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1-2021 Yılı ÜÇÜNCÜ
Çeyreğİnde Basın
Özgürlüğü Atmosferİ
Basın ve ifade özgürlüğünü yakından ilgilendiren yeni anayasa hazırlıkları ve İnsan Hakları Eylem
Planı uygulamaları konusunda beklentileri karşılayan adımlar yılın üçüncü çeyreğinde de atılmadı.
Keskin siyasi kutuplaşma sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni adli yıl açılış töreninde
yeni anayasa için diğer partilerle uzlaşma konusunda ümitli olmadıklarını belirterek, “Her ne şekilde
olursa olsun, önümüzdeki yılın ilk aylarında kendi hazırlığımızı milletimizin takdirine sunmakta
kararlıyız” dedi. İnsan Hakları Eylem Planı’nda da altı ay içinde yerine getirileceği belirtilen 130 olumlu
uygulamadan sadece 36’sı yerine getirildi. Diğer taraftan Olağanüstü Hal uygulamasıyla getirilen
ek gözaltı süresi uygulamasını bir yıl, terör örgütleriyle irtibat gerekçesiyle soruşturulan şirketlere
TMSF’nin kayyım atanmasını üç yıl uzatan hükümleri de barındıran yasa TBMM’de kabul edildi.1
Hükümetin yeni sosyal medya yasası hazırlığı bu dönemde gündeme geldi. Somutlaşmış bir yasa
teklifi henüz ortaya çıkmasa da yetkililerin açıklamaları yasanın kapsamının geniş tutulacağı
yönünde. İnternet medyasına düzenleme, sosyal medyaya yeni kurallar, yabancı kaynaklardan fon
alan basın kuruluşlarına düzenleme, dezenformasyon ve yalan haberle mücadele için bir birim
kurulması ve ceza uygulaması getirilmesi, basın meslek örgütlerine düzenleme gibi birbiriyle ilişkili
ancak geniş kapsamlı pek çok başlığı içereceği yönünde açıklamalar yapıldı. Ancak henüz teklifin
içeriği netleşmedi. Yeni yasanın basın ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan, yeni sansür uygulamalarını
devreye sokan, tek sesli yayıncılığı besleyen bir kurguda olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ama iktidar
hedeflediklerinibelirtiyor. Buna karşın muhalefetin tüm eleştirileri “yalan terörü ve dezenformasyon”
olarak nitelendiği için yasal düzlemde bu kavramların nasıl tanımlanacağı merak ediliyor.
Hükümete ve Cumhur İttifakı ortaklarına yönelik eleştirilere çok sert dille karşılık veriliyor. Eleştirel
düşünceler, çoğulculuğa olanak tanımayan “terörist, darbeci, beşinci kol, gayrı milli, hain” gibi
suçlamalarla karşılanıyor. Bir bakan, bürokrat ya da siyasetçiden gelen suçlayıcı açıklamalar sosyal
medyada tehditlere, sokakta saldırılara cesaret veriyor.
Yılın ikinci çeyreğinde dikkat çektiğimiz saldırılardaki artış Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında zirveye
ulaştı. Gazetecilere silahlı, bıçaklı, yumruklu saldırılar yaşandı. İstanbul’da Emre Erciş bacağından
vuruldu. Almanya’da yaşayan gazeteci Erk Acarer Berlin’deki evinin girişinde bıçaklı saldırıya
uğradı, ülkedeki Türk gazeteciler için yayınlanan ölüm listeleri nedeniyle Alman polisi alarma geçti.
Gazetecilere yönelik şiddetin artışı basın özgürlüğü önündeki en önemli engel olmayı sürdürüyor.

1 https://www.gazeteduvar.com.tr/ohal-uygulamalarina-devam-teklifi-tbmmde-yasalasti-haber-1528929
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sözcüleri bunun bir sansür yasası olmayacağını, dezenformasyonun ve yalan haberin önlenmesini

Temmuz ayında Türkiye’de 18 gazeteci haber takibinde saldırıya uğradı. Ağustos ayında saldırıya
uğrayan gazeteci sayısı 15 oldu. Eylül ayındaki gazetecilerle birlikte, üç ay içinde saldırıya uğrayan,
şiddet ve açık tehditle engellenen gazeteci sayısı en az 48 olarak kaydedildi.2 Canlı yayın sırasında set
ekibine, muhabir ve kameramanlara şiddet uygulandığı örnekler bu dönemde yaşandı. Yıl başından
bu yana saldırıya uğrayan gazetecileri raporlarımıza aktarıyoruz. Buna göre yılın ilk dokuz ayında
fiziksel saldırıya uğrayan ya da şiddet kullanılarak engellenen gazeteci sayısı en az 103 oldu. Kadın
gazetecilere yönelik şiddette ise geçen yıla göre yüzde 170 oranında artış kaydedildi.3
İstanbul’da adliye önünde ruhsatsız silahını çekip ateşleyen, Can Dündar’ı hedef alıp muhabir Yağız
Şenkal’ı yaralayan saldırgan “iyi hal” indirimi aldı, cezaevine girmedi. Geri dönüşü imkânsız bir noktaya
doğru giden şiddet sarmalında bu suçların cezasız kalması etkili oluyor.
Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında gözaltına alınan gazeteci sayısı 15 oldu.4 Gazeteciler Cemiyeti
Özgürlük için Basın (ÖiB) Projesi raporlarına göre, 2021 yılı Eylül ayı sonunda 27’si hükümlü, 26’sı
tutuklu olmak üzere toplam 53 gazeteci cezaevindeydi.
Medya ekonomisinin daralışı ve iktidar yanlısı medyanın kamu kaynaklarına bağımlılığı sürüyor.
Yazılı basındaki tiraj kaybı 2015’e oranla yüzde 50’ye ulaştı. 2020 yılında toplam gazete satışının
2019’a göre yüzde 21 azaldığı ve ilk kez 1 milyar adetin altına indiği tespit edildi. Bu düşüş işkolu
istatistikleriyle de paralellik taşıyor. “Basın, yayın ve gazetecilik” işkolundaki toplam işçi sayısı 93 bin
795 oldu. Bu sayı 2015’e göre 3 bin 570 kişi daha az. Sendikalaşma oranı ise yüzde 8,38 seviyesinde.
Basın çalışanlarının gelir seviyesi ve özlük haklarındaki kara tablo sürüyor. Yerel basında ise tablo
daha karanlık. Bir taraftan tasarruf tedbirleriyle ilgili genelge nedeniyle kamu kurumlarına gazete
alınmaması gibi kurallar getirilirken diğer taraftan İletişim Başkanlığı’nın bütçesinde yüzde 60 artış
yapılması basından çok iletişimin önemsendiğini göstermesi açısından çarpıcı bir örnek oluşturuyor.
Bu raporda M4D Projesi için hazırlanan ayrıntılı tiraj raporlarına, Basın İlan Kurumu çalışan gazeteci
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istatistiklerine ve basın kartları konusundaki yargı sürecine yer verildi. Yalan haber tartışmasına
ve orman yangınları sırasında karşı karşıya kalınan manipülatif haberler ve bot ağları ile yürütülen
dezenformasyonlara ışık tutulmaya çalışıldı.

2 Erk Acarer, Celal Eren Çelik, Güvenç Dağüstün, Muhammet Emin Güleç, Erman Çetin, Emre Erciş, Erdem Şahin, Eylem Nazlıer, Meral
Danyıldız, Yasin Akgül, Hayri Tunç, Emre Orman, Fatoş Erdoğan, Taylan Öztaş, Büşra Taşkıran, Merih Ak, Burak Uygun, Duygu Tuncer,
Serhat Alabuğa, Ahmet Yeşilmen, Kubilay Özev, Erdal Can İçelli, Seda Taşkın, Buse Söğütlü, Ergin Çağlar, Mehmet Erol, Resul Demir,
İdris Yayla, Murat Ağırel, Ekrem Biçeroğlu, Nurettin Fidancan, Sedat Irmak, Rojin Altay, Enes Sezgin, Derya Saadet, Büşra Taşkıran,
Moshiur Rahman (İHA), Arif Aslan, Nazım Fayık, Berna Kişin, Karaman’da Muammer Şen ve iki gazeteci, Nazilli’de Vedat Karaca ve
Mustafa Çelik, Ayhan Arıtürk, Çağdaş Evren Şenlik, Ceylan Bulut, Halk TV canlı yayın ekibi.
3 https://womeninjournalism.org/cfwij-press-statements/turkey-cfwij-demands-action-to-end-police-brutality-against-journalists
4 Güvenç Dağüstün, İrfan Aydın, Nazım Fayık, Uğur Şahin, Ozan Acıdere, Tunahan Turhan, Süleyman Gençel, RTL muhabiri Olaf Koens,
RTL kameramanı Pepijn Nagtzaam, Enes Sezgin, Taylan Öztaş, Beritan Canözer, Ömer Ödemiş, Kadir Bayram, Habib Yalçın.
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2-BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNDE
YASAL DÜZENLEMELER,
DEVLET VE HÜKÜMET
POLİTİKASI
a.Yasal düzenlemeler, davalar, cezaevindeki gazeteciler
Yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye’de basın ve ifade özgürlüğünün gelişmesini sağlayacak herhangi bir
yasal adım atılmadı. Gündeme gelen yasal değişiklik önerileri ve hükümetin hazırlıkları bu alandaki
özgürlüklerin daha da kısıtlanacağı yönündeki endişeleri arttırdı.

Yasal düzenlemeler
2021’in üçüncü üç aylık döneminde basın ve ifade özgürlüğü ile ilgili olumlu ya da olumsuz değişiklik
getiren herhangi bir yasa yapılmadı. Ancak önceki çeyrekte olduğu gibi genelgeler ve yönetmeliklerle
gerçekleştirilen bazı düzenlemeler hayata geçti. Bunlardan biri Devlet Denetleme Kurulu’nun yetkilerini
genişleten Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi oldu.5
Cumhurbaşkanlığına bağlı Devlet Denetleme Kurulu (DDK) tüm sivil toplum kuruluşlarını olduğu
gibi basın meslek örgütlerini de yakından ilgilendiren bazı geniş yetkilerle donatıldı. 82 Sayılı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi DDK’ya kamu yararına çalışan dernekler, vakıflar, kooperatif ve
birliklere ve bunların her türlü ortaklıklarına denetim görevi verdi. Kurul, denetim yetkisi aldığı bu
kurumlar ve iştiraklerinde her türlü araştırma, denetleme, idari soruşturma ve inceleme yetkisi aldı.
birimlerin yetki ve sorumluluklarına sahip olarak görev yapacak. Yani Devlet Denetleme Kurulu
görevlileri, denetledikleri dernek, vakıf ya da kooperatifte denetim kurulu yetkisinde olacak.
DDK yetkilerinin bu düzeyde arttırılması, eleştirileri nedeniyle uzun süredir iktidarın hedefinde
olan sendikaların, odaların ve diğer sivil toplum kuruluşlarının tepkisine neden oldu. Devrimci İşçi
Sendikaları Konfederasyonu, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Mimar ve
Mühendis Odaları Birliği ve Türk Tabipleri Birliği başkanları 12 Eylül Darbesi günlerine geri dönüldüğü,
emek ve sivil toplum hareketleri üzerinde yeni bir baskı döneminin başladığı yönünde eleştirilerde
bulundu.6 Bu tepkiler, iktidar yanlısı yayınlarıyla öne çıkan gazete ve televizyonlarda “şeffaflıktan
kaçan, ideolojik faaliyet içinde olan bazı meslek birlikleri rahatsız oldu” ifadeleriyle haberleştirildi.7
Üçüncü çeyrek döneminde 18 Temmuz- 1 Ekim arasında TBMM yıllık tatildeydi. Bu nedenle yasama
faaliyeti yürütülmedi. Ancak iktidar partisinin yasa hazırlıkları sürdü. En önemli hazırlık, internet
5 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/08/20210820-9.pdf
6 https://www.evrensel.net/haber/357145/ddknin-yetkileri-genisletildi-sendika-ve-meslek-orgutleri-tepkili
7 https://www.sabah.com.tr/ekonomi/2021/08/21/ddknin-yetkileri-genisletildi-ideolojik-gruplar-rahatsiz-oldu
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Kurul denetçileri, bu görevi yerine getirirken denetlenen kurum ve kuruluşlarda bu görevle yetkili

medyasını da içine alacak şekilde yeni bir basın ve sosyal medya yasası hazırlığıydı. Önceki
çeyreklerdeki raporlarımızda da vurguladığımız gibi, bu yasa hazırlığının Türkiye’nin basın ve ifade
özgürlüğü atmosferini derinden yaralayacak ağır hükümler barındırmasına kesin gözüyle bakılıyor.
İktidar sözcülerinin açıklamaları ve hükümet destekçisi basında yer alan kulis haberler de aynı
noktaya işaret ediyor. Türkiye’nin basın özgürlüğü savunucuları da böylesi bir yasaya güçlü şekilde
karşı çıkacaklarını açıklıyor. Bu nedenle bir hükümet politikası olarak bu yasaya yönelik hazırlıkla ilgili
gelişmeleri bu bölümde bir araya getirdik.
Türkiye gazetesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısında
muhalefetin eleştirel söyleminin dezenformasyonla eş olduğunu ifade etti ve şunları söyledi:
“Kılıçdaroğlu’nun yaptığı şey yalan haber yayma değil. Bu bir dezenformasyon. AB’de dezenformasyon,
terör suçu ile eş değer tutuluyor ve ona göre cezalar veriliyor. Biz de yalan haberin yanında
dezenformasyon suçunu tanımlamalıyız ve buna göre cezalar getirmeliyiz. Bu konuda bir çalışma
yapalım. Birçok ülke, bu konuda hukuki adımlar attı, biz de bunu gündemimize alalım.” Habere göre
toplantıda, sosyal medya için Radyo ve Televizyon Üst Kurulu benzeri denetleyici ve düzenleyici bir
üst kuruluş oluşturulması tartışıldı. Parti kurmayları da bir denetim mekanizması oluşturulması
yönünde görüş bildirdi.8
Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuyla ilgili sorulara şu yanıtı verdi: “Büyük Millet Meclisi’miz sosyal
medya ile alakalı bir yasa geçirdi. Fakat bu yasanın devamında özellikle yalan terörü hususunda
bir adım daha atılması gerekiyor. Bu konuda da yaptığımız bir çalışma var. Uluslararası alanda
özellikle bu yalan teröründe ne tür adımlar atılıyor ne tür düzenlemeler ne tür müeyyideler getiriliyor,
karşılaştırmalı bir çalışma yaptık. Ekim ayından itibaren bununla ilgili de Meclis’te bir çalışma
yürütülecek. Fakat sorun bizim açımızdan çok daha can yakıcı. Çünkü bizdeki muhalefet partisi bu
yalan terörünü siyasetinin tek malzemesi yapmış durumda. Dolayısıyla bizdeki durum çok daha ciddi
ve demokrasimiz adına çok daha büyük bir tehdit. Daha fazla katlanamayız. Çünkü bu da bir terör.
Onun için üzerine gitmemiz lazım.”9
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AK Parti TBMM Grubu Başkanvekili Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dezenformasyon ve
yalan haber açıklamalarıyla ilgili partinin yeni bir sosyal medya yasası için hazırlık yaptığını yineledi.
“Dezenformasyonla mücadele, terörle mücadele kadar önemli” diyen Ünal, “Terörü silahlı şiddete
dayalı bir yapı olarak anlayamayız. Terörün ortak amacı kaos oluşturmak, ‘düzen’ fikrini ortadan
kaldırmaktır. Dezenformasyon dediğimiz ve inşa edilmiş sahte gerçeklik üzerinden toplumlar
üzerinde çok ciddi anlamda bir algı operasyonu yapılıyor. Sosyal medya yalanları, sosyal medyada
oluşturulmak istenen sahte gerçeklikle ilgili ciddi düzenlemelere gidiliyor” diye konuştu. Mahir Ünal
Avrupa Birliği ülkelerindeki uygulamaları inceleyerek ilerleyeceklerini söyledi, “dezenformasyonla
mücadeleye ilişkin bir yasa kaçınılmaz” dedi.10
Temmuz ayı sonuna gelindiğinde AK Parti’nin yasayı ne tür ceza hükümleriyle güçlendirmeye çalıştığı
ortaya çıkmaya başladı. TBMM Anayasa Komisyonu Başkanvekili AK Parti Milletvekili Ali Özkaya,
yeni sosyal medya yasasında dezenformasyon yapanlara bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası
8 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/796165.aspx
9 https://t24.com.tr/haber/erdogan-dan-sosyal-medya-duzenlemesi-aciklamasi-ekim-ayindan-itibaren-meclis-te-bir-calismayurutulecek,967309
10 https://www.evrensel.net/haber/438209/mahir-unal-sosyal-medyada-dezenformasyonla-mucadele-icin-yasal-duzenleme-kacinilmaz
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düşündüklerini söyledi. Bunun sansür olarak yorumlanmasına karşı çıkan Özkaya, “Normal hayatta
suç olan sosyal medyada da suç fakat sahte hesaplar nedeniyle suçla etkin mücadele yapılamıyor”
dedi. Almanya’da yalan haber, dezenformasyon ve mezenformasyonun, terör, cinsel suçlar ve dine
hakaret gibi katalog suçlar arasında olduğunu anlatan Özkaya “Bizde de bu başlıkları göz önüne
alarak çalışma yapılıyor” dedi.11 Yasada RTÜK benzeri düzenleyici denetleyici kuruluş için “Hakikat
Başkanlığı” gibi isimlerin gündemde olacağı konuşulsa da bu bilgiler resmi olarak doğrulanmadı.
TBMM 1 Ekim’de, bu rapor yayına hazırlandığı günlerde açıldı. Meclis muhabirlerinin edindiği bilgilere
göre, yasanın çerçevesiyle ilgili AK Parti ve ilgili bürokratlar arasında kesin bir uzlaşma ortaya
çıkmadı.12 Bu nedenle Ekim ayında Meclis’e yasa teklifi halini almış nihai bir metin sunulamadı. Meclis
kulislerinde yasanın içereceği cezalar, yasanın sosyal medya dışındaki internet basınını ne düzeyde
kapsayacağı, yasada basın meslek örgütlerine ilişkin düzenlemeler yer alıp almayacağı gibi konularda
net bir uzlaşma sağlanamadığı yönünde bilgiler var. Örneğin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı
Hamza Dağ, 15 Eylül’de yaptığı açıklamada yasanın konvansiyonel medyayı da kapsaması gerektiği
yönündeki görüşü dile getirdi, şunları söyledi: “Şu anda medyaya bakın. Bir parti ile aynı noktada olan
medya kuruluşları var. Bir partinin neredeyse sözcüsü gibi hareket eden, CHP’nin medya organları
var. Düşünce ve ifade özgürlüğünü biz de gayet iyi biliriz. İfade edecek, örgütlenebilecek ve eğitimini
verebilecek. Siz bu ifadelerinizi ortaya koyarken karşı taraftaki bir insanın hukukunu zedeliyorsanız
onu kamu otoritesi korumak zorunda. Bir bürokratla ilgili 11, 12 maaş alıyor gibi yalan ifadeler ortaya
koyuyorsunuz. Yok böyle bir şey yani.” Dağ, hazırlıklar tamamlandığında nihai metni Meclis’te grubu
bulunan partilerin görüşlerine de açacaklarını ifade etti.13
Yılın ilk çeyreğinde adalet reformu gündemi, yeni Anayasa çağrısı ve hükümetin İnsan Hakları Eylem
Planı açıklaması basın ve ifade özgürlüğü konusunda da yeni adımlar atılabileceği beklentisine neden
olmuştu. Ancak iktidara reformlar konusunda “samimi olmadığı” yönündeki eleştiriler yöneltilmişti.
Bu eleştirileri doğrular şekilde yılın üçüncü çeyreğinde de İnsan Hakları Eylem Planı’nda ifade edilen
olumlu düzenlemeler hayata geçmedi.

ilgili olarak şunları söyledi: “Şu anda anayasa çalışmamızı yapan ekiple önce bizim heyetimiz bir
oturup konuşacak, değerlendirmemizi yapacağız 128 madde üzerinde. Bu çalışmamızı yapacağız
ve bu çalışmayı yaptıktan sonra çıkarılması gereken, ilave edilmesi gereken ne gibi maddeler vardır,
bunları aramızda konuşacağız. ‘Tamam’ dediğimiz anda da Devlet Beye bunu şahsım ve heyetim
olarak takdim edeceğiz. Biz, bu arada bu çalışmayı da Devlet Beyin bana göndermiş olduğu kendi
çalışmaları ile de ayrıca mezcedeceğiz. Ve birlikte yapacağımız bu çalışma, aynı zamanda Cumhur
İttifakı’nın ortak çalışması olacak.”14 AK Parti’nin yol haritasına göre taslak muhalefete sunulacak
ancak muhalefetin “parlamenter sistemi” esas alacak önerileri kabul edilmeyecek ve “Bu durumda
Cumhur İttifakı anayasa önerisini kamuoyuna açıklayıp, kamuoyunun desteğini talep edecek.”15 AK
Parti bu çalışmalar için bir Yeni Anayasa Bilim Kurulu oluşturdu. Kurulun başkanı Prof. Dr. Yavuz
11 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/sosyal-medyaya-almanya-modeli-yeni-yasada-sosyal-medya-maddeleri-41859721
12 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/akpnin-sosyal-medya-duzenlemesi-anayasanin-26-maddesiyle-celisti-1865729
13 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/akp-genel-baskan-yardimcisi-hamza-dag-acikladi-sosyal-medya-duzenlemesinde-yenigelisme-1869019
14 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/cumhurbaskani-erdogan-yeni-anayasa-ile-ilgili-128-madde-uzerinde-calismamiziyapacagiz/2261017
15 https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/ak-partiden-ozgurlukcu-sivil-anayasa-41846300
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Cumhurbaşkanı Erdoğan haziran ayı başında katıldığı bir canlı yayında yeni anayasa çalışmalarıyla

Atar Hürriyet gazetesinden Abdulkadir Selvi’ye konuştu, hazırladıkları taslağı Cumhurbaşkanı
Erdoğan’a sunduklarını anlattı. Taslağın “başkanlık sistemini” esas aldığını vurgulayan Atar şunları
söyledi: “Cumhuriyet’in, yani devletin nitelikleri korunuyor. Ayrıca ‘adalet’ ilkesinin de devletin temel
niteliklerine eklenmesi, kuvvetler ayrılığı prensibine anayasa metninde yer verilmesi düşünülüyor.
Başlangıç tümüyle yeniden yazıldı, darbeleri meşrulaştıran eski metinler yerine, milli irade, hukukun
üstünlüğü, insan hakları ve milletin müşterek değerlerine vurgu yapılıyor. Anayasayı kabul ve ilan
eden iradenin ‘Türk Milleti’ olduğu özellikle belirtiliyor.”16 Hükümetin “Türk tipi başkanlık sistemi”
çerçevesinde kurgulandığı taslakta yasama, yürütme ve yargının tek elde toplanmasının yarattığı
sorunlara karşı “kuvvetler ayrılığı” ilkesine de yer verileceği belirtiliyor. Anayasa hukukçuları ise
çalışmanın ciddiye alınacak bir yanı olmadığı görüşünde.17
Cumhurbaşkanı Erdoğan diğer partilerle uzlaşma olmasa da yeni anayasayı TBMM’ye sunacaklarını
söylemişti. Yargıtay’daki adli yıl açılış töreninde o sözlerini hatırlattı, “Her ne şekilde olursa olsun,
önümüzdeki yılın ilk aylarında kendi hazırlığımızı milletimizin takdirine sunmakta kararlıyız” dedi.18
TBMM açılışındaki konuşmasında da bu vurguyu yaptı: “Meclis’imizin mümkün olursa tamamının
uzlaşmasıyla hazırlanacak bir yeni Anayasa, milletimize vereceğimiz en güzel 2023 hediyesi olacaktır.
Bunun için Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan partilerin yeni Anayasa tekliflerini en kısa
sürede kamuoyuyla paylaşmalarını bekliyoruz. Biz, seferle mükellef olduğumuz inancıyla bu girişimi
başlattık, hazırlıklarımızı yapıyoruz, neticede karar ve takdir yüce Meclis’indir. Ülkemize kazandırmayı
hedeflediğimiz doğrudan milli irade eliyle hazırlanmış bu ilk Anayasa teklifimize destek ve katkı
verecek herkese şimdiden teşekkür ediyoruz.”19
Cumhurbaşkanı, adli yıl açılış törenindeki konuşmasında yargı alanında yeni yasal düzenleme hazırlığı
hakkında “Yeni bir yargı paketi için hemen kolları sıvadık. Arkadaşlarımız en kısa zamanda bu yeni
paketi Meclis’in gündemine getirecekler” sözleriyle bilgi verdi.20
Yılın ilk çeyreğinde duyurulan İnsan Hakları Eylem Planı’na ilişkin vaatlerin çoğu hâlâ yerine getirilmiş
değil. İlk altı ay içinde yerine getirileceği belirtilen 130 olumlu uygulamadan sadece 36’sı yerine
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getirildi. Çocuk hükümlülere aile görüşü, adli yardıma e-devletten başvuru, hükümlü ve tutukluların
ziyaretçileriyle ilgili hakları, katalog suçların kapsamının daraltılması gibi pek çok vaat yerine
getirilmedi. Bir hükümet adımı olmasına karşın İnsan Hakları Eylem Planı’nın AK Parti, MHP ve İçişleri
Bakanlığı tarafından sahiplenilmediği eleştirileri yöneltildi.21

Anayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesinin (AYM) bu dönemde basın ve ifade özgürlüğüyle ilgili kararları arasında Ömer
Faruk Gergerlioğlu vardı. Gergerlioğlu, milletvekili seçilmeden önce sosyal medyada paylaştığı bir
haber nedeniyle terör örgütü propagandasıyla suçlanıyordu. Açılan davada 2 yıl 6 ay hapis cezası
alan ve bu cezası Yargıtay’ca onanan Gergerlioğlu’nun milletvekilliği mart ayında düşürülmüştü.
Tutuklanan Gergerlioğlu’nun AYM’ye bireysel başvurusu 1 Temmuz’da sonuçlandı. Yüksek Mahkeme
16 https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/meclis-bakanlari-gorevden-alabilecek-41864382
17 https://www.dw.com/tr/akpnin-anayasa-tasla%C4%9F%C4%B1-yine-ba%C5%9Fkan%C4%B1n-dedi%C4%9Fi-olacak/a-58758342
18 https://m.bianet.org/bianet/siyaset/249642-erdogan-dan-partilere-yeni-anayasa-cagrisi
19 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/cumhurbaskani-erdogan-yeni-anayasa-milletimize-verecegimiz-en-guzel-2023-hediyesiolacak/2380220
20 https://m.bianet.org/bianet/siyaset/249642-erdogan-dan-partilere-yeni-anayasa-cagrisi
21 https://www.dw.com/tr/insan-haklar%C4%B1-eylem-plan%C4%B1nda-hangi-s%C3%B6zler-tutulmad%C4%B1/a-59168955
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Anayasa’nın 67’nci maddesinde güvence altına alınan seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile
Anayasa’nın 26’ncı maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlâl edildiğine oybirliğiyle
karar verdi. Gergerlioğlu’nun seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği
hakkının ihlâl edildiğine karar verdi.22 Gergerlioğlu 6 Temmuz’da tahliye edildi ve yeniden milletvekili
olarak TBMM’ye girdi.
Anayasa Mahkemesi, gazeteci Halit Basık’ın bireysel başvurusuna verdiği kararda “Gazetecilerin
cezalandırılma korkusu, çoğulcu toplumun sürdürülebilmesine engel olabilir” tespitini yaptı. Hatay’da
yayımlanan Onuncu Köy gazetesi köşe yazarı Halit Basık, haberleri nedeniyle hakaret suçundan
çarptırıldığı hapis cezası Yargıtay’ca onanınca AYM’ye bireysel başvuruda bulunmuştu. AYM, Basık’ın
cezalandırılmasının ifade ve basın özgürlüğünün ihlali olduğuna hükmetti. Yüksek mahkemenin
kararında “Gazetecilerin kamuoyunu bilgilendirmeye, hatta yönlendirmeye çalışmaları, demokratik bir
toplumda kaçınılmazdır. Rahatsız edici de olsa yapılan bilgilendirme ve eleştirilerin cezalandırılması
caydırıcı etki doğurarak, toplumdaki ve kamuoyundaki farklı seslerin susturulmasına yol açabilir.
Cezalandırılma korkusu, çoğulcu toplumun sürdürülebilmesine engel olabilir” denildi.23
AYM gazeteci Gökhan Biçici’nin hak ihlaline uğradığı kararını verdi. İnternet portalı Dokuz8Haber
Genel Yayın Yönetmeni Gökhan Biçici, Gezi protestolarını takip ettiği dönemde polis şiddetine maruz
kalmıştı. Ters kelepçeyle ve yoğun şiddet uygulanarak gözaltına alınan Biçici için bir polisin “Alın
bunu götürün, bir apartman boşluğunda işini bitirin” diye bağırdığı dava dosyasına girmişti. Biçici’nin
şikayetiyle başlatılan soruşturma, yeterli delil olmadığı ve faillerin tespit edilemediği gerekçeleriyle
davaya dönüşmemişti. Biçici’nin bireysel başvurusunda Yüksek Mahkeme, Anayasa’nın 17’nci
maddesinde yer alan insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağı ile Anayasa’nın 26’ncı ve
28’inci maddelerinde güvence altına alınan ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.
AYM kararı, “ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için soruşturmanın etkili bir şekilde yürütülmesi”
için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.24
Anayasa Mahkemesi, Özgür Gündem gazetesi hakkındaki kapatma kararına karşı başvuruya verdiği
kapatma” kararına karşı Özgür Gündem gazetesi AYM’ye başvurmuştu. Yüksek Mahkeme’nin 30
Haziran tarihli kararında ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmedilmişti. Gerekçeli kararda
süreli yayınların ancak geçici olarak kapatılabileceği yönündeki emredici hükme rağmen kapatma
tedbirinin geçici olarak uygulanmamasının Anayasaya aykırı olduğu belirtildi. Özgür Gündem
gazetesine, Kanun Hükmünde Kararname ile tamamen kapatılmadan önce yasada belirtilen bir aylık
sürenin üzerinde “geçici kapatma” uygulanmıştı.25
Anayasa Mahkemesi’nin bir başka hak ihlali kararı 2015 yılına dayanan Şaban Sevinç davasıyla
ilgiliydi. AYM, gazeteci Sevinç’in “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasına
çarptırılmasını ifade özgürlüğünün ihlali olarak değerlendirdi. Kararda, “başvuruya konu olayların
geçtiği dönemde ve hâlen Cumhurbaşkanı olan müştekiye yönelik sözler söyleyen başvurucunun
hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmesi, bilgilendirme ve eleştiride bulunabilme ortamının
22
23
24
25

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210708-9.pdf
https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2016/12037
https://www.dokuz8haber.net/anayasa-mahkemesi-gazeteci-gokhan-biciciye-siddeti-ihlal-saydi
https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2016/54096
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ihlal kararının gerekçesini açıkladı. Darbe girişiminin ardından 2016 Ağustos’unda verilen “geçici

bir sonucu olan çoğulcu topluma zarar verebilir” denildi. Üyeler Selahattin Menteş ve İrfan Fidan’ın
karşı oy kullandığı karar, yeniden yargılama için yerel mahkemeye gönderildi.26

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 2016’daki darbe girişiminin ardından kapatılan Zaman gazetesi
ve Cihan Haber Ajansı çalışanı bir gazetecinin Bulgaristan tarafından Türkiye’ye iade edilmesiyle
ilgili ihlal kararı verdi. 20 Temmuz’da duyurulan kararda mahkeme, gazetecinin uluslararası koruma
başvurusunun Bulgaristan tarafından incelenmeden Türkiye’ye iade edilmesinin Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesinin alan “Hiç kimse işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya işlemlere tabi
tutulamaz” maddesi ile “etkili başvuru hakkı” maddesinin ihlal ettiğine hükmetti. İsmi açıklanmayan
gazeteci 6 Ekim 2016 gecesi Türkiye-Bulgaristan sınırını geçmeye çalışırken yakalanmış, 16 Ekim’de
Türk makamlarına teslim edildikten sonra terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla 7 yıl 6 ay hapis
cezasına çarptırılmıştı. AİHM, Bulgaristan’ın gazeteciye 15 bin Euro tazminat ödemesini kararlaştırdı.27

Basın davaları
Türkiye cezaevlerinde bulunan gazetecilerin sayısına ilişkin farklı tespitler var. Bu ayrım doğrudan
haber üretiminde yer alanlar dışındaki basın çalışanlarının da gazeteci olarak listeye alınıp
alınmamasından kaynaklanıyor.
Yılın ikinci çeyreğinin sonunda cezaevlerinde 32 hükümlü 27 tutuklu olmak üzere toplam 59 gazeteci
bulunuyordu. Gazeteciler Cemiyeti Özgürlük için Basın (ÖİB) Projesi raporlarına göre, 2021 yılı Eylül
ayı sonunda ise 27’si hükümlü, 26’sı tutuklu olmak üzere toplam 53 gazeteci cezaevindeydi.
Gazetecilerin yargılanmasıyla ilgili izleme çalışmaları yürüten meslek örgütleri ve kuruluşlar
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cezaevinde bulunan gazetecilerle ilgili yılın üçüncü çeyreğinin sonunda şu verileri paylaştı:
•

Expression Interrupted çalışmasına göre cezaevinde gazeteci sayısı 59.

•

Jailed Journos- Tutuklu Gazeteciler’e göre 74 gazeteci cezaevinde.

•

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’ne göre (24 Eylül itibariyle) 57 gazeteci cezaevinde.

•

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) verilerine göre (22 Eylül itibariyle) 34 gazeteci cezaevinde.

•

Uluslararası Basın Enstitüsü’nün (IPI) yürüttüğü “Free Turkey Journalists” kampanyası
verilerine göre cezaevinde 49 gazeteci var.

Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında gözaltına alınan gazeteci sayısı 15 oldu.28 Emniyet görevlilerinin
haber takibindeki gazetecileri zor kullanarak engellemesi ve şiddet uygulayarak gözaltına alması
uygulamaları sürüyor. Bu dönem hakaret suçlamasıyla haklarında başlatılan soruşturmalar nedeniyle
gözaltına alınan gazeteci sayısında da artış var.
26 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2016/36777
27 https://jailedjournos.com/turk-gazeteciyi-iade-eden-bulgaristana-aihmden-ceza/
28 Güvenç Dağüstün, İrfan Aydın, Nazım Fayık, Uğur Şahin, Ozan Acıdere, Tunahan Turhan, Süleyman Gençel, RTL muhabiri Olaf Koens,
RTL kameramanı Pepijn Nagtzaam, Enes Sezgin, Taylan Öztaş, Beritan Canözer, Ömer Ödemiş, Kadir Bayram, Habib Yalçın.
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Gazeteciler Cemiyeti’nin Özgürlük İçin Basın projesi aylık raporları ile gazeteci Hayri Demir’in
Demokrasi için Medya/Medya için Demokrasi Projesi kapsamında desteklenen “Haberin Bedeli” aylık
raporlarına göre;
•

Temmuz ayında, 49 gazeteci yargılandı. Gazeteci Cem Şimşek’e Cumhurbaşkanına hakaret
suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. Bir gazeteci hakkında soruşturma başlatıldı. İçişleri
Bakanı Süleyman Soylu tarafından Cumhuriyet gazetesine 1 milyon TL tazminat istemiyle dava
açıldı. Hükümlü iki gazeteci hapis cezalarının infaz süresinin tamamlanması üzerine tahliye
edildi.29

•

Ağustos ayında sekiz gazeteci hakkında soruşturma başlatıldı. Dört gazeteciye dava açıldı, iki
gazeteciye hapis cezası verildi. Cezaevlerinde infaz sürelerini tamamlayan iki gazeteci tahliye
edildi.30

•

Eylül ayında 49 gazeteci yargılandı. Üç dava karara bağlandı, altı gazeteciye hapis cezaları
verildi. Beş gazeteci hakkında beraat kararı verildi. Dört gazeteci hakkında yeni davalar açıldı.
Altı gazeteci haklarında başlatılan soruşturmalar için ifadeye çağrıldı. Üç gazeteye 100’er
bin TL’lik tazminat davaları açıldı. 2 ay 27 günlük hapis cezası kesinleşen gazeteci Şükrü Sak
cezaevine girdi, iki gazeteci tahliye oldu.31

Adalet Bakanlığı istatistiklerine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle
yargılanan kişi sayısı son 3 yılda 29 bin 89 oldu. 2018 yılında bu gerekçeyle 6 bin 326 dava açılırken
2019 sonunda dava sayısı 13 bin 990’a çıktı. 2020’de bu suçla hâkim karşısına çıkan kişi sayısı 9 bin
773 oldu.32 Hakaret gerekçesiyle gazeteci yargılamalarında da artış dikkat çekiyor. Üç aylık dönemde
gazeteciler Habib Yalçın, Güvenç Dağüstün, Süleyman Gençel, Ömer Ödemiş, İrfan Aydın hakaret
gerekçesiyle gözaltına alındılar. Gazeteci Şükrü Sak hakaret gerekçesiyle kesinleşen cezası nedeniyle
cezaevine girdi, gazeteci Cem Şimşek’e hapis cezası verildi. Anayasa Mahkemesi’nin Halit Basık
tespitlerin ve diğer Yüksek Mahkeme kararlarının, hakaret dosyalarında yerel mahkemeler tarafından
dikkate alınmadığı görülüyor. Yılın üçüncü çeyreğinde Cumhurbaşkanı’na, İçişleri Bakanı’na ya da
“kamu görevlisine” hakaret suçu işlediği gerekçesiyle yargılanan gazetecilerin dava takvimi şöyle
gerçekleşti:
Temmuz
•

Odatv.com editörü Caner Taşpınar, “Damat: Fethullahçıların AKP’li Kayınpederleri” isimli
kitabında TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman ve AKP Diyarbakır eski milletvekili Ali İhsan
Arslan’a hakaret ettiği gerekçesiyle 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı
davanın ikinci duruşmasına çıktı. Savcı dosyayı incelemek için süre talep etti, duruşma 27
Ekim’e ertelendi.

29
30
31
32

Ufuk Şanlı, Seyid Kılıç.
Mehmet Güleş, Fahri Öztoprak.
Oğuz Usluer, Emre Soncan.
https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/3-yilda-29-bin-kisiye-hakaret-davasi-acildi-6547620/
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kararında olduğu gibi, gazetecilerin cezalandırılma endişesinin çoğulculuğa zarar verebileceği gibi

•

Die Welt Türkiye muhabiri Deniz Yücel’in, “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “Türk Milletini, Türkiye
Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama” suçlamalarıyla 1 yıl 8 aydan 4 yıl 10 aya kadar hapis
istemiyle yargılandığı davada duruşma önce 9 Eylül’e sonra savcı mütalaası için 30 Kasım’a
ertelendi.

•

Özgür Gündem gazetesinin kapatılması kararı uygulanırken gözaltına alınan 17 gazetecinin
duruşmasında, “Görevi yaptırmamak için direnme” ve “Kamu görevlisine hakaret” suçlamalarıyla
2 yıldan 8 yıla kadar hapisleri istendi.

•

Gazeteci Hayko Bağdat’ın “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya
kadar hapis istemiyle yargılandığı dava görüldü, duruşma ertelendi.

•

Evrensel gazetesi Haber Müdürü Cem Şimşek’e “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan
yargılandığı davada 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. Mahkeme cezayı erteledi.

•

Gazeteci Yetkin Yıldız’ın eski İçişleri Bakanı Efkan Ala’ya hakaret ettiği iddiasıyla 1 yıl 3 aydan 6
yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava görüldü, duruşma ertelendi.

•

Gazeteciler Can Dündar ve İnan Kızılkaya’nın “kamu görevlisine hakaret” suçlamasıyla 1 yıl 2
aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılandıkları dava görüldü, duruşma ertelendi.

Ağustos
•

Gazeteci Ömer Ödemiş, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla yargılandığı davada hükmün
kesinleşmesi üzerine gözaltına alındı, idari para cezasının ödenmesinin ardından serbest
bırakıldı.

•

Gazeteci Oktay Candemir’in, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya hakaret gerekçesiyle başlatılan
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soruşturmasında takipsizlik kararı verildi.
•

Gazeteci Hikmet Tunç, Muradiye Belediye Başkanı atanan Harun Yücel’e hakaret suçlamasıyla
yargılandığı davada 8 ay 22 gün hapis cezası aldı. Mahkeme hükmün açıklanmasının geri
bırakılmasına karar verdi.

Eylül
•

Gazeteci Baransel Ağca hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla açılan davada 1 yıl
2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis talep edildi.

•

Gazeteci Onur Öncü hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkındaki yayınları nedeniyle
“kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret” suçlamasıyla dava açıldı.

•

Gazeteci Ahmet Sever’in Cumhurbaşkanına alenen hakaret ve kamu görevlisine alenen hakaret
suçlamalarıyla yargılandığı üç ayrı dava görüldü. Sever’in toplam 3 yıl 9 ay 15 günden 11 yıl 1
aya kadar hapsi isteniyor. Duruşma ertelendi.

14

•

Gazeteci Rüstem Batum’un sosyal medya paylaşımları nedeniyle Cumhurbaşkanına hakaret
ve “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçlamalarıyla yargılandığı dava görüldü. 2
yıl 8 ay 15 günden, 12 yıl 10 aya kadar hapsi istenen Batum’un duruşması 20 Ocak 2022’ye
ertelendi.

•

Gazeteci Eren Tutel’in Türkiye Wushu Federasyonu’ndaki usulsüzlüklerle ilgili haberleri
nedeniyle açılan “kamu görevlisine hakaret” davasında ilk duruşma görüldü.

Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin, 6’sı tutuklu 78 sanığın yargılandığı, 26’sının ceza aldığı davanın
gerekçeli kararı açıklandı. Gerekçeli kararda, suikast öncesi ve sonrasına dair bilgi, kayıt ve belgelerin
yok edildiği belirtildi. Kararda, “En başından itibaren örgütsel iş birliği içerisinde yürütülen sözde
soruşturmaların FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütü mensupları eliyle 2007 yılında işlenen söz konusu
cinayet öncesinden tasarlanıp adım adım yürürlüğe konulmak suretiyle gerçekleştirildiği” ifadelerine
yer verildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 26 Mart 2021’de karara bağladığı 78 sanıklı davada,
iki ağırlaştırılmış müebbet, iki müebbet hapis ve çeşitli oranlarda hapis cezası olmak üzere 26 sanık
hakkında mahkûmiyet kararı vermişti. Fetullah Gülen’le birlikte 13 firari sanığın dosyası ise ayrılmıştı.33
Gazetecilere yönelik saldırılarda cezasızlığın örneklerinden biri olarak değerlendirilen karar gazeteci
Can Dündar’a 6 Mayıs 2016’da İstanbul Adliyesi önünde düzenlenen silahlı saldırı davasında alındı.
Saldırgan Can Dündar’a ateş etmek istemiş, ancak NTV muhabiri Yağız Şenkal’ı yaralamıştı. 28.
Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk dava, 2 Ekim 2018 tarihinde karara bağlanmış, mahkeme
Dündar’a yönelik eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı gerekçesiyle sanığı bu eylemi nedeniyle
cezalandırmamıştı. Saldırgan Murat Şahin’e, NTV muhabiri Yağız Şenkal’a karşı, ‘kasten yaralama’
suçundan 4 bin 500 TL adli para cezası, ‘ruhsatsız silah taşıma’ suçundan da 10 ay hapis cezası veren
mahkeme, diğer iki sanığın ise beraatlarına hükmetmişti. Gazeteci Şenkal karara itiraz etti. İstinaf
mahkemesinin bozma kararıyla yeniden görülen davada son karar da saldırgan lehine oldu. İstanbul
28. Asliye Ceza Mahkemesi, Şenkal’ı bacağından yaralayan Murat Şahin’e silahla yaralamadan 3 yıl
3 ay 15 güne indirdi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Böylece saldırgan
cezaevine girmedi.34
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhuriyet gazetesi muhabiri Hazal Ocak’ın “Boğazda kaçak var” ve
“Cumhuriyet, Fahrettin Altun ile vakıflar arasında yapılan kira sözleşmesine ulaştı” başlıklı haberleri,
Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na aykırı olduğu iddiasıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na
şikâyet etmişti. Altun’un “şeref ve haysiyeti ihlal edici ve gerçeğe aykırı mahiyette yayın yapıldığı”
iddiasını değerlendiren Kurum, haberleri basın özgürlüğü kapsamında değerlendirdi. Kararda, “Olayın
gerçekleşmesi ile eşzamanlı olarak haberin yapıldığı dikkate alındığından söz konusu bilgilerin
güncellik unsuru da taşıdığından somut olayın haber değeri taşıdığı kuşkusuzdur” denildi ve kamu
yararına vurgu yapıldı.35
33 https://www.aa.com.tr/tr/gundem/hrant-dink-cinayeti-davasinin-gerekceli-karari-aciklandi-/2303957
34 https://www.gazeteduvar.com.tr/can-dundara-silahli-saldiri-davasinda-odul-gibi-ceza-haber-1527947
35 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/fahrettin-altunun-sikayetini-degerlendiren-kvkk-basin-ozgurlugu-icin-onemli-tespitleryapti-1853664
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15 gün hapis ve 500 lira para cezası verdi. Ancak hâkim sanığın “iyi hali” gerekçesiyle cezayı 2 yıl

b.Basın kartı düzenlemeleri
Türkiye’de özgür gazeteciliğin önündeki engellerden birini gazetecinin resmi kimlik kartı olarak
kabul edilen basın kartının dağıtımındaki kısıtlamalar oluşturuyor. Kartı dağıtmakla görevli İletişim
Başkanlığı, kurulduğu 2018 yılında değiştirdiği Basın Kartı Yönetmeliği nedeniyle eleştirilerin
odağında. Yönetmelikte basın meslek örgütlerinin karşı çıktığı pek çok maddenin yürürlüğünün
Danıştay tarafından durdurulmasıyla ilgili gelişmeler önceki dönem raporumuzda yer almıştı. Hukuki
belirsizlik içeren ve idareye keyfi tutum alma olanağı sağlayan maddeler Danıştay kararının ardından
yeniden düzenlenmiş ve İletişim Başkanlığı yeni bir Basın Kartı Yönetmeliği hazırlamak zorunda
kalmıştı. Basın Konseyi, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Diplomasi Muhabirleri Derneği, DİSK Basın-İş
Sendikası, Ekonomi Muhabirleri Derneği, Gazeteciler Cemiyeti, İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Parlamento
Muhabirleri Derneği, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği, Türkiye Gazeteciler Sendikası ve Türkiye Haber
Kameramanları Derneği, Medya Dayanışma Grubu olarak yaptıkları ortak açıklamada son yönetmelik
değişikliğini de “basın özgürlüğüne darbe” olarak nitelendirdi.36 Çünkü yeni yönetmelikle önceki
arasında neredeyse hiçbir fark yoktu.
Yeni yönetmeliğe karşı Gazeteciler Cemiyeti, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Türkiye Gazeteciler
Sendikası, DİSK Basın-İş Sendikası ve Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Danıştay’da dava açtı.37
İletişim Başkanlığı 30 Eylül’de Danıştay’a gönderdiği savunmada yönetmelik değişikliğinin hukuki
belirsizlikleri ortadan kaldırmak için yapıldığını öne sürdü. Savunmada, yönetmeliğin basın özgürlüğüne
engel oluşturduğu yönündeki iddialar yalanlanırken gazetecilik için basın kartının şart olmadığı şu
cümlelerle öne sürüldü: “Gazetecilik faaliyetinde bulunmak için basın kartı sahibi olma zorunluluğu
bulunmamaktadır. Kişiler basın kartı sahibi olmaksızın da gazetecilik yapma ve fikirlerini ifade etme
haklarına sahiptir. Nitekim basın kartı sahibi olmayan pek çok basın mensubu bulunmaktadır.” Meslek
örgütleri gazeteci olmayan devlet memurlarına da kart düzenlenmesine, İletişim Başkanlığı’nın “iş
birliği yapılan kurum kuruluşların temsilci ve çalışanlarına” basın kartı dağıtabilmesine olanak tanıyan
maddelerin de iptalini istedi. İletişim Başkanlığı ise bu itiraza verdiği yanıtta “Basın kartı alınabilmesi
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için gazeteci olma zorunluluğu aranmaması herhangi bir düzenlemeye aykırılık teşkil etmemektedir.
Nitekim basın kartları yalnızca ‘gazeteci’lere verilen bir kart olmayıp gazetecilik mesleğinin yerine
getirilmesiyle doğrudan doğruya ilgili olarak faaliyet gösterenlerin de sahip olabileceği bir meslek
kartıdır. Örnek olarak, haber ve fotoğraf ajanslarında çalışan ve İş Kanunu tanımı dışında olan kimseler
de Basın İş Kanunu’na tabi olup basın kartı alabilmektedirler (yazı işleri müdürleri, editörler, spikerler,
kameramanlar, çevirmenler vb)” dedi. Bu savunma üzerine yazılı açıklama yapan Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı Nazmi Bilgin, kimin gazeteci sayılacağına devletin karar veremeyeceğini vurguladı.38 Bilgin,
sokakta görev yapmaya çalışan gazetecilerin polisin basın kartı sorgusuyla karşılaştığını buna karşın
İletişim Başkanlığı’nın “gazetecilik için karta gerek yok” savunması yaptığını hatırlatarak bu çelişkinin
çözülmesi için Danıştay 10’uncu Dairesinin yönetmeliği iptal etmesini beklediklerini kaydetti.39

