gazetecilerin siyasi veya sermaye baskısıyla
görevlerini özgürce yapabilme imkanından mahrum bırakılması, sayfaların, ekranların, haber portalları
ile sair platformların eleştiri hakkını kullanan veya haberleri belli bir siyasi bakış açısıyla kullanmayı
reddeden meslektaşlarımıza kapatılması, günümüzün en ciddi sorunlarındandır.
Çağdaş demokrasinin temel direklerinden biri olan ifade ve basın özgürlüğünün uygulanmasına
engel yasalar, kararnameler ve akreditasyon duvarlarıyla, temel görevi halka haberi zamanında ve doğru
olarak iletmek olan gazetecinin görevini layıkıyla yerine getirmesi olanaksız kılınmakta, dolayısıyla da
halkın haber alma hakkı açıkça ihlal edilmektedir. Ağır kutuplaşma altında ülke gündemine bir anda
gelen ve demokrasiye, insan haklarına, ifade ve basın özgürlüğüne çıkacak faturası üzerinde yeterince
durulmayan yeni kanunlar, kararnameler ve yönetimsel uygulamalar Türk basını üzerinde ilave baskı
oluşturma potansiyeline sahiptirler.
İfade ve basın özgürlüğünü ve aynı zamanda da halkın doğru, zamanında, sağlıklı haber alma
hakkını kıskaç altına alan yasaların uzun vadede kimseye yararlı olamayacağı açıktır. Gazetecinin halk
adına denetim görevi bulunduğu ve bu nedenle demokrasilerde latife olarak da olsa basının dördüncü
kuvvet olarak tanımlandığı unutulmadan, muhalif gazete, televizyon ve internet medyasına, eleştiri
hakkını kullanan entelektüellere ve köşe yazarlarına “tahammül” edilmelidir.
Türkiye’nin uluslararası kurumlarca hapiste en fazla gazeteci bulunduran ülkelerden biri olarak
gösterilmesi; 140 gazetecinin Nisan 2019 Türkiye’sinde cezaevlerinde çile doldurmakta olması ve en
kötüsü gazetecilerin iş, aş, güvenlik veya çevre kaygılarıyla kendi kendilerine oto sansür uygulamaları
bugünün acı gerçeklerindendir. Ayrıca “yandaş”, “candaş”, “merkez medya” ve sair nitelemelerle tüm
medyanın kutuplara ayrılması, temel görevi doğru ve tarafsız haber vermek olan gazetecilik mesleğiyle
ciddi tezat oluşturmaktadır.
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Gazeteciler, özgür, tarafsız ve temel işlevi olan doğru ve zamanında haberlerle kamuoyunu
bilgilendirme görevini yerine getirirken, siyasetin ve siyasetçilerin karalama ve suçlama kampanyalarına
muhatap olmamalı, patronların insafına terk edilmemelidir. Bugün Türk basınının en temel
sorunlarından biri sendikasızlaştırma ve hatta gazetecilerin fiili olarak sendikasız olması değil midir? İş
güvencesine sahip olamayan, mesleki dayanışmadan yoksun ve ev kirası, çocuğunun okul ödentisi,
taksitler sarmalında her türlü baskıya açık hale gelen gazeteciye sahip çıkmadan, elbette gazeteciliğe de
sahip çıkılamaz.
Birleşmiş Milletler ve diğer birçok uluslararası kuruluşlar sıklıkla ve özellikle seçim
dönemlerinde özgür basının demokraside oynadığı yaşamsal role dikkat çekmektedirler. BM Genel
Sekreteri Antonio Guterres’in de vurguladığı gibi "Hiçbir demokrasi şeffaf ve güvenilir bilgiye erişim
olmadan tam değildir." Bu açıdan, ifade özgürlüğü ve özgür basın, çağdaş, katılımcı, çoğulcu
demokrasinin” olmazsa olmazıdır.
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