36 https://t24.com.tr/haber/medya-dayanisma-grubu-ndan-yeni-duzenlemeye-tepki-basin-karti-kimliginden-soyutlaniyor-basin-kartimadokunma,953802
37 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/basin-meslek-orgutleri-basin-karti-yonetmeligine-yeniden-dava-acti-1847067
38 https://gc-tr.org/gazeteciler-cemiyeti-baskani-bilgin-devlet-gazeteci-kim-karar-veremez/
39 https://www.evrensel.net/haber/444493/hukumette-basin-kartinda-kafa-karisikligi-kart-sart-mi-degil-mi
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Pek çok gazeteci kart iptallerine karşı hakkını bireysel olarak idari yargıda da arıyor. Bir örnek olarak
Nadire Mater’in dosyası dönemin dikkat çekenleri arasında. 40 yıllık mesleki tecrübeye sahip Mater,
2007 yılından bu yana taşıdığı sürekli basın kartının yenilenmesini üç yılı aşkın süredir bekliyor.
Mater, bu bekletiliş nedeniyle açtığı davada ise kartının zaten iptal edilmiş olduğunu öğrendi.
İletişim Başkanlığı, Mater’in davasına verdiği savunmada aynı Danıştay’a verdiği savunmada olduğu
gibi “Basın kartı olmaksızın gazetecilik faaliyetini yürüten yüzlerce basın mensubu olduğu dikkate
alındığında, basın kartının gazetecilik yapabilmek için olmazsa olmaz bir unsur olmadığı ortadadır”
dedi. Başkanlığın Mater’in kartını henüz Yargıtay aşaması tamamlanıp kesinleşmemiş bir suç
nedeniyle iptal edildiğini savundu. Mater’in avukatı Meriç Eyüboğlu şunları söyledi:
“İletişim Başkanlığı örneğin Nadire Mater hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı olduğu
sonucuna ulaştığını ve bu nedenle basın kartını iptal ettiğini bildirseydi, davanın Yargıtay’da olduğunu
gösterir belgeleri sunarak bu hatadan dönülmesini sağlayabilirdik. Ancak diğer gazetecilere ilişkin çok
sayıda örnekten, keza Danıştay kararı sonrasında Fahrettin Altun’un, ‘Görevde olduğumuz müddetçe
‘gazetecilik’ adı altında ‘terörizm propagandası’ yapanlarla mücadele edeceğiz’ açıklamasından, bu
tutumun bile isteye sergilendiğini biliyoruz. Bu tutumun hukuk devleti ilkesinin en önemli parçası olan
hukuki belirlilik ve hukuki güvenlik ilkelerini açıkça ihlal ettiğini, biz hatırlatmaya, söylemeye devam
edeceğiz. Belki duyan başka mahkemeler de olur.”40
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bir soru önergesine verdiği 5 Ağustos tarihli yanıtında İletişim
Başkanlığı’nın göreve başladığı 2018 yılından bu yana göreve bağlı olarak bin 818 basın kartı verdiğini
açıkladı. Bu süre içinde 654 gazetecinin de sürekli basın kartı aldığını belirten Oktay, 2020 yılındaki
kart iptali sayısının ise 322 olduğunu açıkladı.41

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK), iktidar tarafından bir tür sansür ve cezalandırma aracı
olarak kullanıldığı yönündeki yoğun eleştiriler güçlü bir zemine sahip. Kurul bu tepkileri ortadan
kaldıracak herhangi bir eşit yaklaşım tarzı izlemeden sadece iktidarı eleştiren televizyonları
cezalandırmayı sürdürüyor.
Üst Kurul’un basın ve ifade özgürlüğü açısından tartışılan cezaları tarafsızlık, hukukun üstünlüğü,
millî ve manevî değerler, bölücülük, ayrımcılık, kin ve düşmanlığa tahrik, eleştiri sınırları ötesinde
hakaret ve iftira, haksız çıkar, insan onuru ve özel hayatın gizliliğini ihlal gibi hükümlerle yayıncılara
sorumluluk yükleyen RTÜK Kanunu 8’inci maddesine dayanıyor. Madde subjektif yorumlara dayanarak
ceza verilebilmesine imkân sağladığı gerekçesiyle eleştiriliyor. Bu maddeyle kurul Halk TV, Tele 1,
KRT ve Fox TV’ye yılın ilk altı ayında 22 ceza verdi. RTÜK’ün cezalarını derleyen Üst Kurul Üyesi İlhan
Taşcı, toplamı 5 milyon TL’yi bulan bu para cezalarının sadece iktidarı eleştiren kanallara verildiğini,
40 https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/249057-nadire-mater-in-basin-kartina-habersiz-iptal
41 https://www2.tbmm.gov.tr/d27/7/7-44923sgc.pdf
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c.Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve Basın İlan
Kurumu (BİK)

iktidar yanlısı yayın yapan televizyonlara tek bir ceza verilmediğini duyurdu. Taşcı’nın açıklamasına
göre RTÜK, Halk TV’ye dokuz ayrı kararla toplam 254 bin TL ceza kesti. Ardından altı yaptırım kararı
ve toplam 169 bin 429 TL ile TELE 1, dört yaptırım kararı ve toplam 112 bin 952 TL ile KRT televizyonu
geldi. Fox TV’ye ise bu dönemde üç kez yaptırım uygulayan RTÜK, kanalın reklam geliriyle orantılı
olarak bu kararlarla 4.5 milyon lira idari para cezası uyguladı.42
Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında RTÜK’ün verdiği cezalara ilişkin bilanço ise şöyle:
Tele 1 TV’ye Üst Kurul’un üç ayda yaptığı toplantılarda toplam 10 kez idari para cezası verdi. Temmuz
ayında 5’inci Boyut, Gün Başlıyor, Gün Ortası ve Türkiye’nin Gündemi programlarındaki ifadeler ve
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağlığıyla ilgili yorumlar nedeniyle beş kez ceza verilen Tele 1’e, Ağustos
ayında Gün Başlıyor programı ve RTÜK’ün televizyonlara yangın görüntüsü uyarısının eleştirildiği
ana haber bültenindeki yorumlar nedeniyle iki, Eylül ayında da yine Genel Yayın Yönetmeni Merdan
Yanardağ’ın yorumları nedeniyle üç ayrı ceza kesildi.43
KRT TV’ye bu dönem toplam beş kez ceza verildi. Bunlardan biri HDP Eş Genel Başkanı Mithat
Sancar’ın İzmir’de silahlı saldırı düzenlenen HDP İl Başkanlığı önündeki basın açıklamasının canlı
yayınlanması gerekçesiyle kesildi. KRT’de yangınlarla ilgili olarak da ana haber bülteni, Haber Aktif ve
Şimdiki Zaman programları için de para cezası verildi.
Halk TV’ye Grup Yorum’un Cemo şarkısı nedeniyle “terörü övmek” suçlamasıyla üç kez program
durdurma ve iletişim gelirinin yüzde 3’ü kadar para cezası verildi. Kanala ayrıca İki Yorum programında
gazeteciler Murat Sabuncu ve Levent Gültekin’in sözleri nedeniyle ceza verildi. Halk TV Ağustos
ayında Kayda Geçsin, Açıkça ve Medya Mahallesi programları nedeniyle dört kez ceza kesildi.44 Eylül
ayında da gazeteci İsmail Saymaz’ın yorumları nedeniyle idari para cezası verdi.
Fox TV’ye ana haber sunucusu Selçuk Tepeli’nin bir gün içinde üç ayrı haber için kullandığı ifadelerin
“tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk” ilkelerine aykırı olduğu gerekçesiyle idari para cezası kesildi.
Kanala orman yangınlarına ilişkin haberleri nedeniyle de bir idari para cezası verildi. Kanala sabah
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kuşağı programında çarpık ilişkilerin yansıtılması gerekçesiyle de para cezası verildi. Ayrıca “Aşk
Mantık İntikam” dizisinde toplumsal cinsiyet eşitliğine aykırı yayın yapıldığı gerekçesiyle de kanala
ceza verildi.
TV 100 kanalına spor programında kullanılan dil nedeniyle ve “Şimdi Konuşalım” programında
Suriye’deki terör gruplarına Türkiye üzerinden silah götürüldüğüne ilişkin iddialar nedeniyle iki idari
para cezası verildi.
TR35 TV’ye Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün sözleri nedeniyle, Habertürk TV’ye
de Teke Tek programı, Açık ve Net programı ve orman yangını yayınları nedeniyle üç kez ceza verildi.
Show TV’ye sabah kuşağı programında aile mahkemesinin konusu olan bir olayın ekrana taşınması
gerekçesiyle ceza verildi.45
42
43
44
45

https://www.birgun.net/haber/rtuk-cezalari-yine-muhaliflere-350670
https://tele1.com.tr/iktidarin-sansur-aygiti-rtuk-kanallara-ceza-yagdirdi-448884/
https://www.aa.com.tr/tr/gundem/rtuk-yayin-ilkelerini-ihlal-eden-televizyon-kanallarina-yaptirim-uyguladi/2331388
https://tele1.com.tr/rtuk-toplantisindan-ceza-cikti-465235/
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Bloomberg HT kanalına gazeteci Fatih Altaylı’nın Futbol Federasyonu ile ilgili yorumları nedeniyle
para cezası verildi. RTÜK’ün CHP kontenjanından seçilen üyeleri İlhan Taşcı ve Okan Konuralp
bu cezaya tepki gösterirken İletişim Başkanı ile Fatih Altaylı arasında yaşanan gerginliğin cezaya
neden olduğunu öne sürdü. Taşcı, “Cumhurbaşkanının bayramlaşma görüntüleri nedeniyle İletişim
Başkanlığıyla karşı karşıya gelen Fatih Altaylı hakkında TFF’nin üç ay önceki şikâyeti ne hikmetse
bugünkü RTÜK gündemine alındı ve Altaylı’nın sözleri nedeniyle Bloomberg TV’ye oy çokluğuyla
yüzde üç para cezası verildi” dedi.46
RTÜK’ün bu dönem aldığı yaptırım kararlarında orman yangınlarıyla ilgili eleştirel yayınlara verilen
cezalar ağırlıktaydı. Bu durum yalan haber, çarpıtma, dezenformasyon, izleyicide korku ve panik
yaratma gibi ifadelerle gerekçelendirilirken diğer tarafta da yayıncılara sansür ve tehdit olarak
eleştirildi. Bu nedenle orman yangınlarıyla ilgili yayınlarla ilgili cezalar dışındaki gelişmeler raporun
“Hak İhlalleri: Sansür, şiddet, hedef gösterme, tehdit, ayrımcılık” ve “Dezenformasyon ve bilgi tekeli”
başlıklı bölümlerinde ele alındı.
Sözcü yayın grubunun televizyonu SZC TV için logo onayını 11 ay sonra veren RTÜK, Halk TV’nin
KabloTV’de yer alabilmek için yaptığı başvurulara üç yıldır olumlu yanıt vermedi.47
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’a karşı açtığı manevi tazminat
davası, Ankara 10. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından AİHM’nin verdiği bazı kararlar ve Yargıtay
içtihatlarını hatırlatılarak reddedildi. Kararda “Siyasetle uğraşan kişilerin kendilerine yönelik sert, ağır
ve hatta incitici eleştirilere dahi katlanması gerektiğine” dikkat çekilerek, “bu durumun demokratik
toplum hayatının vazgeçilmez unsurlarından biri olduğu” anımsatıldı. Altay, Mayıs 2020’de TBMM’deki
basın toplantısında “Yandaş olmayan, borazan olmayan medyada terör estiriyor. Aba altından
sopa gösteriyor. Bunu yapamazsın ey RTÜK başkanı, üyeleri. Haddinizi bilin” diyerek eleştirilerini
sıralamıştı.48

Ceza verirken “muhalif-muhalif değil” ayrımı yapmadıklarını öne süren Şahin, “Ancak muhalifler
verilen cezaları mağduriyet malzemesi yapıyor. Bu, bir kesimin algı oluşturma çabası… Bilinçli olarak
hatalarda ısrar ediyorlar. Mağdur edebiyatı yapıp reyting peşinde koşuyorlar” diye konuştu.49 RTÜK
Üyesi İlhan Taşcı ise sosyal medyada 2021 yılında hangi televizyona ne kadar ceza verildiğini paylaştı.
Taşcı, Halk TV’ye 18, Tele 1’e 15, Fox TV’ye 9, KRT’ye 8 kez ceza verilirken A Haber, TV 24, TVNET, Ülke
TV gibi iktidar yanlısı kanallara tek bir kez ceza verilmediğini yazdı.50
Basın İlan Kurumu (BİK) aynı RTÜK’ün televizyonlarda yaptığı gibi eleştirel yayınlarıyla öne çıkan
gazeteleri cezalandırmayı sürdürüyor. BİK yılın üçüncü çeyreğinde daha önce alınan bazı resmi ilan
kesme cezalarını uygulamaya koydu. Birgün gazetesine 2019’da verilen ilan kesme cezası Eylül
ayında uygulandı ve gazetenin resmi ilanları 22 gün kesildi. Sözcü gazetesine de geçen yıl verilen
46 https://twitter.com/ilhantasci/status/1420360514799128577
47 https://halktv.com.tr/gundem/rtuk-kablo-tv-lisansi-vermiyor-izleyici-isyan-ediyor-468249h
48 https://www.gazeteruzgarli.com/rtuk-baskani-sahinin-hakaret-davasi-reddedildi-siyasetle-ugrasan-elestiriye-katlanmali/
49 https://www.sabah.com.tr/yazarlar/gunaydin/tuba-kalcik/2021/09/27/muhalifler-magdur-edebiyati-yapip-reyting-pesinde-kosuyorlar
50 https://www.gazeteduvar.com.tr/rtuk-baskani-ayrim-yapmiyoruz-dedi-tasci-rakamlarla-yalanladi-halk-tvye-18-a-habere-0-cezahaber-1536468
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, artan eleştirilere Sabah gazetesine verdiği röportajla yanıt verdi.

4 günlük ilan kesme cezasının, mahkeme kararıyla kesinleşmesi üzerine gazetenin ilanları 4 gün
süreyle kesildi.
Sözcü 4 günlük cezayla ilgili haberinde “Yargı kusur bulamadı Basın İlan ceza kesti” başlığını kullandı.
Cezaya konu olan, yazar Saygı Öztürk’ün geçen yıl AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu’nun
eşi Ali Ayvazoğlu ile eski yardımcısı Emine Altuntaş’ın kamudaki yükselişiyle ilgili yazılardı. Kişilik
haklarına saldırı iddiasıyla Trabzon’da yargıya taşınan olayda mahkeme yazıların basın özgürlüğü
kapsamında olduğu kararı verildi. Haberde “AKP’li Bahar Ayvazoğlu’nun şikâyette bulunduğu Basın
İlan Kurumu ise aksi yönde uygulamaya imza attı. Kendisini yüksek yargının da üzerinde görerek
gazetemizin resmi ilan ve reklamlarının 4 gün süreyle kesilmesine karar verdi” ifadeleri kullanıldı.51
Basın İlan Kurumu bu haber üzerine yaptığı açıklamada, ilan kesme cezasının ayrıca yargıya
taşındığını ve İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kesinleştirildiğini hatırlattı. Kurum, “Yalan
haber ile Kurumumuzun hukuksuz müeyyide uyguladığı izlenimi verilmeye çalışılmıştır. Bu çarpıtma
haberle ilgili Kurumumuz her türlü hukuki yola başvuracaktır” açıklaması yaptı.52
BİK Cumhuriyet gazetesine verilen resmi ilan cezalarının bir kısmını uygulamaya aldığını bildirdi.
Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, 74 günlük resmi ilan cezası uygulanacağını
duyurduğu yazısında şunları vurguladı: “BİK, resmi ilanların basına adil olarak dağıtılması amacıyla
kuruldu. Ancak bu kurum, kuruluşundan 40 yıl sonra ne yazık ki eleştirel gazetecilik yapan basına
karşı mali ve ekonomik baskı aracı olarak kullanılıyor. Şimdi ağır ekonomik yaptırım sopasını bir kez
daha Cumhuriyet’e gösteriyor. Geçen yıl uygulanan resmi ilan kısıtlamasıyla birlikte Cumhuriyet’e
yönelik cezanın toplamı ‘129 güne’ ulaşıyor.”
Basın İlan Kurumu Cumhuriyet’in bu yazısındaki 74 gün ifadesinin doğruyu yansıtmadığını, buna karşı
hukuki yollara başvuracağını duyurdu. Kurum açıklamasında, “Mahkeme kararıyla kesinleşen 35
günlük müeyyidenin 23 günlük kısmının Eylül/2021 ayında 12 günlük kısmının ise Ekim/2021 ayında
uygulanacağı gazeteye bildirilmiştir” denildi.53 Kurumun basın açıklamaları iktidar yanlısı basında
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“Sürekli yalan haber üreten Sözcü ve Cumhuriyet’e yalanlama” başlıklarıyla yer aldı.54

d.Hak ihlalleri: Sansür, şiddet, hedef gösterme, tehdit,
ayrımcılık
Yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye’deki gazeteciler önceki çeyreklerde olduğu gibi pek çok kez tehdit
edildi, şiddete uğradı, politik taraflarca hedef gösterildi, görevleri sırasında zor kullanılarak engellendi.
Temmuz ayında 18 gazeteci haber takibinde saldırıya uğradı. Ağustos ayında da saldırıya uğrayan
gazeteci sayısı 15 oldu. Eylül ayındakilerle birlikte, üç ay içinde saldırıya uğrayan, şiddet kullanılarak
engellenen gazeteci sayısı en az 48 olarak kaydedildi. Açıkça gazetecileri tehdit edenlerin sayısında
51 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/yargi-kusur-bulamadi-basin-ilan-ceza-kesti-6672154/
52 https://bik.gov.tr/kurumsal-haberler/kamuoyu-duyurusu-2/
53 https://bik.gov.tr/kurumsal-haberler/kamuoyu-duyurusu-3/
54 https://www.yeniakit.com.tr/haber/surekli-yalan-haber-ureten-sozcu-ve-cumhuriyete-basin-ilan-kurumundan-yalanlama-1579740.
html
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da artış var. Aralarında Neşe İdil, Uğur Dündar, Yılmaz Özdil, Fatih Altaylı, Barış Terkoğlu, Celal Çelik,
Erk Acarer’in de olduğu çok sayıda gazeteci sosyal medya üzerinden tehdit edildi.
Dönemin en kaygı verici gelişmelerinden biri Türk milliyetçiliği çizgisindeki Kırım Haber Ajansı’nın
Türkiye temsilcisi Aydın Taş’ın Ankara’daki ofisinde ölü bulunması oldu.55 İlk resmi açıklama Taş’ın
intihar ettiği yönünde olsa da yakınları ve gazeteci dostları şüphelere dikkat çekti.56 Gazetecileri
Koruma Komitesi Program Müdürü Carlos Martinez de la Serna, Taş’ın ölümünün gazetecilik
faaliyetleriyle ilgili olup olmadığının saptanması gerektiğini belirtti ve “Türkiyeli yetkililer gazeteci
Aydın Taş’ın ölümüne dair kapsamlı bir soruşturma yürütmeli ve araştırmanın sonuçlarını şeffaf bir
şekilde kamuoyu ile paylaşmalılar” açıklaması yaptı.57
Gazetecilere yönelik artan ve cezasız kalan saldırganlığa karşı basın meslek örgütlerinin tepkileri
yetkililer nezdinde sonuç vermiyor. Her an bir gazetecinin ağır bir şiddetle karşı karşıya kalabileceği
yönündeki uyarılar sürerken İstanbul’da serbest gazeteci Emre Erciş silahlı saldırganların hedefi
oldu.58 12 Ağustos’ta evinin önünde saldırıya uğrayan Erciş bacağından yaralandı ve hastaneye
kaldırıldı. Sosyal medya hesapları üzerinden zaman zaman saldırgan ve taraflı paylaşımlarla
okurlarına seslenen bu nedenle gazetecilerden eleştiri alan Erciş, son dönemde suç örgütü lideri
Sedat Peker’in bağlantılarıyla ilgili bilgiler paylaşıyordu. Erciş Şubat ayında Boğaziçi protestolarına
katılanların isimlerini açıklayacağını duyurmuş bunun üzerine hesabı Twitter tarafından askıya
alınmıştı.59 İki saldırgan tutuklandı.60
Gazetecileri yakıdan ilgilendiren diğer kaygı verici saldırı haberi Almanya’dan geldi. Gazeteci Erk
Acarer’e Berlin’deki evinin avlusunda bıçaklı saldırı düzenlendi. Türkiye gündemiyle ilgili haberleri
nedeniyle iktidar destekçisi kesimlerin tehditleriyle daha önce de karşılaşan Erk Acarer, üç kişi olan
saldırganlardan birinin “yazmayacaksın ulan” diye bağırdığını söyledi. Başına darbeler alan Acarer
bir süre hastanede müşahede altında tutuldu. Erk Acarer, soruşturmanın sağlıklı işleyebilmesi için
saldırganların bağlı olduğu gruplarla ilgili açıklama yapmayacağını belirtse Türkiye’de casuslukla
suçlanan ve Almanya’da yaşayan gazeteci Can Dündar, “Son günlerde yazdıklarına bakın, silahlı üç
iddialarla ilgili araştırmaları Türkiye’deki bazı gazete ve televizyonlar aracılığıyla kamuoyuna
yayınlıyordu.61 Bıçaklı ve yumruklu saldırıdan bir süre sonra Acarer’in evine tehdit notu bırakıldı.
“Sen bekle” yazılı notu sosyal medyada fotoğraflarıyla paylaşan Acarer “Başıma gelecek herhangi
bir yeni olaydan AKP-MHP iktidarı, çeteleri ile tedbirler konusunda atıl kaldığını düşündüğüm Alman
Hükümeti sorumlu olacak” diye yazdı.62
Erk Acarer’e saldırı ülke gündeminde geniş yer tuttu. Hem muhalif gazetecilerin karşılaştığı tehditlere
hem de Almanya’da yaşayan ve Türkiye’deki iktidarı destekleyen şiddet eğilimli grupların yarattığı
tehlikeye dikkat çekildi. Almanya’da yaşayan Türk vatandaşı gazetecilere yönelik ciddi saldırı
istihbaratları olduğu da ortaya çıktı. Bir sosyal medya hesabı aralarında gazetecilerin de olduğu 21
55 https://t24.com.tr/haber/kirim-haber-ajansi-nin-turkiye-temsilcisi-aydin-tas-ofisinde-olu-bulundu,970985
56 https://www.turkgun.com/aydin-tasa-makale-159033
57 https://cpj.org/tr/2021/08/turkiyeli-gazeteci-aydin-tas-ankarada-olu-bulundu/
58 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/gazeteci-emre-ercise-silahli-saldiri-1-supheli-daha-gozaltinda-alindi-1865333
59 https://www.yenisafak.com/teknoloji/twitter-bogazici-provokasyonuna-karisanlari-desifre-edecegini-aciklayan-ercisin-hesabinikapatti-3597503
60 https://www.milliyet.com.tr/gundem/gazeteci-emre-ercise-silahli-saldirida-bulunan-2-kisi-yakalandi-6578012
61 https://www.dw.com/tr/gazeteci-erk-acarere-berlindeki-evinde-sald%C4%B1r%C4%B1/a-58198149
62 https://twitter.com/eacarer/status/1417448034418503681
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adamı evine kimin yolladığını anlarsınız” dedi. Acarer, suç örgütü lideri Sedat Peker’in dile getirdiği

kişinin adını sayarak ölüm tehdidinde bulundu.63 Soruşturmayı genişleten Alman polisi, “Yurt dışında
Erdoğan karşıtlarından oluşan 55 kişilik infaz listesi” olduğu yönündeki haberleri doğruladı. Bu ülkede
yaşayan gazeteci Celal Başlangıç, Köln polisinden can güvenliği için uyarı aldığını açıkladı. Başlangıç,
“21 kişilik yayınlanan listedeki isimleri biliyorduk. Sonra 43 kişilik bir liste daha olduğu konusunda bir
bilgi yayılmıştı ama bu listede yer alan isimler kimler bilinmiyordu. Evime gelen Alman polisleri bir
üçüncü listeden bahsederek, yurt dışında yaşayan Erdoğan karşıtlarından oluşan 55 kişilik bir liste
olduğunu ve adımın bu listede yer aldığını söyledi” dedi.64 Alman hükümeti de İçişleri Bakanlığı’nın
listeleri incelediğini açıkladı.65
2 Temmuz’da iktidar destekçisi yazar Avukat Selman Öğüt’e sosyal medyada hakaret ettiği iddiasıyla
gözaltına alınan66 Birgün gazetesi yazarı ve opera sanatçısı Güvenç Dağüstün, 30 Ağustos Zafer
Bayramı konseri çıkışında saldırıya uğradı. Dağüstün darp raporu aldı, saldırganlar gözaltına alındı.67
Dağüstün’e saldırıdan 14 gün sonra bir başka muhalif sanatçı Orhan Aydın da saldırıya uğradı.68
Gazeteci Celal Eren Çelik, 2 Eylül’de kendisini bir süre izlediğini söylediği bir kişinin yumruklu
saldırısına uğradı. Polise şikâyette bulunan Çelik, “bu tür saldırılar maalesef gazeteciler için sıradan
hale geldi. Ancak gerçekleri yazmaya devam edeceğiz” dedi.69
Toplumsal olayları takip eden gazetecilere yönelik polis şiddeti de sürüyor. 2015 yılında Suruç’taki
terör saldırısında hayatını kaybeden 33 kişinin anıldığı yıl dönümü eylemlerini takip eden gazeteciler
şiddet kullanılarak engellendi. İstanbul’daki eylemde polis müdahalesi sırasında EPA foto muhabiri
Erdem Şahin, Evrensel gazetesi muhabiri Eylem Nazlıer, Birgün gazetesi muhabiri Meral Danyıldız,
AFP foto muhabiri Yasin Akgül, Gazete Fersude muhabiri Hayri Tunç, serbest gazeteci Emre Orman,
Dokuz8Haber muhabiri Fatoş Erdoğan ve Özgür Gelecek muhabiri Taylan Öztaş yaralandı. Gazeteciler
polis tarafından hedef alındıklarını anlattı. Basın meslek örgütleri gazetecilere yönelik şiddeti kınadı.70
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Ankara’da 3 Ağustos’ta kadın cinayetlerini protesto eden grubun eylemini izlemeye çalışan gazeteciler
polis tarafından uzaklaştırıldı. JinNews muhabiri Sevim Sütçü’nün kimliğine polis tarafından bir
süreliğine el konuldu, Doğrusu Haber muhabiri Büşra Taşkıran da polisin fiziksel müdahalesiyle
engellendi.71
Konya’da bir Kürt ailenin öldürülmesiyle ilgili 3 Ağustos’ta İstanbul’da yapılan protestoyu izleyen
gazetecilere bir grup taş ve sopalarla saldırdı. Gazeteciler Derya Saadet, Ceylan Bulut, Taylan Öztaş,
Hayri Tunç, Enes Sezgin ve Rojin Altay da saldırgan grup tarafından darp edildi.72 Darp raporu
almak için hastaneye giden ve gözaltına alınan gazetecilerden Enes Sezgin “Kendilerine gazeteci
olduğumuzu ve bir grup tarafından saldırıya uğradığımızı söylememize rağmen saldırgan grubu değil
bizi gözaltına aldılar. Hem saldırgan grup tarafından hem de kolluk tarafından darp edildim. Fotoğraf
makinem hasar gördü” dedi.73
63 https://odatv4.com/guncel/fetoculer-bu-listeyi-paylasiyor--13072148-217219
64 https://www.gazeteduvar.com.tr/55-kisilik-infaz-listesini-dogrulayan-alman-polisi-celal-baslangici-can-guvenligi-konusunda-uyardihaber-1529201
65 https://tr.euronews.com/2021/07/27/infaz-listeleri-alman-icisleri-bakanl-g-turkiye-kokenli-muhaliflere-yonelik-listeleri-ince
66 https://www.krttv.com.tr/magazin/guvenc-dagustun-un-neden-gozaltina-alindigi-belli-oldu-h83534.html
67 https://www.birgun.net/haber/biz-size-vuruyor-muyuz-357679
68 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/tiyatro-oyuncusu-orhan-aydina-saldiri-1868477
69 https://tele1.com.tr/celal-eren-celike-kafede-saldiri-kameralar-kapaliydi-462464/
70 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-57923323
71 https://womeninjournalism.org/cfwij-press-statements/turkey-cfwij-condemns-police-brutality-against-journalist-bra-takran
72 https://www.mlsaturkey.com/tr/haber-takibi-yapan-gazetecilere-darp-ve-hastanede-gozalti/
73 https://www.evrensel.net/haber/439273/saldiriya-ugrayan-ve-gozaltina-alinan-gazeteciler-oztas-ve-sezgin-serbest-birakildi

22

Ankara’nın Altındağ ilçesinde göçmenlere yönelik saldırıları haberleştirmek üzere bulunan gazeteciler
Seda Taşkın ve Büşra Taşkıran polis tarafından engellendi. Taşkın sosyal medya paylaşımında polis
tarafından bir araca bindirilerek olay yerinden uzaklaştırıldıklarını yazdı.74
1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle İstanbul Tünel’de yapılan basın açıklamasını takip eden
gazetecilerin haber yapması engellendi. Evrensel gazetesi muhabiri Eylem Nazlıer, bir polis müdürünün
hakaretlerini kaydettiği gerekçesiyle şiddete maruz kaldı, telefonuna el konulmaya çalışıldı.75 Dünya
Barış Günü nedeniyle Diyarbakır’ın Ofis semtindeki basın açıklaması sırasında da Mezopotamya
Ajansı muhabirleri Ergin Çağlar ve Mehmet Erol polis tarafından engellendi.76
HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu için 5 Temmuz’da Sincan Cezaevi önünde yapılan Adalet
Nöbeti eylemine polis müdahale etti. Olayı görüntüleyen Artı TV kameramanı Nazım Fayık polisin
sert müdahalesiyle gözaltına alınırken Mezopotamya Ajansı muhabiri Berna Kişin ile Doğrusu Haber
muhabiri Büşra Taşkıran da şiddete maruz kaldı.77
17 Ağustos’ta İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde kaybolan sonra hastanede ölen bir çocukla ilgili
ihbarı haberleştirmek üzere olay yerine giden Demirören Haber Ajansı muhabiri Ahmet Yeşilmen ve
kameramanı Kubilay Özev ile İHA muhabiri Erdal Can İçelli bekçilerin saldırısına uğradı.78
İstanbul’da AA muhabiri Ekrem Biçeroğlu trafikte aracına çarpan iki kişi tarafından darp edildi,
yaralandı. Saldırganlar tutuklandı.79
İstanbul Şile’de 24 Temmuz’da A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik ile kameraman Ayhan Arıtürk
çekim yaparken büyükşehir belediyesi personeli bir grup cankurtaranın saldırısına uğradı. İletişim
Başkanı Fahrettin Altun, bu saldırıyı kınayan bir açıklama yaptı. Altun “A Haber ekibinin Şile’de haber
takibi yaparken İBB çalışanları tarafından hakaret ve fiziksel saldırıya uğramalarını kınıyorum. Darp
edilen kameraman Ayhan Arıtürk ve muhabir Çağdaş Evren Şenlik ile A Haber ailesine geçmiş olsun
dileklerimi iletiyorum. Görevinin başındaki habercilere yönelik şiddet asla kabul edilemez. Bu vandallık
aynı zamanda medya özgürlüğüne de bir saldırıdır. Basın özgürlüğünü dilinden düşürmeyenlerin, bu
A Haber çalışanlarıyla ilgili şiddete karşı açıklama yapmasına sosyal medyada tepki gösterildi.80
Yerel basın çalışanları da yılın önceki çeyrek dönemlerinde olduğu gibi saldırılarla ve şiddetle karşılaştı.
Konya’da yayın yapan Hakimiyet gazetesi muhabiri Muhammet Emin Güleç, maske takmadıkları için
uyardığı polis memurları tarafından darp edildi. Güleç suç duyurusunda bulundu.81
Zonguldak’ta yayın yapan Pusula gazetesinin matbaası kundaklandı.82 Daha önce silahlı saldırıya da
uğrayan gazetenin imtiyaz sahibi Ali Rıza Tığ, aldığı ölüm tehditleri nedeniyle yaklaşık bir yıldır polis
tarafından korunuyor.
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https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-seda-taskin-anlatiyor-artik-meslegimizi-yapamaz-hale-geldik/
https://www.evrensel.net/haber/442117/cfwijden-1-eylul-mitinginde-cekim-yapmasi-engellenen-muhabirimiz-eylem-nazliere-destek
https://diclefiratgazeteciler.org/public/uploads/document/dfg_2021_eylul_ayi_gazeteciler_hak_ihlalleri_raporu-1633420798.pdf
https://womeninjournalism.org/cfwij-press-statements/turkey-cfwij-demands-an-end-to-police-brutality-against-journalists
https://t24.com.tr/video/haber-takibine-giden-dha-ve-iha-muhabirlerine-sert-mudahale-bekcilerin-saldirisina-ugradik,41108
https://www.aa.com.tr/tr/gundem/aa-muhabiri-bicerogluna-saldiran-supheliler-tutuklandi/2298441
https://tele1.com.tr/a-haber-icin-basin-ozgurlugu-vurgusu-yapan-altuna-sosyal-medyadan-tepki-438700/
https://haber.sol.org.tr/haber/polisleri-maskesiz-oldugu-icin-uyaran-gazeteci-darp-edildi-308175
http://www.pusulagazetesi.com.tr/kundakci-serbest-kaldi-183203-haberler.html
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saldırıya seslerini çıkarmamaları onlar adına bir utanç vesikası olarak kalacaktır” dedi. Altun’un sadece

Aydınpost gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erman Çetin, Didim’de pazar yerinde röportaj yaptığı
sırada bir esnafın saldırısına uğradı. Çetin darp raporu aldı, her iki taraf da şikayetçi oldu.83
Sivas’ta 1 Temmuz’da iki grup arasındaki kavgayla ilgili haber yapmak isteyen muhabir ve
kameramanlar polisin sert engeliyle karşılaştı. Emniyet Genel Müdürlüğü genelgesini gerekçe
gösteren polisler görüntü almanın yasak olduğunu savunarak gazetecileri zor kullanarak uzaklaştırdı.
Olayın ardından Sivas Valisi Salih Ayhan “Basının haber alma ve yayma özgürlüğü engellenemez.
Yaşanan olayın sorumluları hakkında gereken inceleme yapılacaktır” dedi.84
Diyarbakır’da iki grup arasındaki silahlı kavgayı haber yapmak isteyen DHA kameramanı Nurettin
Fidancan ve İHA muhabiri Sedat Irmak saldırıya uğradı. Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti “Saldırıda
meslektaşlarımız ciddi bir yara almadan kurtuldu. Ancak saldırıya her ne kadar polis müdahale
etse de saldırganlar gözaltına alınmadan olay yerinde serbest bırakıldı. Saldırganlar hakkında işlem
yapılmaması bu gibi saldırıların artmasına neden olacaktır” açıklaması yaptı.85
Karaman’da belediye meclisi toplantısını takip eden gazeteciler saldırıya uğradı. Belediye personeli
tarafından darp edilen üç gazeteci rapor aldı, 8 Temmuz’da suç duyurusunda bulundu. Saldırıya
uğrayan gazetecilerden DHA muhabiri Muammer Şen, belediyenin güvenlik amiri tarafından daha
önce de tehdit edildiğini anlattı, “canımızı zor kurtardık” dedi. Karaman Gazeteciler Cemiyeti
Başkanvekili Ali Güney kentte gazetecilerin sık sık saldırılara uğradığını hatırlattı ve şunları söyledi:
“Bu menfur saldırıyı orada bulunan yetkili ve yöneticiler film seyreder gibi seyretmiştir. Basın
mensuplarına, aralıklarla gerçekleştirilen planlı ve organize saldırıların bir an evvel aydınlatılması ve
azmettiricilerinin tespit edilmesi en büyük arzumuzdur. Meslektaşlarımıza yapılan tehditlerin kayıtları
adli mercilere teslim edilecektir.”86
Nazilli’de gazeteciler Vedat Karaca ve Mustafa Çelik bir kooperatifin genel kurulunu takip ederken87,
Eskişehir’de İHA kameramanı Mashuir Rahman pazar yerinde görüntü alırken saldırıya uğradı.88
Halk TV programcısı ve Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel, Suriye’de İslamcı terör gruplarıyla
birlikte savaşan ve kesik baş tutarak çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada yayınlayan Emrah Çelik
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tarafından ölümle tehdit edildi.89
Batman’da yayın yapan Jiyan Haber gazetesi imtiyaz sahibi İdris Yayla ölümle tehdit edildi. Yayla
3 Eylül’de telefonla arandığını söyledi ve “Haberlere son vermemizi istediler. Sonrasında tehdit
yağdırmaya başladılar. ‘Kulaklarını kesip seni öldüreceğiz, leşini de sokağa atacağız. Gazeteyi kapat,
sıradan bir iş yap, otur oturduğun yerde’ diye tehdit ettiler” diye ekledi. Aynı gece İdris Yayla’nın evinin
önünde beş el silah sesi duyuldu.90
Mersin’de Yeni Yaşam gazetesi dağıtımcısı Resul Demir polisler tarafından tehdit edildiğini duyurdu.
Demir, polislerin “O gazeteyi dağıttığın sürece başına bir şeyler gelecek” diyerek kendisini tehdit
ettiğini söyledi.91
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https://www.didimahaber.com/gazeteci-erman-cetine-didim-pazarindan-saldiri-h14188#.YTYuzf2cUwM.twitter
https://haberglobal.com.tr/gundem/polis-kavgayi-goruntulemek-isteyen-gazetecilere-saldirdi-118821
https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/diyarbakirda-gazetecilere-saldiri-kamerada-6545476/
https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/hakkimizda-olumsuz-haber-yapmayin-diyerek-darp-ettiler-6528140/
https://www.aydinhedef.com.tr/ngcden-saldiriya-kinama-23793h.htm
https://www.eskisehir.net/eskisehir/pazarcilardan-muhabire-cirkin-saldiri-h45054.html
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/gazeteci-murat-agirele-olum-tehdidi-1859492
https://www.evrensel.net/haber/443626/jiyan-haber-gazetesi-imtiyaz-sahibi-idris-yayla-olumle-tehdit-edildi
https://www.evrensel.net/haber/438909/yeni-yasam-gazetesi-dagitimcisi-resul-demir-polislerce-tehdit-edildigini-soyledi
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Temmuz ve Ağustos aylarında Akdeniz ve Ege kıyılarında büyük kayba neden olan orman yangınlarını
takip eden gazeteciler de şiddete ve engellemelere maruz kaldı. Toplumda keskinleşen politik
kutuplaşmanın yansımaları olarak da yorumlanabilecek pek çok olumsuz gelişme büyük orman
yangınları döneminde yaşandı.
NTV İzmir Temsilcisi Merih Ak ve kameraman Burak Uygun ile TRT Haber muhabiri Duygu Tuncer
ve kameraman Serhat Alabuğa, 1 Ağustos’ta Marmaris’teki orman yangınlarıyla ilgili yayına
hazırlandıkları sırada bölge halkı içinden bir grubun saldırısına uğradı. Yangına karşı acil uçak ve
helikopter talebinde bulunmalarına karşın bölgelerine hava desteği verilmediğini belirten yöre halkı
içinden bazı kişiler gazetecilere saldırdı.92
Halk TV, yangınlarla ilgili bir program yayınını Marmaris’ten canlı olarak yaptı. Bu sırada yayın yerine
gelen beş kişi canlı yayını sabote etmeye çalıştı ve ekibe saldırdı. Gazeteci Murat Ağırel’in paylaştığı
videoda Halk TV ekibine elindeki cam şişeyle saldıran kişi görüntülendi.93 Söz konusu şahıs tutuklama
talebiyle mahkemeye sevk edilirken, diğer dördü serbest bırakıldı. Halk TV’den yapılan açıklamada,
“Sözlü saldırılar, gerekçesi izaha muhtaç idari cezalar ve kısa bir süre içinde iki fiziki saldırı sadece
Halk TV’yi değil basın özgürlüğünü de hedef almaktadır” denildi.94
Yangın bölgesinde bir başka canlı yayına müdahale haberinde bu kez Ülke TV ekibi hedefteydi.
Ekibin yayın yaptığı yerden aracıyla geçen CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek ve yanında bulunan
bir kişi televizyon ekibine tepki gösterdi. Zeybek ve yanındaki kişi, Ülke TV muhabiri Sevgi Deniz
ve kameraman Fatih Durmuş’un üzerine yürüdü, çalışmalarını engelledi. İktidar sözcüleri peş peşe
kınama açıklamaları yaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Milletin vekilliğini
yapması gereken bir kişi nasıl olur da bu zor günlerde kamuoyunu bilgilendirmek ve dezenformasyonla
mücadele etmek için sahada çalışan basın mensuplarına böyle davranır? Hem de bir kadına, aklım
almıyor! Haklı mücadelenizde yanınızdayız” dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da
“CHP milletvekili günlük provokasyon görevini yaparken suç üstü yakalanmış ve faşizan ruhu ortaya
çıkmıştır. Yapılan bu saldırıyı kınıyorum” açıklaması yaptı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Kanal 7

Gazetecilerin çalışmalarının engellendiği başka noktalar da vardı. Yangından etkilenen Kemerköy
Termik Santrali hakkında haber yapmak isteyen bazı gazetecilerin bölgeye girişi engellendi. AFP
fotomuhabiri Yasin Akgül jandarma engeliyle karşılaştıklarını belirterek, “Yanan Kemerköy Termik
Santrali’nin son durumunu ve çevresini haber yapmak için gittiğimizde jandarma ‘Elimizde liste var,
o listede olmadığınız için giremezsiniz’ dedi. Listede A Haber, CNN Türk, Anadolu Ajansı, TRT vardı.
Peki insanlar nasıl haber alacak” dedi. Fox Tv muhabiri Gülşah İnce ve gazeteci Mirgün Cabas da aynı
uygulamaya maruz kaldıklarını açıkladı.96
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yangından zarar gören yurttaşlarla görüşmesi sırasında
görüntü alan Birgün gazetesi muhabiri Sarya Toprak polis tarafından zorla uzaklaştırıldı. Bakan
Kurum “Gazeteci olsan da burada çekim yapamazsın” diyerek Toprak’ın uzaklaştırılmasını sağladı.97
92 http://www.egedesonsoz.com/haber/Marmaris-te-gazetecilere-cirkin-saldiri/1076276
93 https://twitter.com/muratagirel/status/1423399327993671681
94 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-58110514
95 https://www.aksam.com.tr/guncel/chpli-vekil-sinirlendi-gazeteciye-saldirdi/haber-1194110
96 https://twitter.com/yasinnakgul/status/1423228730546208773
97 https://www.birgun.net/haber/bakan-murat-kurum-birgun-muhabirinin-goruntu-almasini-engelledi-gazeteci-olsan-da-cekimyapamazsin-354469
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(Ülke TV grubu) Yayın Yönetmeni Zahid Akman’ı arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.95

Tüm ülkenin yangınlarla ilgili bilgi almaya çalıştığı bu kritik dönemde sahada çalışan gazetecilere
yönelik bariyerler halkın haber alma hakkına yönelik engellemeler olarak kayda geçti. Bunların fiilen
sansür uygulamalarıyla aynı sonuçları doğurduğunu belirtmek gerekir. Sansür, üretilen haberlerin
okurla buluşmasının engellenmesi olduğu kadar bilgilerin habere dönüşmesi sürecinde devreye
giren engelleri de tarif eder. Orman yangınları döneminde, haberler yapılmadan önce gazetecilerin
önüne çıkarılan pek çok engel kaydedilmiş ve bunlar sansür olarak not edilmiştir. Başta RTÜK’ün
büyük tepkiye neden olan uygulamaları vardır.
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Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) televizyon kanallarının temsilcilerine orman yangınlarıyla ilgili
“kişiye özel” uyarı mektupları gönderdi. Haberlerde yangınların söndürüldüğü yerlerden bahsedilmesi
istendi, yanan yerlerin ekrana taşınması halinde kanallara ceza uygulanacağı belirtildi. Sahadan
yapılan canlı yayınların halkın motivasyonunu kıracak şekilde olduğu, halkı korku ve endişeye
sevk ettiği savunuldu. Mektupta şu ifadeler yer aldı: “130 farklı noktada çıkan yangınlar başarıyla
söndürülmüşken buraları hiç görmeksizin sadece yanan alanların ısrarla ekranlara taşınması, kaos
havası beklentisinde olan çevrelerin istediği yönde bir yayıncılıktır.”98 RTÜK bu mektubuyla televizyon
haberlerinin nasıl yapılması gerektiğini belirlerken, kendi belirlediği biçime uygun olmayan haberleri
de peşinen “kaos” yayıncılığı olarak nitelemekle ve tehditle eleştirildi. Hatta İyi Parti İzmir Milletvekili
Aytun Çıray “Haberleşme ve basın hürriyetini engelleme”, “şantaj ve görevi kötüye kullanma”
suçlarından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin hakkında suç duyurusu bulundu. Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığı, yazının uyarı niteliğinde olduğunu ve suç teşkil etmediğine karar verdi.99 Üst Kurul’un
muhalif üyelerinden İlhan Taşcı, “RTÜK Başkanının keyfi istedi diye gerçeklikten kopmak televizyon
yayıncılarının işi olamaz. Kameraları alevlerden başka yöne çevirmek yangınların söndüğü anlamına
maalesef gelmiyor, gelmeyecek. O kameralar halkın gözü, kulağı olmak zorundadır” dedi.100 Artan
tepkiler üzerine açıklama yayınlayan RTÜK mektup için “bazılarının dediği gibi asla bir tehdit değildir.
Bunun sansür olarak anlaşılması ilginçtir” ifadelerini kullandı. Açıklamada, “uygunsuz yayınlar ve
doğruluğu tespit edilmeyen paylaşımlar yoluyla moral ve motivasyon bozucu çarpıtmalar” yapıldığı
ifade edildi.101
RTÜK’ün yangınlarla ilgili uygulamaları dönemin en çok tartışılan konuları arasındaydı. RTÜK Başkanı
Ebubekir Şahin, Üst Kurul’un yangılarla ilgili haberler yayınlarını inceleyip ceza verip vermemeyi karara
bağlayacağı toplantıya kurulun muhalif üyesi İlhan Taşcı’nın katılmasını engelledi. Şahin, Taşcı’nın bu
konudaki açıklamalarıyla oyunun rengini belli ettiğini bu nedenle toplantıya katılamayacağını belirtti
ve yapılan oylamada Taşcı’nın kurul toplantısından çıkarılmasına karar verildi. Bu karara karşı dava
açan Taşcı dilekçesinde “Hukuka aykırılığa bir kere geçit verildiğinde; RTÜK’te çoğunluk tahakkümü
kurulabilecek ve anayasal bir kurum olan RTÜK, ifade ve basın özgürlüğü alanındaki hukuksuzlukların
merkezi haline dönebilecektir” dedi.102
Taşcı’nın çıkarıldığı Üst Kurul toplantısında AKP ve MHP kontenjanından seçilmiş üyeler tarafından
eleştirel içerikli yayın yapan altı televizyona cezalar verildi. Örneğin Fox TV’nin orman yangınlarındaki
haber yayınlarının “kriz zamanı haber alma hakkını kullanmak isteyen izleyicide endişe, panik, korku
ve infial yaratacak şekilde” olduğu kanaatine varıldı.103
98 https://twitter.com/dw_turkce/status/1422517873487007744
99 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/aytun-ciray-rtuk-baskani-ebubekir-sahin-hakkinda-suc-duyurusunda-bulundu-6587690/
100 https://susma24.com/rtuk-televizyon-kanallarina-orman-yanginlariyla-ilgili-uyari-mektubu-gonderdi/
101 https://www.rtuk.gov.tr/basin-aciklamasi-03082021-/4101
102 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/rtuk-uyesi-ilhan-tascidan-rtuke-dava-468909h.htm
103 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-58173795
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RTÜK Başkanı Şahin, sansür eleştirisi yönelten gazetecilerden Sözcü yazarı Deniz Zeyrek’i aradı.
Şahin’in “sansür” ifadesi nedeniyle sitem ettiğini belirten Zeyrek, şunları yazdı: “Sansür ibaresini
‘bir haberin okuyucudan gizlenmesi’ anlamında kullanıyorum. Şahin ise yaptıklarının sansür değil,
‘daha önceki doğal afet, terör olaylarında olduğu gibi yayıncılara etik ilkelerini hatırlatmaktan ibaret
olduğunu’ savunuyor. Basit iki soru sorarak yorumu size bırakıyorum: Olay ‘Hatırlatma’dan ibaretse
kanallara ceza neden kesildi? Zamanında söndürülemediği için ormandan şehirlere inen alevler değil
de yangın yerinden canını tehlikeye atarak yayın yapan Fox TV Haber muhabiri Gülşah İnce’nin (para
cezasına gerekçe yapılan) ‘alevler kâbus gibi yaklaşıyor’ cümlesi mi halkı paniğe sevk eder?”104
Fox TV’ye yönelik bir başka engelleme Ankara’da yaşandı. Muhabir Barış Kaya, AK Parti Sözcüsü
Ömer Çelik’in basın toplantısına alınmadı. Kaya, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın
yeni açıklamaları üzerine eski Meclis Başkanı Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil
Çiçek’in “Dört bakan Yüce Divan’da yargılanmalıydı” sözleriyle ilgili AK Parti sözcüsüne soru yöneltmek
istemişti. Fox TV, bu soru nedeniyle salona alınmayan muhabiri için “Basın Özgürlüğü ilkesi ihlal
edildi! Ve bu tam olarak anayasanın 38’inci maddesine aykırı bir durum” tepkisini gösterdi.105
Samsun Belediye Başkanı Mustafa Demir, 30 Ağustos Zafer Bayramı’ndaki şenlikte kentteki yerel
gazetecileri hedef gösterdi. Gazeteciler için “Samsun’un duygu dünyası, akıl dünyası olarak en
alt kademede bu şehre zarar veren bir mikrop hükmünde insanlar” diyen Demir’e yerel basın tepki
gösterdi. ÇGD Samsun Temsilcisi Mehmet Rebii Özdemir “Bize aba altından sopa göstermeyin. Biz
mikrop ifadesine alınmayız ve görevimizi yapmaya halkı bilgilendirmeye yine devam ederiz” diyerek
belediye başkanını özür dilemeye çağırdı.106
Gazeteci Canan Coşkun, İstanbul Esenyurt Polis Merkezi’nde polisler tarafından dövülerek
öldürüldüğü iddia edilen Birol Yıldırım’ın ölümüne ilişkin davayı takibi sırasında, bir polis tarafından
tehdit edildiğini söyledi. Coşkun, “Koridorda salondan çıkarılan polisler tweetlerimi birbirlerine
gösteriyordu. Polislerden biri ‘İnşallah sizin de başınıza gelir’ diyerek beni tehdit etti. Hakime tehdit
edildiğimizi söylediğimde ‘Savcılığa bildirin’ dedi” ifadelerini kullandı.107

şöyle yazıldı: “Afyon’da ‘berber sırası’, Ankara’da ‘kurbanlık’, Konya’da ‘hayvan otlatma’ kavgaları,
tehlikeli bir provokasyona malzeme yapıldı. HDP ve paralelindeki bazı STK’lar ‘Üç ilde Kürtler saldırıya
uğradı’ yalanını yaydı. Durumdan vazife çıkaran 15 ilin barosu da ‘Kürt kimliği ve Kürt dilinin hedef
alındığını’ öne sürerek çığırtkanlığa başladı.”108 Yeni Şafak’ın bu haberine avukatlar büyük tepki
gösterdi. 48 ilin barosu ortak açıklama yapan 15 baroya destek açıklaması yayınladı. Barolar “Bu
gazete tarafından yayınlanan ve 15 il barosunu hedef gösteren yazı bir haber değil, üslubu ve içeriği
ile halkı kin ve düşmanlığa sürükleyecek, kaos yaratacak bir propaganda malzemesidir. Bu durum,
kişi ve kurumların iftiralarla hedef haline getirilmesindeki cüretin yazıya dökülmüş halidir” vurgusu
yaptı.109 Yargı üyelerinin İslamcı basın tarafından hedef gösterilmesi daha önce ağır sonuçlar
doğurmuştu. 1995 yılında türbanlı avukatları baroya almadığı gerekçesiyle Akit gazetesinde hedef
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https://www.sozcu.com.tr/2021/yazarlar/deniz-zeyrek/zorunda-miyiz-6599078/
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/fox-tv-muhabiri-baris-kayadan-omer-celike-yanit-1868608
https://www.evrensel.net/haber/442449/samsun-buyuksehir-belediye-baskani-gazetecilere-mikrop-dedi
https://twitter.com/canancoskun/status/1439864512895758342
https://www.yenisafak.com/gundem/uc-ilde-kurtlere-saldiri-provokasyonuna-15-baro-alet-oldu-kandilin-baronlari-3663954
https://www.gazeteduvar.com.tr/48-barodan-15-baroyu-hedef-gosteren-yeni-safaka-tepki-haber-1529538
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Yeni Şafak gazetesi 23 Temmuz’da “Kandil’in baronları” manşetiyle baroları hedef gösterdi. Haberde

gösterilen Gümüşhane Baro Başkanı Ali Günday İslamcı bir saldırgan tarafından öldürülmüştü. 2006
yılında yine aynı gazete tarafından Danıştay yargıçları hedef gösterilmiş ardından düzenlenen saldırıda
üye Mustafa Yücel Özbilgin öldürülmüş, dört üye yaralanmıştı. Yeni Şafak’ın 23 Temmuz tarihli
haberiyle başlayan tartışma sürerken 30 Temmuz’da Konya’dan aile katliamı haberi geldi. Konya’da
etnik ayrımcılığa ve şiddete maruz kaldıkları için daha önce suç duyurusunda bulunan Dedeoğlu
Ailesi’nden yedi kişi öldürüldü. Ayrımcılık, nefret söylemi, ırkçılık, ötekileştirmeye sayfalarını ayıran
yayıncıları yakından izleyen gazeteci Faruk Bildirici, onların da bu yükselen şiddette payı olduğunu
yazdı: “Bu saldırılar devam ederse -ki maalesef bütün işaretler devam edeceğini gösteriyor- bundan
ülkeyi yöneten siyasetçiler kadar, Yeni Şafak ve benzerlerinin ‘haberciliği’ de sorumlu olacak.”110
Türkiye’de internetteki sansürü izleyen ve raporlayan İfade Özgürlüğü Derneği EngelliWeb 2020
raporunu 16 Ağustos’ta yayımladı.111 İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Yaman Akdeniz ve Uzman Araştırmacı Ozan Güven tarafından hazırlanan rapora göre erişim
engelleme uygulamalarının 15’inci yılında, 2020 sonu itibariyle Türkiye’de 467 bin 11 internet sitesi
mahkemeler ve idari kurumlar tarafından verilen 408 bin 808 farklı kararla erişime engellendi.
EngelliWeb’in tespit edebildiği kadarıyla 150 bin URL adresine, 7 bin 500 Twitter hesabına, 50 bin
tweete, 12 bin YouTube videosuna, 8 bin Facebook içeriğine ve 6 bin 800 Instagram içeriğine erişim
engellendi.
2020 yılı içinde ise 58 bin 809 alan adı erişime engellendi. Bunların yüzde 89’u, Bilgi Teknolojileri
Kurumu Başkanı tarafından 5651 sayılı kanunun 8’inci maddesi kapsamında erişime engellendi. 3
bin 25 alan adına ise hakimlik, savcılık ve mahkeme kararlarıyla engel getirildi.
2020 yılı içinde, 5651 sayılı kanunun112 kişilik hakları gerekçesiyle erişim engellerini düzenleyen 9’uncu
maddesi dayanak gösterilerek 236 farklı sulh ceza hakimliği tarafından verilen toplam 819 karar ile
5 bin 645 haber adresi erişime engellendi. Bu haberlerden yüzde 81’inin haber siteleri tarafından,
engel kararı sonrası yayından çıkartıldığı veya kaldırıldığı tespit edildi. Raporda, 5651 sayılı kanunda
Temmuz 2020’de yapılan değişiklikler sonrasında içeriklerin yayından kaldırma yüzdelerinde artış
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olduğu belirtildi ve 2019 içerik kaldırma ortalamasının yüzde 76 civarında olduğu hatırlatıldı.
Freedom House “2021 İnternette Özgürlük” raporuna göre Türkiye internette “özgür olmayan ülkeler”
arasında yer aldı. Raporda internet kullanımı “Erişim engeli”, “İçerik sınırlaması” ve “Kullanıcı hakları
ihlalleri” başlıkları altında incelenerek 100 puan üzerinden değerlendirildi. Değerlendirmede Türkiye,
“Erişim engeli” başlığında 15 puan, “İçerik sınırlaması” başlığında 10 puan ve “Kullanıcı hakları
ihlallerinde” dokuz puan aldı ve toplam 34 puanla “özgür değil” sınıflandırmasında yer aldı. Raporda,
“AKP hükümeti, 2016’daki darbe girişiminden sonra muhaliflere geniş kapsamlı bir baskı uyguladı.
2017’de kabul edilen anayasa değişiklikleri, gücü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinde topladı”
değerlendirmesi yapıldı.113
Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında Diyarbakır ve Eskişehir mahkemelerince alınan yaklaşık 20 ayrı
kararla Kızıl Bayrak, Umut Gazetesi, ETHA, Nupel, Jinnews, Mezopotamya Ajansı haber sitelerine
“milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçeleriyle erişim engellendi.
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https://farukbildirici.com/yeni-safak-in-magduru-saldirgan-gosteren-haberciligi/
https://ifade.org.tr/basin-bultenleri-ve-duyurular/engelliweb-2020/
İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun.
https://www.dw.com/tr/freedom-house-t%C3%BCrkiye-internette-%C3%B6zg%C3%BCr-de%C4%9Fil/a-59248318
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2021’in üçüncü çeyreğine ilişkin erişim engelleme kararları daha çok firari suç örgütü lideri Sedat
Peker’in iddialarıyla ilgili haberlerde yoğunlaştı. Haberlerde ismi geçen bürokrat, yargıç, hükümet
görevlisi ve iş insanı avukatlarının şikayetleriyle alınan bu kararlar “kişilik haklarının ihlali” gerekçesiyle
alındı. Yurt dışında tutuklu firari Sezgin Baran Korkmaz’ın hükümet, bürokrasi ve yargı çevreleriyle
ilişkileri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni Mehmet Soylu’nun ticari ilişkileriyle ilgili köşe
yazıları ve CHP Ankara Milletvekili Murat Emir’in Twitter paylaşımları, iş insanı Fettah Tamince
hakkındaki haberler, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski avukatı
Mustafa Doğan İnal hakkındaki Twitter paylaşımları engellendi. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir
Başarır’ın Anayasa Mahkemesi Üyesi İrfan Fidan ile Sezgin Baran Korkmaz arasında ilişki olup
olmadığını sorduğu TELE 1 televizyonu yayınının Youtube kaydı da erişime engellenenler arasındaydı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Türkiye Gençlik Vakfı yöneticisi Ömer Faruk Akbulut’un
şirketinin kamudan 260 ihale aldığı yönündeki haberlere de erişim engellendi.114
Medya Araştırmaları Derneği’nin hazırladığı “Sosyal Medya Yasasının Basın Özgürlüğü Üzerine
Etkileri İzleme Araştırması” başlıklı raporda, 1 Ekim 2020’de yürürlüğe giren yasayla Nisan 2021’e
kadar geçen sürede alınan içerik kaldırma kararları incelendi. 35 yayın organı ve 658 haber incelendi.
Araştırma kapsamında kaldırılması talep edilen haberlerin tematik dağılımında başı 336 içerikle
“yolsuzluk ve usulsüzlük” konularındaki haberler çekti, “görevin kötüye kullanılması” ile ilgili 308
içeriğin kaldırıldığı saptandı. 658 kaldırma emrinin 580’inde hukuki sebep olarak ‘kişilik haklarının
ihlal edilmesi’ gösterildi.115
Twitter’ın 2020 şeffaflık raporuna göre gazeteci ve haber kaynaklarının paylaşımlarının kaldırılmasına
yönelik hükümet taleplerinde yüzde 26 oranında artış var. Türkiye, Hindistan’ın ardından şirkete en
fazla talepte bulunan ülke oldu. Türkiye’yi Rusya ve Pakistan izledi. Twitter’ın Temmuz-Aralık 2020
dönemini kapsayan raporuna göre Türkiye toplam 5 bin 336 bilgi talebinde bulunuldu. Bunlardan
200’ü acil, 3 bin 657’si rutin, bin 479’u ise birleşik talep olarak gerçekleşti. Bu oranla Türkiye dünya
genelindeki bilgi talebinin yüzde 5’ini oluşturdu. İçerik kaldırma için Türkiye 49 bin 525 yasal
talepte bulunuldu. Bunların 7 bin 70’i mahkeme kararı iken, 42 bin 455’i diğer yasal talepler olarak

Erişim engelleme kararlarıyla ilgili bir skandal da bu dönemde ortaya çıktı. Gazete Duvar ve Diken
internet haber sitelerine gönderilen iki erişim engelleme kararının sahte olduğu tespit edildi. Prof.
Dr. Yaman Akdeniz, “Ortada çok ciddi bir sahtekarlık söz konusu ve sahte kararlar haber sitelerine
gönderilerek bazı haberlerin kaldırılması sağlanmaya çalışılıyor. Bu ve benzeri sahte kararlar kimlere
gönderildi ve kaç haber kaldırıldı şu anda bilmiyoruz” diye yazdı. Akdeniz, “Her iki sahte karar da
Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliğinden gelmiş gibi gözüküyor ve her iki kararda da hâkim ismi ‘Esma
Canıbeyaz Şengül’ olarak gözüküyor. Bakırköy adliyesinde ise bu isimde bir hâkim yok” dedi. Kararların
gönderildiği zarfların da sahte olduğu belirlendi. “PTT takip numarası sorgulandığı zaman gönderenin
Gaziosmanpaşa 3. Sulh Ceza Hakimliği olduğu anlaşılıyor. Fakat sahte zarf üstünde Bakırköy 2. Sulh
Ceza Hakimliği yazıyor” diyen Akdeniz, bu konuyla ilgili sahtecilik şikayetine Başsavcılığın takipsizlik
kararı verdiğini açıkladı.117
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https://ifade.org.tr/engelliweb/
https://susma24.com/sosyal-medya-yasasinin-basin-ozgurlugu-uzerine-etkileri-izleme-arastirmasi-raporu-yayinlandi/
https://tr.euronews.com/2021/07/15/turkiye-twitter-dan-en-fazla-haber-iceriginin-kald-r-lmas-talebinde-bulunan-ikinci-ulke
https://twitter.com/cyberrights/status/1436382535769108490
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gerçekleşti.116

3-Medya ekonomİ-polİtİğİ
a.Şeffaf mali politika, yayın ilkeleri, hesap verebilirlik
Önceki dönem raporlarımızda belirttiğimiz gibi Türkiye’de medya sektörünün ekonomik verileri
üzerindeki gizlilik sürüyor. Gelir-gider tabloları, finansman kaynakları, reklam anlaşmaları, abone
sayıları, teşvikler, kamu ihalelerindeki payları, vergi muafiyetleri, resmi ilan gelirleri, bayi satışları,
matbaa çıkışları, ortalama tirajları gibi mali politikalarını şeffaflaştırmaya katkı sunacak hiçbir veri
kamuoyu ile paylaşılmıyor.
Sektör, medya alanı dışında da büyük ekonomik faaliyetleri olan beş büyük holdingin kontrolünde.
Turkuvaz, Doğuş, Demirören, Ciner ve İhlas’tan oluşan bu beş büyük holding arasında Doğuş Holding,
İhlas Holding ve Demirören’e bağlı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık’ın bazı verileri kamuoyuna
açık. Bunların bağımsız denetçi raporlarına ve yıllık konsolide finansal tablolarına internet
sitelerinden ulaşmak mümkün. Ancak bu verilerin medya için şeffaf mali politika ve hesap verebilirlik
ölçütlerini karışlamaktan uzak olduğu, medyada sahiplik yapısının incelenmesine imkân tanımadığı
hatırlatılmalı.
Temmuz, Ağustos, Eylül aylarını kapsayan dönemde şeffaf mali politika ve yayın ilkeleri başlığı
altında aktarmamız gereken en önemli gelişmeler sırasıyla kamu reklamlarının kullanımı konusu,
alternatif medyada yabancı fon kaynakları kullanımı konusu ve Demirören Grubu’nun aldığı kamu
bankası kredisi konusu sayılmalıdır. İlk iki konunun birbiriyle bağlantılı olduğu öne sürülebilir.
Önceki dönem raporlarımızda aktarıldığı gibi medya ekonomisine ilişkin genel tablo hakkında fikir
edinebilmek için veri kaynaklarımız sınırlı. Bunlar arasında başta medyada kamu reklamlarının

M4D Projesi Medya İzleme Raporu - Temmuz-Ağustos-Eylül 2021

kullanım raporları da var. Kamuoyuna açıklanmayan bu raporlar ilk kez gün yüzüne çıktı.118 Bunda M4D
Projesi’nin medya takip şirketleriyle yaptığı iş birliğinin de katkısı oldu. Haziran ve Temmuz aylarında
üç bölümlük dizi olarak yayınlanan araştırma, medyada kamu kaynakları ve şeffaflık tartışmasını
yeniden gündeme getirdi. TBMM’de araştırma ve soru önergeleri verildi, televizyon yayınları ve takip
eden haberlerle iktidar yanlısı medyanın kamu kaynaklarına bağımlı yapısı şeffaflık, hesap verebilirlik,
basın özgürlüğü çerçevesinde tartışma gündemi oldu.119

118 https://www.gazeteduvar.com.tr/iktidar-destekcisi-medyaya-akan-kamu-kaynagi-1-yazili-basinda-kamu-bankalari-reklamlaridagilimi-haber-1526532
https://www.gazeteduvar.com.tr/iktidar-destekcisi-medyaya-akan-kamu-kaynagi-2-televizyonlar-arasinda-kamu-bankalari-reklamlaridagilimi-haber-1527141
https://www.gazeteduvar.com.tr/iktidar-destekcisi-medyaya-akan-kamu-kaynagi-3-adaletsizlikten-cok-daha-buyuk-bir-sorun-varhaber-1528410
119 https://t24.com.tr/haber/en-cok-kamu-bankasi-reklami-mhp-li-turkgun-gazetesine-gitmisti-chp-li-sertel-bu-tablo-ortakliginekonomik-cikar-uzerinde-oldugunun-bir-gostergesi,962954
https://www.sozcu.com.tr/2021/ekonomi/ziraat-bankasindan-yandas-medyaya-171-milyonluk-reklam-6533833/
https://www.haberturk.com/yazarlar/kemal-ozturk/3124594-devletin-gazeteleri
https://kronos34.news/tr/kamu-bankalarinin-verdigi-basin-ilanlarinin-tek-kriteri-yandaslik/
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“Kamu fonu” tartışmasıyla başlayan Temmuz ayının ikinci yarısında OdaTV internet sitesinin, başta
gazeteci Ruşen Çakır’ın kurduğu ve yönettiği Medyascope ve Serbestiyet, 140Journos, P24 sitelerine
yönelik bir haberi gündemi “yabancı fonu” tartışmasına taşıdı.120 Aynı günlerde Afganistan’dan gelen
kalabalık göçmen gruplarının Türkiye sınırını geçişlerini görüntüleyen bağımsız-serbest gazeteciler
ve alternatif haber mecralarının etkili yayınları söz konusuydu. Buna karşılık göçmen karşıtlığını
körükleyen yayınlar da oldu. Bu günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal D – CNN Türk ortak canlı
yayınına katıldı. 1 buçuk saat kadar süren canlı yayının 12 Ağustos tarihli Hürriyet, Milliyet, Yeni Şafak
ve Akşam gazetelerinde yer alan haberlerinde bir örnek başlık olarak “Türkiye yol geçen hanı değil”
ifadesi kullanıldı.121 13 Ağustos günü ise gazetelerin birinci sayfasında Ankara’nın Altındağ ilçesinde
bir kişinin ölümüne neden olan Suriyeli göçmenlere yönelik toplu saldırılar ve yağma vardı. Yeni Şafak
gazetesi “Bu kandan siz sorumlusunuz” manşetinin altında CHP ve İYİ Parti liderlerinin fotoğraflarına
yer verdi, Akit gazetesi “Sizin katil Esed’den ne farkınız var” manşeti altında yine iki liderin ve göçmen
karşıtı açıklamalarıyla bilinen muhalif siyasetçilerin fotoğraflarını kullandı.
Göçmen karşıtlığının artışı üzerine tepkilerin göçmenlere değil süreci yönetemeyen hükümete
yönelmesi görüşünü savunan gazeteciler ise sosyal medyada hedef alınmaya, tehdit edilmeye
başladı.122 OdaTV’nin haberi tam da bu dönemde yayınlandı. Haberde, “Türkiye’de kritik kuruluşların
ABD merkezli vakıf olan Chrest Foundation’dan yüz binlerce dolarlık hibe aldığı ortaya çıktı. Bu
kuruluşların başında gazeteci Ruşen Çakır’ın kurduğu Medyascope adlı haber sitesinin olması dikkat
çekti” ifadeleri yer aldı. Bu haber başta Çakır olmak üzere pek çok alternatif medya kuruluşunu ve
gazetecilik oluşumunu hedef gösteren, iktidar yanlısı tüm kesimlerin “vatan hainliği”, “etki ajanlığı”, “5.
Kol faaliyeti yürütmek”, “Türkiye düşmanlığı” gibi suçlamalarına yol açan bir süreci başlattı. Bu konuyla
ilgili sayısız köşe yazısı yazıldı, onlarca televizyon haberi, günlerce süren televizyon tartışmaları yapıldı.
İktidar yanlısı gazeteciler eleştirel yayınlar için “fondaş medya” ifadesini kullanmaya başladı. Nevşin
Mengü, Neşe İdil ve Canan Kaya’nın da aralarında olduğu gazeteciler sosyal medyada ve manipülatif
haberlerde hedef gösterildi ve tehdit edildi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun yabancı fon kullanan
siyasetini dizayn etme niyet ve gayretlerini açıkça ifade ettiği bir ortamda, hiçbir yabancı devlet ve
kuruluşun medya sektörüne çeşitli fonlar sağlamasını söz konusu çıkar ve hedeflerden bağımsız
yorumlayamayız. Kimsenin şüphesi olmasın ki ne basın özgürlüğü ne de bir başka bahaneyle
demokrasimizi kimsenin masasına meze yaptırmayız. Yeni kisveler altında beşinci kol faaliyetlerine
müsaade etmeyiz. Yabancı devletlerin veya kuruluşların fonlarıyla ülkemizde faaliyet gösteren
medya kuruluşlarına yönelik bir düzenleme ihtiyacı olduğu açıktır” dedi. Altun’un açıklamasını RTÜK
takip etti. RTÜK açıklamasında “Yabancı kurum ve kuruluşların fonlarıyla Türkiye’de faaliyet gösteren
medyanın olası milli güvenlik sorunlarına yol açabileceği gerçeğiyle hareket ederek Üst Kurul olarak
gerekli tüm düzenleme ve denetleme faaliyetlerini titizlikle ele almaktayız. Yerli ve milli medyamız
yalnız ve sahipsiz değildir” denildi.124
120 https://odatv4.com/siyaset/amerikan-vakfi-turkiyede-hangi-medyaya-ne-para-verdi-21072115-217749
121 https://bizimtv.com.tr/guncel/havuz-medyasi-tek-ses-oldu-erdoganin-aciklamalarini-ayni-baslikla-gorduler-iste-ga-53232h
122 https://apos.to/s/60f9bfae898ee70007ffa4f5
123 https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-57930434
124 https://sendika.org/2021/07/fahrettin-altundan-sonra-rtuk-de-pasi-aldi-fon-tartismasi-bahanesiyle-muhalif-medya-milli-guvenliksorunu-ilan-ediliyor-626492/
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medya kuruluşları için yasal düzenleme yapılacağını açıkladı.123 Altun, “Bazı yabancı liderlerin Türk

Gazeteci Ruşen Çakır haberlerde yer alan bilgilerin tümünün Medyascope internet sitesindeki künye
bölümünde 2015 yılından bu yana kamuya açık olarak yer aldığını hatırlattı. Çakır şunları söyledi:
“Zor bir iş yaptığımızın farkındayız ama bu linçleri hak etmediğimizin ama bir diğer yanıyla da hak
ettiğimizin farkındayız. Çünkü işimizi iyi yapıyoruz, açık yapıyoruz, şeffaf yapıyoruz. Ve Türkiye’de her
şeye rağmen her koşulda bağımsız ve özgür gazetecilik yapmanın mümkün olduğunu gösterdiğimiz
için farklı kesimlerin çok ciddi şekilde bizden rahatsız olmasına neden oluyoruz. Onlara verdiğimiz
rahatsızlık için de açıkçası özür falan dilemiyoruz.”125
Mali kaynaklarını şeffaf biçimde açıklayan ve kaynaklarıyla arasındaki ilişkinin yayın ilkelerine etki
etmeyeceğini ilan eden haber mecraları hedef tahtasındaydı. Alternatif, eleştirel, bağımsız haber
mecralarının, demokratik değerleri savunan yayıncıların ve medya kuruluşlarının artan okur/izleyici
sayısı ve etki gücü dikkate alınmalıdır. Dolayısıyla fon tartışmasının medyada ekonomik şeffaflık
talebiyle ilgili olmadığı, siyasi kamplaşmanın bir sonucu olarak gündeme getirildiği öne sürülebilir.
Altun’un yasal düzenleme yapılacağını belirtmesi üzerine 23 ulusal ve uluslararası basın örgütü bir
ortak açıklama yayınladı. Açıklamada şunlar vurgulandı: “Yetkililerin birçok eleştirel ve bağımsız
medya kurumunu yurtdışından fon aldıkları gerekçesiyle hedef göstermesi, Türkiye’de özgür medyayı
daha da boğmak ve haber içeriğini kontrol altına almak adına atılan açık bir adımdır. Türkiye’deki
yasama merciilerini, yeni yapılacak herhangi bir düzenlemenin Türkiye’nin ulusal ve uluslararası
hukuk standartlarına uygun, ifade hürriyeti ve medyada çoğulculuğu gözetmesine özen göstermeye
davet ediyoruz.”126
Demirören Holding’in Aydın Doğan’a ait Doğan Medya Grubu’nu 2018’de Ziraat Bankası kredisiyle
satın almasının ardından geri ödeme dönemi gelmesine karşın bankaya ödeme yapmadığı
yönündeki haberler, yılın ikinci çeyreğinde gündeme gelmişti. Muhalefet milletvekilleri sık sık bu
konuyu gündeme getirmeye, iktidar çizgisinde yayıncılık yürüten grubun kamu bankasına olan
borçlarının neden ödenmediğini sormaya devam etti. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, CHP
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Mersin Milletvekili Alpay Antmen’in önergesine verdiği yanıtta “Banka sırrı ve müşteri sırrı olduğu
mütalaa edildiğinden bilgilerin paylaşılması mümkün bulunmamaktadır” dedi. Elvan İYİ Parti İzmir
Milletvekili Aytun Çıray’ın soruları önergesine gönderdiği yanıtta da şu ifadeleri kullandı: “Kamuya
açıklanan Banka finansal tabloları, denetim raporları ve faaliyet raporlarında yer alan veriler haricinde
talep edilen detay bilgilerin ise 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun ‘Sırların saklanması’ başlıklı 73.
maddesi kapsamında banka sırrı ve müşteri sırrı olduğu mütalaa edildiğinden paylaşılması mümkün
bulunmamaktadır.” Çıray’ın soruları arasında kredi geri ödemelerinin başlayıp başlamadığı, teminat
ya da kefalet alınıp alınmadığı gibi sorular vardı.
Demirören Grubu’nun kredi geri ödemesine başlamadığı yönündeki iddiaları güçlendiren bir başka
haber Bloomberg’den geldi. “Demirören 1,5 milyar dolarlık borç yapılandırması için masada” başlıklı
haberde “Demirören Grubu, Doğan Medya grubunu satın almak için Ziraat Bankası’ndan aldığı kredinin
de yer aldığı 1,5 milyar dolarlık borcun yapılandırması için görüşmelere başladı” denildi.127 Reuters
125 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/rusen-cakirdan-fon-tartismasina-iliskin-yeni-aciklama-1855426
126 https://tgs.org.tr/yabanci-fonlu-mecralara-duzenleme-onerisinden-kaygiliyiz/
127 https://www.bloomberght.com/demiroren-1-5-milyar-dolarlik-borc-yapilandirmasi-icin-masada-2288050
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ise bankacılık kaynaklarına dayandırdığı haberinde “yapılandırılacak tutarın 1,4 milyar dolar civarında
olduğunu” yazdı. Reuters bir başka bankacılık kaynağının “Grup Ziraat Bankası’ndan kullandığı kredide
bugüne kadar, borç takas yöntemi ile çok düşük bir miktarda ödeme yaptı. Grup gelir yaratamadığı
için ödemede de zorlanıyor. Ancak bir an önce yapılandırılması gerekiyor” görüşüne haberinde yer
verdi.128
Bu rapor yayına hazırlandığı günlerde Reuters ikinci bir haberle Demirören Grubu’nun enerji ve şans
oyunları için kullandığı kredilere ilişkin bankalarla yürüttüğü yapılandırma tutarının faiz haricinde 2
milyar dolara çıktığını, görüşmelerin zorlu geçtiğini yazdı.129 Demirören Grubu bu haberi sert dille
eleştirdi, ajansı manipülasyonla suçladı ve “Basın Etik ilkeleri uyarınca ‘konuya aşina kaynaklar’
olarak belirttiğiniz kaynaklarınızın açıkça tarafımızla paylaşılmasını talep ediyoruz” diyerek suç
duyurusunda bulunacağını açıkladı.130

b.Medya sahipliği
Türkiye’de medya sahipliğinin iktidar yanlısı-iktidar karşıtı şeklinde ikiye bölünmüş yapısı çoğulculuğa
yer bırakmıyor. Sektörde süren çapraz tekelleşme yani gazete, radyo, televizyon, dijital mecra,
kitap yayını, basım, dağıtım, reklam gibi çeşitli alanların tek elde toplandığı Turkuvaz Grubu’nun ve
kamu kaynaklarına bağımlılığı ortaya çıkan diğer yayıncıların aynı zamanda iktidar yanlısı çizgide
bulunmaları tek sesliliği besleyen en önemli gösterge olarak varlığını sürdürüyor.
Yukarıdaki bölümde Demirören Medya Grubu’nun kredi geri ödemesinde zorlandığı ve çözüm yolları
aradığı bilgilerini barındıran haberler dönemin en önemli gelişmeleri arasında. Bununla birlikte grubun
eski patronu Doğan Ailesi’nin de yeniden medyada arayış içinde olduğu, Milliyet gazetesini satın
almayı hedeflediği yönündeki kulis haberleri bu dönemde yayıldı. Doğan Grubu iddiaları yalanladı.131
doldurmaya aday yeni sermayedarların ortaya çıkması söz konusu olabilir. Bu olasılığın yaklaşan
seçim ve olası iktidar değişikliği beklentisiyle de doğru orantılı olduğunu belirtmek gerek.
Kapanan Flash TV de bu dönemde yeniden yayına döndü. Kanalın Ankara Koordinatörü Orhan
Uğuroğlu, ekranda bütün siyasi partilere ve liderlere eşit sürede yer vereceklerini vurgulayarak, “Türk
halkı, Flash TV’nin yeni yayın politikasında diğer televizyon yayınlarında arayıp da bulamadığı çok sesli
görüşleri bulacak” dedi.132 Televizyon, 28 yıllık yayın hayatına 4 Ocak 2019’da “siyasi ve idari baskılar”
nedeniyle ara vermişti. Kanalın sahibi, Bursa’da tekstil ve inşaat yatırımları olan iş insanı Ömer Ziya
Göktuğ Medyakoridoru internet sitesinde Canan Kaya’ya verdiği röportajda kanalın yeniden kuruluş
amacını ve hedeflerini anlatırken “Ülkenin başında olan insanlar ‘bitaraf olan bertaraf olur’ dediler.
Yani ‘tarafsız olan, yok olur’ dediler. Tarafsız olmanın bir fazilet olduğu kanaatindeyim” dedi.133
128 https://www.paraanaliz.com/2021/genel/reuters-bloomberg-demiroren-grubu-14-milyar-dolarlik-krediyi-yapilandirmagorusmelerinde-g-13792/
129 https://tr.sputniknews.com/20211005/reuters-demiroren-grubunun-yapilandirmasi-2-milyar-dolari-asabilir-1049530119.html
130 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/demirorenin-hedefinde-bu-kez-reuters-var-1875378
131 https://www.medyatava.com/haber/aydin-doganin-medyaya-donemeye-hazirlandigi-iddia-edilmisti-medyatava-o-iddiayi-arastirdimerak-edilen-aydin-dogan-medyaya-mi-donuyor-sorusunu-muhataplarina-sordu_229582
132 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/flash-tv-geri-donuyor-iste-ana-haberi-sunacak-isim-1875647
133 https://www.medyakoridoru.com/koridordan/flash-tvnin-patronu-omer-goktug-medyakoridoruna-konustu-kanalin-halay-ile--25716/
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Bununla birlikte Türkiye’de ana akım medyaya duyulan ihtiyaç nedeniyle bu alandaki boşluğu

Sözcü gazetesiyle aynı grupta bulunan SZC TV RTÜK’ten Temmuz ayı başında aldığı onayın ardından
kendi logosuyla test yayınına başladı.134

Tirajlar
Türkiye’de medya ekonomisi ve tirajlara ilişkin önemli veri kaynaklarından biri TÜİK tarafından her yıl
Temmuz ayında açıklanan Yazılı Medya İstatistikleri’dir. Bu istatistikler sektördeki daralmayı ve yazılı
basının kan kaybını ortaya koyuyor.
Grafik 1: Yıllara göre Türkiye’de basılan gazete ve dergi sayısı. Kaynak: TÜİK

2020 Yazılı Medya İstatistiklerine göre Türkiye’de basılan gazete ve dergi sayısında 2020 yılında
tespit edilen azalma 2019’a göre yüzde 13,5 oranında gerçekleşerek 4 bin 746 olarak tespit edildi. Bu
yayınların yüzde 54,4’ünü dergiler oluşturdu.135
Gazete ve dergi sayısındaki dikkat çekici düşüş bu yayınların tirajları söz konusu olduğunda dramatik
bir seyir izliyor.
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Grafik 2: GRAFİK: Yıllara göre Türkiye’de gazete ve dergi tirajları. Kaynak: TÜİK

Türkiye’de 2020 yılında yayınlanan tüm gazete ve dergilerin toplam tirajı ilk kez 1 milyarın altında
indi, 2019 yılına göre yüzde 20,9 azaldı. 2020 yılında 996 milyon 516 bin 20 tiraj yapan yayınların
134 https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/nihayet-sozcu-tvye-onay-cikti-6526386/
135 https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Print-Media-and-International-Standard-Book-Number-Statistics-2020-37204
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yüzde 94,8’ini gazeteler oluşturuyor. TÜİK verilerine göre 2019 yılında toplam gazete tirajı 1 milyar
185 milyon 815 bin 104 oldu. 2020 yılında ise bu sayı 994 milyon 962 bin 276’ya düştü.
Gazetelerin toplam tirajının yüzde 82,4’ü yaygın gazetelere ait. Tirajın yüzde 16,9’u yerel gazetelerin,
yüzde 0,7’si bölgesel gazetelerin. Toplam dergi tirajında yaygın dergilerin payı yüzde 85,6. Yerel
dergiler yüzde 13, bölgesel dergiler yüzde 1,4 paya sahip.
TÜİK’in Basın İlan Kurumunun idari kayıtlarından aktardığına göre 2020 yılında resmi ilan ve reklam
bedelleri tirajdaki bu dramatik azalıştan etkilenmedi. Toplam resmi ilan bedelindeki azalış yüzde 2,6
ile sınırlı kalarak 454 milyon 729 bin 980 TL oldu.
Medya Takip Merkezi şirketinin dağıtımcılar, BİK verileri, gazete bildirimleri gibi temel verileri esas
alarak M4D Projesi için özel olarak hazırladığı tiraj raporuna göre Türkiye’de gazete tirajları 2020’de
%21’in üzerinde azalma gösterdi. 2021 Ocak ayında tüm yaygın gazetelerin günlük ortalama tirajı 1
milyon 824 bin 250 olarak ölçülürken, salgın tedbirlerinin zayıfladığı, kahvehane gibi ortak kullanım
yerlerinin açıldığı Haziran ayında bu sayı 1 milyon 790 bin 362 olarak gerçekleşti. Temmuz, Ağustos

Temmuz Ağustos Eylül
Gazeteler ve tirajları
Grafik
3: 01.07.2021’den 01.10.2021’e kadar 28 yaygın gazetenin ortalama günlük satış adetleri ve iktidar
(ortalama)
ve Eylül aylarında ise Türkiye’nin günlük ortalama gazete tirajı 1 milyon 753 bin 187 oldu.

karşısındaki siyasal pozisyonu. (Kaynak: Medya Takip Merkezi’nin M4D Projesi için hazırladığı tiraj raporu)
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Yaygın gazetelerin tirajını iktidar karşısındaki konumlarına göre ayıracak olursak destekçi gruptaki
gazetelerin 1 milyon 291 bin 217 günlük ortalama tirajla yüzde 73,65’lik bir orana sahip olduğu
35
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Sabah

görülüyor. Eleştirel yayınlarıyla öne çıkan gazetelerin günlük satışı ise 461 bin 970 adetlik ortalama
ile yüzde 26,35 seviyesinde. (DÜZELTME- Yılın ikinci çeyrek dönemine ilişkin M4D Medya İzleme
Raporu’nda yaygın gazetelerin “destekçi-eleştirel” ayrımını gösteren grafikte sehven “Destekçi: 80 bin
947, Eleştirel: 39 bin 72” görseli yer almıştır. Doğrusu “Destekçi:1 milyon 309 bin 169, Eleştirel: 471
bin 133” olacaktır.)
En çok satan altı gazetenin 2021 yılı üçüncü çeyreğindeki tirajları ise aşağıdaki grafikte görülebilir.
Yayın: Sabah, Hürriyet, Sözcü, Tür…

(6)

▼

Grafik 4: 2021 yılında en çok satan altı gazetenin günlük tirajı. Kaynak: Medya Takip Merkezi’nin M4D Projesi
için hazırladığı tiraj raporu.
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Mevcut verilere göre en çok satan altı gazetenin Ocak-Ekim 2021 tiraj grafiğinde önceki dönemlerdeki
görece istikrarın üçüncü çeyrekte aşağı yönlü harekete döndüğü görülüyor. Sözcü’nün yıl başından
bu yana okur kaybı yaşadığı, Sabah’ın Ocak sonrası ani dalgalanması dışında Hürriyet ile aynı ölçüde
okur kaybettiği, Posta ve Milliyet’in yıl başına göre okur sayısının azaldığı söylenebilir. Türkiye gazetesi
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ise diğerlerinden farklı olarak 2021 ortalamasını sürdürmektedir.
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Reyting payları
Grafik 5: Temmuz-Ağustos-Eylül 2021, 19.00-24.00 Saatleri Arası Tüm Kişiler Reyting Payları (Kaynak: http://
tiak.com.tr/ )
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Reyting payları sıralaması M4D Projesi’nin önceki raporlarında olduğu gibi izleyici ölçümü yapan
Televizyon İzleme Araştırmaları A.Ş. verilerine dayanarak hazırlandı. Hem prime-time haber bülteni
bulunan hem de dizi, yarışma programları gibi farklı türlerde eğlence yayınları içeren ATV, Fox TV, Show
belgesel gibi tematik yayın yapan ve haber bülteni bulunmayan kanallar “Diğer” kategorisinde, tematik
haber kanalları ise “Haber” kategorisinde yer aldı.
Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında konoravirüs salgınına yönelik kısıtlayıcı önlemlerin kalktığı, Kurban
Bayramı tatilinin hafta sonu ile birleştirilebildiği yaz dönemde televizyonların tamamı izleyici kaybetti.
En çok izlenen saat dilimi olan 19.00-24.00 arasındaki ölçüm esas alındığında,
ATV yüzde 2,15’lik oranla birinci olurken, önceki dönemin ikincisi TRT 1’i geçen Fox TV ise yüzde
2,14’lük oranla ikinciliğe yerleşti. Fox TV’nin 2020 sonu verilerine göre reyting kaybı içinde olduğu
önceki çeyreklere göre bu dönem izleyici sayısını arttırdığı görüldü. TRT 1 üç ay içinde Fox TV’nin yanı
sıra Kanal D ve Show TV’nin de gerisine düştü.
Haber kanalları arasında da tüm kişilerde en çok izlenen kanal olarak TRT Haber’in liderliği sürüyor.
İkinci sırada önceki dönemde olduğu gibi CNN Türk geldi. Ancak 0,400’lük orana sahip Halk TV’nin
ikinciliği kıl payı kaçırdığı, 0,407’lik oranı olan CNN Türk’ü yakaladığı görüldü. Halk TV yılın ikinci
çeyreğinde de A Haber’i geride bırakmıştı, izleyici sayısındaki istikrarlı artışın sürdüğü belirtilmeli.
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TV, Kanal D, Star TV, TRT 1, Kanal 7 ve Beyaz TV kanalları “Genel”; spor, çizgi film, çocuk programları,

Köşe yazarları sosyal medya etkisi
Köşe yazarlarının yazılarının sosyal medyada paylaşılma yoğunluğuna yönelik bu tabloda önceki
dönemlerde olduğu gibi Sözcü gazetesi yazarları en çok paylaşılan yazarlar oldu. Pazarlama
iletişimi sektörüne içerik üreten Media Cat dergisi tarafından hazırlanan köşe yazarları endeksi
bu alanda kayda değer veri bütününü barındırıyor. Endekste, puanlama yapılırken köşe yazarının
yazısının yayınlandığı gün içerisinde gerçekleşen Facebook ve Twitter paylaşımları dikkate alınıyor
ve bu paylaşımların toplamına göre sıralama gerçekleştiriliyor. Bununla birlikte incelemeye alınan
yazar listesinde, gazetelerin internet sitelerinde ya da sosyal medya platformlarında yapılan bazı
güncellemeler, veriler üzerine uzun vadeli kıyaslama yapmayı zorlaştırabiliyor. Temmuz, Ağustos
ve Eylül aylarına ilişkin günlük verilerin ortalaması alındığında en çok paylaşılan köşe yazarları ve
gazeteleri aşağıdaki grafiklerde yer alıyor.
Tablo 1: Sosyal medyada köşe yazarı en çok paylaşılan internet siteleri listesi (Veri kaynağı: Media Cat Köşe
Yazarları Endeksi)

Sözcü

672.002

Hürriyet

55.926

Türkiye

45.852

Sabah

38.567

Akşam

34.359

Habertürk

21.929

T24

21.442

Star
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Diken

6.466
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Toplam

Yılmaz Özdil

243.421

Uğur Dündar

242.647

Necati Doğru

22.691

Deniz Zeyrek

18.605

Turgay Güler

16.659

Rahmi Turan

16.279

Emin Çölaşan

14.615

Saygı Öztürk

13.116

Murat Muratoğlu

13.098

Haluk Uluhan

10.743

Soner Yalçın

10.727
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Tablo 2: Sosyal medyada en çok paylaşılan köşe yazarları listesi (Veri kaynağı: Media Cat Köşe Yazarları
Endeksi)
Yılmaz Özdil

243.421

Uğur Dündar

242.647

Necati Doğru

22.691

Deniz Zeyrek

18.605

Turgay Güler

16.659

Rahmi Turan

16.279

Emin Çölaşan

14.615

Saygı Öztürk

13.116

Murat Muratoğlu

13.098

Haluk Uluhan

10.743

Soner Yalçın

10.727

Yalçın Doğan

10.699

Çiğdem Toker

9.653

Yücel Arı

8.641

Mesut Parlak

8.285

Aytunç Erkin

7.936

Hikmet Genç

7.684

Fatih Altaylı

7.032

Ahmet Hakan

6.287

Fuat Uğur

5.986

Sinan Meydan

5.355

smail Saymaz

5.355
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Sezgin Özcan
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İnternet sitesi tıklamaları
Yaygın gazetelerin internet siteleri ve sadece internette faaliyet gösteren haber sitelerine ait bilgilerin
bir arada görülebileceği aşağıdaki tablo Alexa ve SimilarWeb verileri dikkate alınarak hazırlandı:
Tablo 3: İnternet sitesi tıklamaları sonucu elde edilen yerel ve küresel sıralamalar (Veri kaynakları: alexa.com
ve similarweb.com)
Alexa küresel
sıralama

Similar Web
küresel sıralama

Similar Web
yerel sıralama

Alexa ve Similar Web ortalaması
(küresel)

Hürriyet

622

15

204

9

724

Sözcü

779

19

267

14

912,5

14166

358

4968

129

16650

Akşam

735

17

252

12

861

Yeni Akit

1178

22

4231

109

3293,5

Yeni Şafak

1458

31

322779

8005

162847,5

Sabah

1668

46

408

16

1872

Karar

16598

308

12062

257

22629

Cumhuriyet

2332

55

1138

32

2901

Fanatik

3117

113

1545

42

3889,5

Takvim

11025

264

1375

37

11712,5

T24

4985

123

4071

105

7020,5

P. Fotomaç

6199

201

1636

46

7017

OdaTV

6012

144

2902

73

7463

BirGün

12283

239

5045

131

14805,5

Posta

11067

212

5566

133

13850

Gazete Duvar

13218

235

6751

177

16593,5

Türkiye

43532

887

31608

631

59336

Evrensel

41854

672

54277

1069

68992,5

Yeni Asır

65612

1259

19036

365

75130

Aydınlık

69693

1363

44353

859

91869,5

Artı Gerçek

58875

975

26512

564

72131

Doğru Haber

67911

1242

302237

7461

219029,5

Bianet

73540

1596

94240

2076

120660

Korkusuz

71363

1603

24559

468

83642,5

Ahval News

171754

28414

86951

N/A

215229,5

Medyascope

98969

2135

121572

2672

159755

300712

10680

532157

14905

566790,5

8364069

N/A

796110

23074

8762124

Gazete Pencere

873626

36626

814221

24848

1280736,5

Dokuz 8 Haber

255501

7551

460208

12156

485605

Özgürüz Radyo

3675428

N/A

N/A

N/A

-

414

9

1535

41

1181,5

1159

27

912

24

1615

Milliyet
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Alexa yerel
sıralama

Gazete Karınca
Yeni Birlik

Ensonhaber
Haberler.com

Listeye ek olarak YouTube gibi video paylaşım platformlarında, Twitter, Instagram gibi sosyal
medya platformlarında pek çok gazetecinin on binlerce izleyicilere hitap ettiği eklenmeli. Bir dönem
kurumsal medyada çalışan ancak şimdi sosyal medya ve internet üzerinden izleyicilerine seslenen
gazetecilerin sayısı da artıyor. Önceki dönem raporlarımızda aktardığımız gibi konvansiyonel medya
yerine internetteki alternatif bilgi ve haber kaynaklarına yönelik okur/izleyici ilgisinde artış sürüyor.
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c.Basın çalışanlarının durumu
Türkiye’de konvansiyonel haber kuruluşlarının son 10 yıldaki ekonomik daralışı, küçülmesi sürüyor.
Yukarıda aktarıldığı gibi yazılı basında kan kaybını tiraj verileriyle okuyacak olursak 2015 yılıyla
kıyasla yüzde 50’yi bulan bir daralma söz konusu. Bu durum basın çalışanlarının ekonomik gücünü
doğrudan etkileyen en önemli unsurlar arasında. Azalan gelir ve artan girdi maliyetleri karşısında
basın işvereninin öncelikli tasarruf tedbirinin çalışan sayısının azaltılması, personel maliyetlerinin
düşürülmesi olduğu bir gerçek. Bu konudaki tespitleri doğrulayan bir başka veri Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı’nın İşçi Sayıları ve Sendikaların Üyeleri Hakkında Tebliğler kapsamında yayımladığı
Temmuz 2021 tarihli işgücü-sendika istatistikleridir.
Grafik 6: 2003 Ocak - 2021 Temmuz arasında ‘Basın, yayın ve gazetecilik’ işkolundaki sendika üye sayıları
(Veri kaynağı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)
Sendikaların Üye Sayıları (2003-2021)

2021 Ocak

2021 Temmuz

2020 Ocak

2020 Temmuz

2018 Ocak

2018 Temmuz

2017 Ocak

2015 Ocak

2014 Ocak

2014 Temmuz

2013 Ocak

2013 Temmuz

2012 Ocak

2012 Temmuz

2011 Ocak

2010 Ocak

2010 Temmuz

2009 Ocak

2009 Temmuz

2008 Ocak

2008 Temmuz

2007 Ocak

2007 Temmuz

2006 Ocak

2006 Temmuz

2005 Ocak

2005 Temmuz

2004 Ocak

2004 Temmuz

2003 Ocak

2003 Temmuz

2017 Temmuz

PAK Medya İş
47

560

2015 Temmuz

0K

DİSK Basın İş TGS
1.366
354
Lider Medya-Sen
1
2019 Ocak

TGS
817
DİSK Basın İş
546 Medya İş

1K

Basın İş
2.322

PAK Medya İş
789

2019 Temmuz

Basın İş
1.791

2K

Medya İş
3.813

2010-2013
Yılları arasında veri
paylaşılmamıştır.

2016 Ocak

3K

2011 Temmuz

Sendika Üye Sayısı

4K

2016 Temmuz

Basın İş
5.525
TGS
4.632
DİSK Basın İş
3.909

5K

2021 yılı ilk yarısına ait istatistiklere göre “Basın, yayın ve gazetecilik” işkolunda toplam işçi sayısı
93 bin 795 oldu.136 Önceki döneme göre bin 445 kişilik bir artış söz konusu. İşkolunun sadece
haber
sendika üretiminde çalışanları değil, ambalaj, matbaa, baskı, grafik, tasarım işçilerini de kapsadığını
Basın İş

Lider Medya..

PAK Medya İş

hatırlatmak
birlikte bu dönemki artışa karşın toplam çalışan sayısının Temmuz 2015
DİSK Basın İş gerekir.
Medya İş Bununla
TGS
sayısını yakalayabilmek için en az 3 bin 570 kişiye ihtiyacı var.137
Sendikalara göre üye sayısı ise şöyle: Medya-İş 3 bin 813 üye, Türk-İş Basın-İş 2 bin 322 üye, TGS bin
366 üye, DİSK Basın-İş 354 üye, Lider Medya-Sen 1 (bir) üye. Bu veriler basında örgütlü sendikaların
üye sayılarını arttırdığını gösteriyor. Önceki döneme göre Medya-İş bin 70 yeni üye, TGS 84 yeni üye,
Türk-İş Basın-İş yedi yeni üye, DİSK Basın-İş yedi yeni üyeye sahip. Buna karşın önceki dönem yüzde
7,24 olarak tespit edilen138 sendikalaşma oranı bu dönem 8,38 oldu. İşkolunun kapsamı ve artışın
yüzde 1 civarında kalması dikkate alındığında bu dönem için de basın çalışanlarının durumunda
olumlu gelişme sayılacak bir örgütlenme sağlanamadığı belirtilmelidir.
136 https://www.csgb.gov.tr/media/83673/2021_temmuz.pdf
137 https://www.csgb.gov.tr/media/1693/2015_temmuz_6856.pdf
138 https://www.csgb.gov.tr/media/67207/2021-ocak.pdf
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Basın, Yayın ve Gazetecilik işkolu altında listelenen sendikaların (Basın İş, DİSK Basın İş, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Medya İş, PAK Medya İş) 2003-2021 yılların
Basın,
Yayın ve Gazetecilik işkolu altında listelenen sendikaların (Basın-İş, DİSK Basın-İş, Türkiye Gazeteciler
arasındaki üye sayıları aktarılmıştır. 2010-2013 yılları arasında Çalışma Bakanlığı tebliğ yayımlamamıştır.
Sendikası,
Medya-İş, PAK Medya-İş) 2003-2021 yılların arasındaki üye sayıları aktarılmıştır. 2010-2013 yılları
Kaynak: https://www.ailevecalisma.gov.tr/istatistikler/calisma-hayati-istatistikleri/sendikal-istatistikler/isci-sayilari-ve-sendikalarin-uye-sayilari-hakkindatebligler/
arasında
Çalışma Bakanlığı tebliğ yayımlamamıştır.

Basın İlan Kurumu’nun 2020 yılına ait istatistiklerine göre Türkiye’de resmi ilan yayınlama hakkına
sahip bin 51 gazete bulunuyor.139 Toplam çalışan sayısı ise 7 bin 204. Çalışanların 2 bin 341’i kadın.
Bu gazetelerde basın kartı sahibi olarak çalışanların sayısı ise 3 bin 108 olarak açıklandı. Bunlardan
bin 168’inin İstanbul’da yaşadığı belirtildi.
Resmi ilan yayınlama hakkına sahip süreli yayınlarda çalışanlar arasında iletişim fakültelerinden
mezun olanların sayısı bin 18 olarak tespit edildi. Diğer fakültelerden mezun olan çalışan sayısı ise
bin 208 oldu. İlköğretim ve lise mezunu çalışan sayısı ise toplam 3 bin 950. Bu yayınlarda yüksek
lisans mezunu çalışan sayısı 128 olarak tespit edilirken doktoralı basın çalışanı sayıyı yalnızca 10.
Yılın üçüncü çeyreğinde pek çok medya kuruluşunda işten çıkarmalar da yaşandı. TV 100’de yaklaşık
50 çalışan ekonomik gerekçelerle işten çıkarıldı. Cumhuriyet gazetesinde muhabir ve editörler Kübra
Köklü, Esra Alus, Altan Yağcı, İlker Güneş Doğan ve Dilek Kılıç “işin ve işletmenin gereklerinden
kaynaklanan nedenler” gerekçe gösterilerek işten çıkarıldı. K24 TV’de parlamento muhabiri Adnan
Gerger ile kameraman Aziz Metin Turan “ekonomik küçülme” gerekçesiyle işten çıkarıldı. TRT’de 22
yıldır şef montajcı olarak çalışan KESK Haber-Sen yöneticisi Deniz Salman, sosyal medya paylaşımları
gerekçe gösterilerek ihraç edildi.
Hakkında yargı kararı olmayan TRT çalışanı Deniz Salman’ın ihraç edilmesini protesto eden HaberSen’den yapılan açıklamada, Salman’ın sendikal faaliyetleri nedeniyle TRT’nin yeni yönetimi tarafından
hedef alındığı ifade edildi.140 14 Temmuz 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan atama kararlarıyla
TRT’deki Yönetim Kurulu üyesi sayısı yediden dokuza çıkarıldı ve Genel Müdürlük görevine İletişim
Başkanı Fahrettin Altun’un yardımcısı Mehmet Zahid Sobacı getirildi. Yönetim Kurulu Başkanlığı’na
Ahmet Albayrak atandı. Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in oğlu Oğuzhan Bilgin, İletişim Başkanlığı Medya Koordinatörü
Mücahid Eker, İletişim Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü çalışanlarından Oğuz Göksu, AK Parti ARGE eski başkan yardımcısı Atakan Yılmaz, Daily Sabah gazetesi yayın koordinatörü Meryem Atlas
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Çetin, SETA Vakfı kadrosundan Veysel Kurt getirildi.141
Türkiye Gazeteciler Sendikası’na üye oldukları için Hürriyet gazetesinde işten çıkarılan 45 gazetecinin
hak arayışı sürüyor. 2019’da hiçbir haklarını alamadan işten çıkarılan gazetecilerin İstanbul 40’ıncı İş
Mahkemesi’ndeki duruşma öncesi adliye önünde “Artık adalet istiyoruz. Patronu, Saray’ı değil çalışanı
koruyan adalet. Hakkımızı verin”, “Paramız pul oldu, adalet hemen şimdi” yazılı pankartlar taşındı.
TGS Başkanı Gökhan Durmuş, işverenen sendikanın yetki almasını önlemek amacıyla usulsüzlük
yaparak çalışan sayısını farklı gösterdiğini, mahkemeye belgelerini sunacaklarını söyledi. Durmuş,
Demirören Grubu bünyesinde gazetecilikle ilişkisi olmayan makine mühendisi, tüp dağıtımcısı, insan
kaynakları başkanı gibi kişilerin grubun gazete ve matbaalarında çalışıyor gibi gösterildiğini anlattı.
TGS Başkanı “Bunlar ve bunun gibi birçok örneğin belgeleri işte bu binadaki dosyaların içinde. Bu
kadar açık, bu kadar aleni olarak yapılan bu usulsüzlükler konusunda Çalışma Bakanlığı Sendikamızın
yetkisi gasp ediliyor, seyrediyorlar. 45 arkadaş işten atılıyor, seyrediyorlar. Adalet istiyoruz, sadece
139 https://bik.gov.tr/wp-content/uploads/2020/08/Basin-Istatistikleri-2020.pdf
140 https://politikahaber.org/haber-sen-salmanli-sendikal-faaliyetlerden-dolayi-ihrac-edildi/
141 https://www.dw.com/tr/trtde-y%C3%B6netim-yap%C4%B1s%C4%B1-de%C4%9Fi%C5%9Fti/a-58258112
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adalet. Patronları kollayan değil, emekçinin alın terini koruyacak adalet” dedi.142
Artı TV aynı grupta haber ürettiği Artı Gerçek internet sitesiyle tüzel kişiliklerini ayırdıklarını duyurdu.
İnternet sitesinin genel yayın yönetmenliğinde yurt dışında yaşayan gazeteci Ergun Babahan
getirildi.143 Babahan’ın gelmesiyle birlikte sekiz editör etik nedenlerle kurumdan ayrıldı, haklarını
alamadılar. İşyerinde örgütlü DİSK Basın-İş Artı TV yönetimini sendika ve işçi düşmanı tavır
izlemediğini duyurdu.144
Demirören Grubu bünyesindeki basın kuruluşlarında çalışanların maaşlarına yıl başında yüzde 10’a
varan zam yapılmıştı. Ancak çalışanlar ilk beş ay boyunca zamlı maaş alamadı. Zamlar yılın beşinci
ayından itibaren maaşlara yansıtıldı. Bu tarihe kadar biriken zam farkı ise ancak 10’uncu ayda
hesaplara yatırıldı.145

4-Haber üretİmİ ve değerİ
a.Haber üretimi ve araştırmacı gazetecilik
Türkiye’de haber üretiminin önündeki temel engeller otosansür ve bilgiye erişim yollarının kapalı
olmasıdır. Bununla birlikte gazetecilerin karşı karşıya kaldığı saldırılarda yaşanan artış, tehditlerin
yaygınlaşması, yargılamalar ve sosyal medya linçleri hem otosansür hem de bilgiye erişimin
engellenmesi sonuçlarını doğuran ağır hak ihlalleri olarak karşımızda duruyor.
Yılın üçüncü çeyreğindeki Cumhurbaşkanı’na hakaret suçuyla gazeteci yargılamalarını derleyen Bianet
istenen gazeteci ve karikatürist sayısı 17 oldu. Bu sayının, geçen yılın aynı döneminde sekizle sınırlı
olduğu hatırlatılan raporda, Ağustos 2014’ten Ekim 2021’e kadar geçen süre içinde Cumhurbaşkanı’na
hakaret suçlamasıyla en az 66 gazetecinin hapis, ertelemeli hapis ve para cezasına mahkûm edildiği
yazıldı.146 Türkiye’nin pek çok kentinden gazetecilerin, hatta Almanya’da bulunan Türk gazetecilerin
eleştirel haberleri nedeniyle karşı karşıya kaldığı güçlükleri M4D raporlarında işledik. Buna göre yılın
ilk dokuz ayında fiziksel saldırıya uğrayan ya da şiddet kullanılarak engellenen gazeteci sayısı en az
103 olarak raporlandı.
Bilgiye ulaşma önündeki engeller arasında verilere ulaşmada yaşanan güçlük başı çekmeyi
sürdürüyor. Milletvekillerinin yasama denetimi için yönelttiği soru önergelerine bile yanıt verilmediği
hatırlatılmalı. Devlet kurumlarından veya hükümet yetkililerinden aktarılan resmi veriler basında
birincil kaynak bilgisi olarak işleniyor. Son dönemde artış gösteren bir başka uygulama da
142
143
144
145
146

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/hurriyet-gazetesinde-isten-cikarilan-gazeteciler-2-yildir-haklarini-alamiyor-1872299
https://www.medyakoridoru.com/koridordan/arti-gercekin-genel-yayin-yonetmeni-ergun-babahan-oldu-24952/
https://haber.sol.org.tr/haber/disk-basin-arti-tv-yonetimini-ve-ayse-yildirimi-ifsa-ediyoruz-311831
https://www.medyatava.com/haber/demiroren-medya-grubu-zamli-maas-farklarin-odeme-karari-aldi_226679
https://bianet.org/1/18/252047-medya-ve-sosyal-medyaya-baskida-tam-pres
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Medya Gözlem Raporu’na göre davalarda adı geçen ve toplam 84 yıl değişen sürelerde hapis cezası

resmî kurumlardaki basın sorumlularının gazetecilerle bilgi paylaşırken İletişim Başkanlığı’nın
koordinasyonunu daha fazla gözetmeye başlaması. İletişim Başkanlı Fahrettin Altun, bakanlıkların ve
kurumların basın müşavirleriyle doğrudan bir araya gelerek Türkiye’nin iletişim stratejisini ele almış,
koordinasyon vurgusu yapmıştı. “Son dönemde yoğun şekilde karşı karşıya kalınan seri yalanlara,
dezenformasyonlara ve hakikati tahrif etme çabalarına karşı daha dikkatli ve güçlü şekilde mücadele
etmek gerektiğini” vurgulayan Altun, kriz ve süreç iletişimi bağlamında etkin ve hızlı koordinasyonun
önemine işaret etmişti.147
Resmî kurumlarda tek merkezden bilgi paylaşma ya da merkezi koordinasyonla bilgi paylaşma
uygulaması orman yangınları ve sel felaketlerinde gazetecilerin en çok karşılaştığı sorunlar
arasındaydı. M4D Projesi kapsamında orman yangınlarından etkilenen bölgelerdeki gazetecilerle
yapılan “İklim Krizi ve Orman Yangınlarında Gazetecilik” başlıklı Durum Değerlendirme Toplantısı’nda
da gazeteciler kentlerde onları bilgilendirebilecek herhangi bir iletişim masası, kriz merkezi, bilgi
merkezi kurulmadığını vurguladı. Düzenli bilgi akışı olmadığı için ve sorulara da yanıt alınamadığından
kriz zamanı halkın en çok ihtiyaç duyduğu haberler üretilemedi. Yetkililerin bilgiyi tekelde tutmasının
yanı sıra bazı bölgelere gazetecilerin geçişi de engellendi. Ancak bu olaylardan bazıları gazetecilerin
can güvenliğinin sağlanması gerekçesiyle bağlantılı. Çünkü bölgede görev yapan gazeteciler, yangın
gibi afetlerde nasıl çalışılması gerektiği, can güvenliğinin nasıl sağlanacağı gibi bazı hayati pratik
bilgileri olmadığı için tehlike atlattı.
Büyük basın kuruluşları gazetecilik ilkeleriyle ilgili bazı kurumsal yapıları barındırıyor. “Eşik bekçiliği”
gibi olumsuz bir ton taşıyan editörya da bunlar arasında. Kurumsal geleneksel medyada çalışma
imkânı kalmayan, işsiz kalan ya da yeni araçlarla okura/izleyiciye seslenmek isteyen pek çok
gazetecinin sosyal medyada giderek daha aktif olduğu gözlemlenebiliyor. Yeni medyada giderek
yaygınlaşan kullanıcı türevli içerik, yolsuzluk gibi bazı önemli belgelerin kamuoyuna yansımasına
hizmet ettiği kadar geleneksel gazeteciliğin kolektif ve etik üretim süreciyle çelişen haberlerin de
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yayılmasına hizmet edebiliyor. İletişim alanında akademik düzlemde süren tartışma bu dönemde
gazeteciler arasında güncellendi. Gazeteci Erk Acarer’in sosyal medyada suç örgütü lideri Sedat
Peker’in mesajlarına aracılık ettiği paylaşımları haber üretimi ve araştırmacı gazetecilik tartışmasını
bir kez daha başlattı. Birleşik Arap Emirlikleri, Peker’in sosyal medyayı kullanmasını sınırlandırıyor.
Peker açıklayacağı önemli bilgileri kendi hesabından paylaşamayacağı söylenince gazeteci Acarer
ile iletişim kurdu ve mesajları Acarer’in hesabından paylaşıldı.
Medya Ombudsmanı adıyla bağımsız olarak medya eleştirileri kaleme alan gazeteci Faruk Bildirici,
gazeteci Acarer’in faaliyetini “gazetecilik değil aracılık” olarak tanımladı. Acarer, “Peker cephesi,
‘Uyuşturucu, yargı, bakanlık ve derin’ ilişkiler çerçevesindeki bilgileri tarafımıza paylaştı. Twitter’dan
bir ilki gerçekleştirerek röportaj-bilgi serisini yayınlıyoruz” demişti. Bildirici, “Gazetecilik ilkeleri kişiye
ve yere göre değişmez. Elbette Acarer bir gazeteci olarak bir uyuşturucu satıcısı ya da IŞİD’li ile
görüşebilir. Ama Peker ile görüşmeleri ve onun paylaşımlarını kendisinin duyurması gazetecilik
sınırları içinde kaldı mı?” diye yazdı. Faruk Bildirici, “Peker’in kendi paylaşımlarını kamuoyuna
aktarmak için Acarer’i seçmesini sağladığı anlaşılıyor. Acarer, Peker’in iddialarını haber yapmamıştı,
147 https://iletisim.gov.tr/turkce/Haberler/detay/turkiyenin-iletisimi-icin-guc-birligi
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soru-yanıt söyleşi olarak da yayımlamamıştı. Sadece Peker’in paylaşımlarını aktarmakla yetinmiş,
onun paylaşımlarını kamuoyuna duyurmasına aracılık etmişti. Bunları Peker’in basın danışmanı Emre
Olur ya da başka herhangi bir kişi de yapabilirdi. Her ne kadar bugüne değin ortaya attığı iddiaların
büyük bölümünü doğrulayan ipuçları ortaya çıkmış olsa da bir gazeteci, Peker’in öne sürdüklerinin
tamamının doğru olduğunu varsayamaz. Tümüne doğru muamelesi yapıp, onu olduğu gibi kamuoyuna
duyurursa o tarafa ‘angaje olduğu’ algısı yaratır” dedi.148

b.Dezenformasyon ve bilgi tekeli
Türkiye siyasetindeki artan kutuplaşma önceki çeyreklerde olduğu gibi yılın üçüncü çeyreğinde
de bazı önemli gündem maddeleri üzerinden yürütülen tartışmalarda belirginleşti. Bu örnekler
sıralandığında iktidara yönelik eleştirilerin pek çok farklı araçla dezenformasyon kampanyası
yürütülerek çarpıtıldığı, bu yolla demokratik muhalefetin bastırılmaya çalışıldığı öne sürülebilir. Bu
durumun, iktidar sözcülerinin sıklıkla kullanmaya başladığı “yalan terörü” tanımlamasıyla cisimleştiği
söylenebilir. Bu tanımlama iktidara yönelik eleştirilere karşı kullanıma sokulmuş, eleştirilerin “yalan”,
bunları yöneltenlerin de “terörist” olduğu yönündeki kabulü içinde barındırır. Bu tanımlamanın bir
siyasi söylem olmanın ötesine geçerek yasal dayanağa kavuşması ve bir tür suç duyurusu halini
alması Türkiye’de basın ve ifade özgürlüğü önündeki en büyük güncel tehlikedir. İktidar yanlısı
medyanın doğruluğu kanıtlanmamış, manipülatif, kışkırtıcı haber ve yayınlarıyla eleştirel kesimleri
hedef alması yeni değil. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında bu durumun belirginleştiği gündem
maddeleri arasında göçmen sayısındaki artış, medyada yabancı fon kaynakları tartışması, orman
yangınları, üniversite öğrencilerinin barınma sorunu ve hükümetin hazırladığı yeni internet yasası
sayılabilir. Bu maddelerle ilgili tartışmalara, resmi söyleme, eleştirilere, sosyal medya kampanyalarına
ve manipülatif yayınlara göz atmak dezenformasyon sürecinin işleyişi hakkında fikir verir.

operasyonel kapasite ve tecrübe isteyen, tespit edilmesi güç süreçler olsa da medya izleme
çalışmaları bu süreçlere ilişkin fikir verebiliyor. Partizan medya, politikacılar, profesyonel troller ve bot
ağları aynı konu üzerine aynı cümlelerle ve aynı hedefi karşılarına alarak zarar verme amaçlı mesaj
ilettiğinde tek merkezden organize edilen dezenformasyon kampanyası yürütüldüğü öne sürülebilir.
Türkiye’de de iktidar sözcülerinin açıklamaları ile tarafgir basının manipülatif yayınlarıyla beslenen
ve bot hesaplarla desteklenen örneklere çok sık rastlanır. Dezenformasyonun kutuplaşma altındaki
kitlelerde daha etkili olduğu ve mevcut fay hatlarını güçlendirmeyi amaçladığı yönündeki tespitleri de
aktaran Barış Kırdemir atmosferi şöyle ifade eder: “Türkiye’nin dezenformasyon ekosistemi büyük
ölçüde iç siyaset gündemlerinin, yıldırmanın, siyasi baskının ve mevcut sosyopolitik parçalanmaya
hizmet eden hikayeleri güçlendirmenin peşinde olan troller, botlar, haber medyası ve partizan aktörler
tarafından yönlendirilmektedir.”149 Dijitalleşme ve sosyal medya kullanımının artmasıyla daha çok
kullanılır olan “astroturfing” (suni kamuoyu oluşturma) üzerine odaklanan ve Twitter trendlerini
148 https://farukbildirici.com/sedat-peker-e-aracilik-etmek-gazetecilik-faaliyeti-mi/
149 https://edam.org.tr/wp-content/uploads/2020/07/T%C3%BCrkiyenin-Dezenformasyon-Ekosistemi-Genel-Bak%C4%B1%C5%9F-
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Dezenformasyon kampanyaları arkasında profesyonel iletişim çalışması bulunan, çok araçlı,

inceleyen bir çalışma da Türkiye’de popüler trendlerin yüzde 47’sinin sahte olduğunu ve bot ağları
tarafından yayıldığını tespit eder. Ezici çoğunluğu iktidar partisini destekleyen ve ana muhalefet
partisini hedefleyen sloganlarla oluşturulan yapay “Trend Topic” listeleri dezenformasyon araçlarının
bir parçası olarak kabul edilir.150 Otoriter hükümetlerin trol orduları kurarak kamuoyu oluşumuna etkide
bulunmaya çalıştığı uzun zamandır sır değil. Uluslararası Af Örgütü’nün Dünyada İnsan Haklarının
Durumu 2020/21 raporunda Türkiye’nin de bu ülkeler arasında sayıldığı “hükümet trol orduları kurdu
ve kamuoyunun dikkatini belirli web siteleri, hesaplar ve ‘sakıncalı bilgilerden’ uzak tutmak için
çevrimiçi sınırlandırmalara ve yanlış yönlendirmelere başvurdu” tespiti yapıldığı hatırlatılmalı.151
İkinci çeyrek dönemi raporumuzda bazı örneklerine yer verdiğimiz, bir politika için geniş çaplı bir
destek olmadığı halde varmış gibi gösterme, naylon kamuoyu oluşturma amaçlı bot ya da bot+insan
ağlar tarafından yayılan sosyal medya mesajlarına ilişkin tespitler bu dönemde de sürdü. Bazı sosyal
medya kullanıcıları bu tür kampanyaları tespit edip yayınladı.152
28 Temmuz’da Antalya’nın Manavgat ilçesindeki yangınla başlayan ve 49 ilde 299 ormanda meydana
gelen yangınlar yılın üçüncü çeyreğinde öne çıkan dezenformasyon kampanyasının da nedeni oldu.
Bugüne kadar görülmemiş büyüklükte gerçekleşen yangınlar sırasında sekiz kişi hayatını kaybetti,
yüzbinlerce hektar orman kül oldu, binlerce hayvan öldü. Hükümet yeterli önlem alınmadığı, zamanında
müdahale edilemediği, etkili müdahale imkanları olmadığı gibi nedenlerle eleştirilerin odağındaydı.
Yangınların terör örgütü PKK tarafından çıkarıldığı yönünde yaygın bir kabul vardı ancak bir sabotaj
tespit edilemedi. Sosyal medyada ve iktidar yanlısı medyada terör örgütü PKK’yı işaret eden çok
sayıda mesaj ve haber yayınlandı.153 Kürt yurttaşları ya da doğu illerinden gelenleri hedef gösteren
mesajlar, WhatsApp gibi kapalı paylaşım programlarıyla, köy grupları, hemşeri grupları yoluyla yayıldı.
Linçten son anda kurtulan iki kişinin yangın söndürme çalışmasına katılmak için bölgeye geldiği
ortaya çıktı. Bu mesajlardan etkilenip silahlanan ve yol kesip kimlik kontrolü yapan gruplar ortaya
çıktı, bazıları gazetecileri de tehdit etti, çalışmalarını engelledi.
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İktidar ve taraftarları eleştirileri en çok dile getiren CHP’yi hedef almaya başladı.154 Yeni Şafak gazetesi
yazarı İbrahim Karagül Twitter hesabında “CHP orman yangınlarında PKK ile birlikte hareket etti. PKK
ormanları yaktı onlar işi başka yerlere çekip hedef şaşırttı. Çok kirli bir ittifak bu. Kılıçdaroğlu bir
milli güvenlik meselesidir. Marmaris’i böyle yaktılar” diye yazdı. Eleştiriler üzerine bu paylaşımı silen
Karagül, “Topunuz gelin. Kaybedecek bir şeyim yok. Vatan ekseninde mücadeleye devam. Bedeli ne
olursa olsun” mesajını paylaştı.155 Karagül ertesi gün gazetesindeki köşesinde de provokatif tavrını
sürdürdü, İYİ Parti Lideri Akşener’i, yabancı fon kullanan medya organlarını hatta Türk Tabipleri
Birliği’ni de hedef aldı, “PKK yaktı onlar destekledi” dedi. “Çok kirli, çok tehlikeli bir ittifakla karşı
karşıyayız. Öylesine tehlikeli ki gözleri dönmüşçesine ateşle oynuyorlar. Sadece ormanları değil
Türkiye’yi de yangın yerine çevirmek istiyorlar” diyen Akşam gazetesi yazarı Turgay Güler, “Terör
Bar%C4%B1%C5%9F-K%C4%B1rdemir.pdf
150 https://arxiv.org/pdf/1910.07783.pdf
https://actu.epfl.ch/news/mass-scale-manipulation-of-twitter-trends-discov-2/
151 https://www.amnesty.org/en/documents/pol10/3202/2021/en/
152 https://twitter.com/MemetcanBiber/status/1428368275314860044?s=19
153 https://www.trtworld.com/magazine/why-is-the-pkk-suspected-to-have-caused-wildfires-in-turkey-48802
154 https://twitter.com/MemetcanBiber/status/1425205341227298816?s=19
155 https://www.superhaber.tv/ibrahim-karagul-marmaris-mesaji-atti-linc-yedi-meydan-okudu-haber-351028
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örgütü PKK söz konusu Kirli İttifak’a ormanlarımızı ateşe vererek bir kez daha ‘fırsat’ verdi!. PKK
ormanlarımızı yakıyor bu Kirli İttifakın ‘hükümet istifa’ diye bağırması ondandır” diye yazdı.156 Yazılı
basında orman yangınlarında dezenformasyon sürecine ortak olan 3 Ağustos’taki yazıları inceleyen
gazeteci Faruk Bildirici, “Orman yangınlarıyla ilgili olarak sosyal medyadaki bazı hesaplardan yayılan
yalan ve kışkırtıcı paylaşımlar ile iktidarın orman yangınlarındaki yetersizliğine yönelik eleştirileri aynı
çuvala koyup, tümünü birden ‘yalan’, ‘saldırı’, ‘provokasyon’, ‘ihanet’ gibi sözcüklerle tanımladılar. Altı
gazetede tam 16 yazar, orman yangınlarıyla ilgili olarak sosyal medyada dile getirilenler ile bağımsız
ve eleştirel medyada yazılanlardan yakınıyordu diye yazdı.”157
Yangınların sürdüğü illerin büyükşehir ve ilçe belediyeleri genellikle CHP’li başkanlar tarafından
yönetiliyordu. Hükümet yerleşim yerlerindeki ihmallerde sorumluluğun belediyelerde olduğunu
söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Haber canlı yayınında “yerleşim yerlerindeki bu tür yangın
vesairelerin sorumluluğu kimin? O da oradaki büyükşehir belediyelerinin sorumluluğundadır. Bunlar
burada ‘hayır bizim sorumluluğumuz yok’ diyemezler” şeklinde konuştu. Buna karşın CHP Grup
Başkanvekili Özgür Özel belediye başkanlarının illerdeki kriz yönetim toplantılarına, koordinasyon
merkezlerine davet edilmediğini, bakanların bölgeye ziyaretlerinde belediye başkanlarına haber
verilmediğini söyledi. Belediye başkanlarına karşı sosyal medya kampanyası yürütüldü.158
İktidar yanlısı basında Manavgat Belediyesi iş makinalarının sadece CHP’li Belediye Başkanı Şükrü
Sözen’in evinin önünde yangına önlem amaçlı çalışma yaptığı haberleri yazıldı. Sözen “yandaş
medyanın çirkin karalama kampanyası bizi yıldıramaz” açıklaması yaptı, iş makinalarının faaliyetleri
hakkında bilgi verdi.159 Benzer şekilde Manavgat’ta çiftliği yanan manken Tuğba Özay’ın devletten ve
yetkililerden yardım istediği bir sosyal medya videosuna karşılık Akit gazetesi “Tuğba Özay’ın bacak
gösterip aldığı çiftliği de mi varmış” başlıklı haber yayınladı. Özay suç duyurusunda bulundu.160 Diğer
belediye başkanları ya da yardım çağrısında bulunan tanınmış kişiler hakkında bu iki örnekte olduğu
gibi çok sayıda manipülatif haber, kışkırtıcı açıklama, sosyal medyada karalama kampanyaları

Yangınlar çok şiddetli olduğu için karadan müdahale yetersiz kalıyordu. Hükümetin en çok eleştirildiği
nokta yangın söndürme uçaklarının kullanılamaz hale getirilmesi ve uzun süre başka ülkelerden
yangın söndürme uçağı sağlanamaması oldu. 1 Ağustos gecesi televizyon programcısı Ece Zaim
Türkiye’de yangınları söndürmeye yetecek uçak olmadığını belirterek “bize yardım edebilecek tüm
ülkelere sesleniyorum” diye yazdığı bir Instagram paylaşımı yaptı. “Help Turkey” etiketiyle tüm sosyal
medya kanallarında çok sayıda kullanıcı bu mesajı paylaştı. Milyonlara ulaşan yardım çağrısı yine
“ulusal güvenlik” paradigmasıyla organize biçimde karşılık gördü. Yeni Şafak gazetesi yazarı Ersin
Çelik “Adım adım Help Turkey operasyonu” başlıklı yazısında “Türkiye Cumhuriyeti’ni yok sayan
anlamlar barındırıyor. Dahası bu metin; Türkiye’yi acizmiş gibi gösteriyor. Devleti yönetenleri devreden
çıkarıyor. Hiçbir yangına müdahale edememiş, yangın söndürecek gücü dahi olmayan, devlet olma
156
157
158
159
160
161

https://www.aksam.com.tr/yazarlar/turgay-guler/kirli-ve-tehlikeli/haber-1192990
https://farukbildirici.com/ibrahim-karagul-un-iftirasina-tespit-deyip-sahip-ciktilar/
https://twitter.com/MemetcanBiber/status/1421845149571760129?s=19
https://www.manavgat.bel.tr/guncel-haberler/yandas-medyanin-cirkin-karalama-kampanyasi-bizi-asla-yildiramaz
https://www.medyakoridoru.com/gundem/tugba-ozaydan-yeni-akit-gazetesine-suc-duyurusu-25001/
https://twitter.com/MetinUca/status/1424352331240464388?s=19

47

M4D Projesi Medya İzleme Raporu -Temmuz-Ağustos-Eylül 2021

yapıldı.161

otoritesini yitirmiş, bir çakmak ve kibrit karşısında diz çökmüş Türkiye görüntüsü oluşturuyor” dedi,
paylaşımların bir organizasyon çerçevesinde, ortak bir kararla ya da talimatla yapıldığını yazdı.162
İletişim Başkanı Fahrettin Altun “İyi niyetli her yardım ve katkı milli birlikteliğimizin gereğidir. Ancak bu
akşam itibariyle yurt dışından ve tek merkezden organize edilen sözde yardım kampanyası ideolojik
saiklerle, devletimizi aciz göstermek, devlet-millet birlikteliğimizi zayıflatmak amacıyla başlatılmıştır”
dedi.163 Ertesi gün gazete manşetleri şöyleydi: Akşam “Yardım çağrısı bile yalan”/ “Utanmazlar”, Sabah
“CHP şer planının tam göbeğinde”, Türkiye “Help Turkey FETÖ işi çıktı”, Yeni Şafak “2 milyon mesaj
tek merkezden”. Yeni Asır gazetesi “Siz hangi ülkenin sanatçılarısınız” manşetiyle etikete destek
veren sanatçıları hedef gösterdi. Sanatçılar bot ağlarıyla da hedef alındı.164 Tüm süreçte gerçek ötesi
(post-truth) çağa uygun inşa edilen yeni “ulusal güvenlik” paradigması belirgindi. Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığı “Help Turkey” etiketiyle yapılan ve suç içeren paylaşımlara ilişkin soruşturma başlattı.
Acil uçak ihtiyacı vardı ancak bakanlık yangın söndürme işini Türk Hava Kurumu’na değil kiralama
yoluyla başka firmalara verdiği için birden oluşan talebin kısa sürede karşılanması imkânsız oldu.
Türk Hava Kurumu uçaklarının devreye alınmaması tepkilere neden oldu. Kurumun kayyım atanan
yöneticiler elinde işlevsizleştiğinin de ortaya çıkması üzerine iktidara yönelen eleştiriler iyiden iyiye
arttı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 Ağustos’ta Türk Hava Kurumu’nu ziyaret ederek atıl
durumdaki uçaklar hakkında bilgi aldı. Bu ziyaretin haberleştirilme biçimi dikkat çekici oldu. Gazeteci
Faruk Bildirici iktidar yanlısı dört gazetenin haberi bir gün geç verdiğine ve haberlerin benzerliğine
dikkat çekti, okuru yanıltmayı hedeflediklerini ifade etti:
“Akşam, Yeni Şafak, Hürriyet ve Türkiye, Kılıçdaroğlu’nun ziyaretini bir gün gecikmeyle 6 Ağustos’ta
yayımladı. Akşam’ın ‘Maalesef THK’da işe yarar uçak yokmuş’ başlığı gibi Yeni Şafak’ta ‘Uçaklar
uçmuyor deyince suratlar bir anda ekşidi’, Türkiye’de ‘Gittim gördüm THK’da çalışacak hiçbir uçak
yok’ haberi yayımlandı. Hürriyet’te ise haber yoktu ama Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan,
‘Kılıçdaroğlu’nun THK’ya gitmesi çok iyi oldu’ diye yazmıştı. Dört gazetede yazılanların ortak yönü,
Kılıçdaroğlu o uçakların bakıma muhtaç olduğunu THK’ya gidince öğrenmiş gibi yazılmasıydı. Halbuki
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orman yangınlarının başladığı günden itibaren THK uçakları tartışılıyordu ve o uçakların hemen
uçabilir durumda olduğunu söylemiyordu hiç kimse. Aslında en başta iktidar kanadı bu uçakların
uçamaz durumda olduğunu savunuyordu; iktidar medyası da bu görüşleri yayımlıyordu. Ama
tartışmalar ve Kılıçdaroğlu’nun ziyaretinden sonra bakım ve onarım için 4 milyon dolar harcanarak
bu uçaklardan altısının uçurulabileceği ortaya çıktı. Akşam ve iktidar yanlısı diğer gazeteler, ne bu
konuda dile getirilen farklı görüşleri okurlarına yansıttılar, ne de THK’nın uçaklarının iki yıl önce neden
aniden atıl bırakıldığını… Amaç okuru yönlendirmek değil de bilgi vermek olsaydı böyle mi olurdu?”165
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’nin sosyal medyayı milli güvenlik
sorunu olarak tanımladığı yazısında yer alan demecinde “Sosyal medyada bu işi körüklemeye
çalışan yurtdışından, yurtiçinden, Amerika’dan, Avrupa’dan birçok yeni açılmış sosyal medya hesabı
var. Birçok yalanı ve tezviratı milletimizin kafasını bulandırmak için, endişe, korku, öfke nefret
yaratmak için ortaya koyuyorlar” dedi. Soylu, “Geçmiş dönemlerde ülkeleri istikrarsızlaştırmak ve
162 https://www.yenisafak.com/yazarlar/ersin-celik/adim-adim-help-turkey-operasyonu-2059218
163 https://www.aa.com.tr/tr/politika/iletisim-baskani-altun-sosyal-iletisim-platformlarinda-yayilan-bilgilerin-buyuk-cogunlugu-yalanhaberdir/2321591
164 https://twitter.com/ekizilkaya/status/1422653194644164618?s=19
165 https://farukbildirici.com/kartoglu-dogru-soyluyor-yanlis-yapiyor/
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kendi istikametinden ayırmak için kullanılan yöntemler şimdi sosyal medya üzerinden servis ediliyor.
Yabancı istihbarat örgütleri, siyasi muhalefet, terör örgütleri ve ideolojik yapılanmalar var bunun
içinde” diye ekledi.166 Soylu’nun sözleri Barış Kırdemir’in araştırmasındaki Türkiye’de enformasyon
ekosistemindeki aktörlerin manipülatif girdilerin hem dağıtıcısı hem hedefi olduğu yönündeki bulgu
ile değerlendirilebilir. Yankı odalarına hapsolmuş, partizan ve kutuplaşmış toplumun yoğun olarak
yanlış bilgiye maruz kaldığı, bunun sonucunda da dezenformasyona karşı direnç sahibi olamadığı
görüşü öne sürülebilir.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, orman yangınlarının ardından Karadeniz’deki sel felaketine yönelik
yayınlarla ilgili “Devletimiz bölgedeki tüm yaraların sarılması için teyakkuza geçerek tüm birimleriyle
seferber oldu. Tıpkı orman yangınlarında olduğu gibi afet bölgesinden yayın yapan tüm kuruluşlarımıza
basın etik değerleri çerçevesinde hareket etmeye davet ediyor, değerli medya kuruluşlarından doğru
haber vermelerini ve dezenformasyondan kaçınmalarını rica ediyoruz” açıklaması yaptı.167
Dönem içinde gündeme gelen medyada “fon kullanma” tartışmasıyla ilgili gelişmeler bu raporun
“Şeffaf mali politika, yayın ilkeleri, hesap verebilirlik” başlığı altında derlendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yurt dışı gezilerinde ya da uçakta gazetecilerle yaptığı görüşmeler
İletişim Başkanlığı tarafından deşifre edilerek dağıtılan metinler üzerinden haberleştiriliyor. Bu
metinler haber merkezlerine ulaştırılmadan söyleşi haberleştirilmiyor. Bu uygulama Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın CBS News televizyonu mülakatıyla ilgili haberlerde de hayat buldu. Mülakat TRT, NTV,
CNN Türk, A Haber gibi kanalların tamamında geniş biçimde yayınlandı ama bir bölümü çıkarılarak.
AA, DHA ve İHA da bu bölümleri servis etmedi. Yayınlanmayan bölümde CBS News kanalı muhabiri
Margaret Brennan, “Başkan Biden insan hakları ihlallerini sürekli eleştiren biridir. Biden’ın sizinle
özel görüşmelerinde bu meseleyi gündeme getirmediğini söylediniz. Sizden hiç gazetecilere yönelik
muamelenizi iyileştirmenizi veya daha belirli bir şeyi istedi mi” sorusunu yönelmişti. Erdoğan ise
“Hayır olmadığı gibi bizim de bu konuda zaten sorunumuz yok. Özgürlükler noktasında Türkiye
buralarla mukayese edilemeyecek kadar, çok daha özgürdür” yanıtını vermişti. Bu bölümler İletişim

Hükümetin “dezenformasyonla mücadele” amacıyla başlattığı yeni yasa hazırlığı sürüyor. Ekim
ayının başında Meclis’e sunulacağı açıklanan düzenleme üzerine görüş ayrılıkları olduğu, ceza
düzenlemesiyle ilgili bazı Adalet Bakanlığı bürokratlarının çekinceleri olduğu yönünde kulis haberler
yayınlandı. Ekim ayı başında yasa Meclis’e sunulmadı, hazırlıkların devam ettiği duyuruldu. Ancak bu
yasa hazırlığıyla ilgili açıklamalar hükümet yetkililerinin dezenformasyonla mücadele yaklaşımlarını
görmek için önem taşıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın parti teşkilatıyla bayramlaşma videosunda bir süre gözlerinin kapanması,
videonun bant kayıt olduğu zannıyla İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a yönelik eleştirilere neden oldu.
Erdoğan’ın yorgun görüntüsüyle ilgili yazan Habertürk yazarı Fatih Altaylı Altun’un tepkisini çekti.
Altun “Yalan haber, karalama ve dezenformasyon ile mücadelemiz sürüyor. Habertürk, karalama,
166 https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/milli-guvenlik-sorunu-41865010
167 https://ankahaber.net/haber/detay/rtuk_baskani_sahinden_sel_yayinlari%E2%80%9D_uyarisi_dogru_haber_vermelerini_rica_
ediyoruz%E2%80%9D_49493
168 https://www.gazeteduvar.com.tr/erdoganin-hakaret-davalari-sorusuna-yaniti-abdli-gazeteciyi-sasirtti-siz-bunlara-inaniyorsunuz-yanihaber-1536487
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Başkanlığı’nın gazetecilere yolladığı metinde de yer almadı.168

dezenformasyon ve yalan haberden bir türlü vazgeçmiyor. Habertürk’ü kınıyoruz, bir an evvel
kendilerinden özür bekliyoruz” açıklaması yaptı. İletişim Başkanlığı yetkilileri Habertürk’ün bağlı
olduğu holdingin sahibi Turgay Ciner ile görüştüklerini açıkladı. Peş peşe tepki gösteren iletişim
bürokratlarıyla ilgili haberler iktidar yanlısı basında geniş yer buldu.169
“Yalan haber ve dezenformasyonla mücadele” amacını taşıdığı belirtilen yasa hazırlığında
cezalandırma için “örgütlülük” kriteri aranacağı yönünde kulisler haberlere yansıdı. BBC Türkçe’nin 1
Eylül tarihli haberine göre, bir paylaşımın dezenformasyon amaçlı olup olmadığına hangi merciinin
karar vereceği ve kriterinin ne olacağı netleştirilemedi. Dezenformasyon içerikli paylaşımın “organize,
örgütlü, belli bir amaca yönelik olması” halinde yaptırım uygulanması üzerinde durulduğu belirtildi.170
Yasa hazırlığının ilk aşamalarında zarar verme kastı içermeyen yanlış haber paylaşımları için de bir ila
beş yıl hapis cezası düşünüldüğü yönünde haberler yayınlanmıştı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise
sosyal medyada düşünce özgürlüğü ve bu platformların kısıtlanmasının söz konusu olamayacağını
söyledi. Gül, “AK Parti’nin eleştirinin suç oluşturmayacağına ilişkin yargı paketleri var. Eleştiri ile
hakaret birbirinden farklı. Bunun değerlendirmesini yapacak olan da yargıdır. Her alanda olduğu gibi
bu alanda da yasakçı bir anlayış içinde olamayız. Tüm kurumlarla bir çalışma yapılıyor. Bu çalışma
sosyal mecralar üzerinde kişilerin, kurumların dezenformasyona uğramamasıdır. AK Parti, sansüre,
eleştiri ve ifade özgürlüğünü ortadan kaldırma yolundaki bir şeye asla müsaade etmez” dedi.171
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a üniversite öğrencileriyle buluşmasında “Sosyal medya yasası gündemde,
gençler olarak endişelenmeli miyiz” sorusu yöneltildi. Erdoğan “Hiç endişelenmeyin, çok rahat olun.
Çünkü bizim sosyal medyayla ilgili attığımız adım, özellikle gençliğimizi çok daha huzurlu, rahat hale
getirmek ve bundan sonraki süreçte kendisini tamamıyla derslerine vermesini sağlamak…” şeklinde
konuştu. “Sosyal medya, şu anda toplumumuzun en önemli tahrik unsurudur ve eğer toplumda ciddi
manada yaralarımız varsa bunun arkasında sosyal medya vardır” diyen Erdoğan, gençlere sosyal
medyadaki sanatçılara ya da fenomenlere bakarak tutum belirlememelerini öğütledi.172
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Diyanet İşleri Başkanlığı’nın da yıl başında Sosyal Medya Ahlakı adlı bir kitap yayınladığı ortaya çıktı.
Diyanet İşleri Başkan Ali Erbaş, önsözde sosyal medya için düzenleme yapılması çağrısında bulundu.
Kitapta “Sosyal medyayı kullanan mükellefin ürettiği sahte deliller ya da kimliğini ele vermeyecek
şekilde kullandığı sahte hesaplar, bu dünyada kendisini cezadan kurtarsa bile uhrevi sorumluluğu
ortadan kaldırmayacaktır” denildi. Hukukun, itibar suikastı gibi olayları engellemede yavaş ve yetersiz
kalabileceği, bu noktada “örf ve adetin” devreye girebileceği savunuldu.173

169
170
171
172
173

https://www.aksam.com.tr/guncel/iletisim-baskanligindan-haberturke-bir-tepki-daha-ozur-bekliyoruz/haber-1190602
https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-58406316.amp
https://www.dha.com.tr/politika/bakan-gulden-sosyal-medya-aciklamasi-yasakci-anlayis-icinde-olamayiz/haber-1848069
https://www.gazeteduvar.com.tr/erdogan-sosyal-medya-en-onemli-tahrik-unsuru-haber-1535502
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/diyanetten-sosyal-medyaya-fikihla-duzenleme-onerisi-1866702
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5-Savunuculuk
faalİyetlerİ ve
Gazetecİlerİn kurduğu
yenİ gİrİşİmler
a.Sendikal çalışmalar
Türkiye Gazeteciler Sendikası Halk TV’de yeterli üye sayısına ulaşarak toplu sözleşme yetkisi kazandı
ancak kanal yönetimi görüşme masasına oturmadı. Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ise, “Muhatap
ben değilim, işveren muhataptır” dedi. TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, “Bu süreçte, her zaman
diyalogdan yana olan sendikamız Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu’ndan defaatle randevu talebinde
bulunmuştur. Görüşme taleplerimize olumlu yanıt verilmemiştir. Halk TV patronunun, ‘Sendika’nın,
Halk TV’yi karıştıracağı, Sendika ile toplu sözleşme masasına oturmayacağı’ yönündeki söylem ve
yaklaşımı nedeniyle maalesef hala bir çözüm geliştirilememiştir” açıklaması yaptı.174
TGS, Agence France Press (AFP) işyerine üç ay süren toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma
sağlanamaması nedeniyle grev kararı astı. TGS Genel Başkanı Durmuş, “Çalışanların talepleri
işverenlerin teklif ettiği rakamlar arasında ciddi uçurumlar var. İşverenin AFP çalışanlarına teklif
ettiği oran sadece yüzde 11. Bu koşullarda bu sözleşmenin bitme ihtimali yoktu. İşverenden olumlu
sına başlayacağız” dedi.175 Fransa’da AFP çalışanları sendikaları bu sonuca tepki gösterdi. Ortak
açıklamada “Özellikle otoriter bir gücün sürekli baskısı altında, zor koşullarda çalışan Türkiyeli
meslektaşlarımıza desteğimiz tam. Yönetimden meslektaşlarımızın yerel yasalardaki taleplerini
kabul etmesini rica ediyoruz” denildi. Ekim ayının ilk yarısında işveren ve sendika uzlaştı, toplu iş
sözleşmesi hazırlıklarına başlandı. TGS, İzmir 9 Eylül gazetesi ve Reuters ajansıyla toplu iş sözleşmesi
imzaladı.176
Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, editörlerin TGS’den istifa etmesi
yönünde Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun’dan baskı gördüğünü belirterek istifasını duyurdu.
Bunun üzerine gazetede TGS üyeleri imza kampanyası başlattı Küçükkaya’nın istifasının kabul
edilmemesi ve gazetenin değerlerine yakışmayan sendikasızlaştırma girişimlerine son verilmesi
174 https://tgs.org.tr/halk-tv-yonetimi-calisanlarinin-sendika-hakkina-saygi-duymalidir/
175 https://www.diken.com.tr/afpnin-turkiye-burosundan-grev-karari/
176 https://tgs.org.tr/neler-yapiyoruz/
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bir adım atmasını bekleyeceğiz. Eğer olumlu bir adım olmazsa Ekim başında grev uygulama-

çağrısı yaptı. 138 çalışanın imzasıyla yapılan çağrı üzerine Küçükkaya’nın göreve dönüşü sağlandı ve
TGS ile Cumhuriyet işvereni arasında toplu sözleşme görüşmeleri başladı ancak raporumuz yayına
hazırlandığı günlerde uyuşmazlık üzerine görüşmelere ara verildi.177
Medya-İş sendikası üye sayısını Ocak ayı istatistiklerine oranla yüzde 39 düzeyinde arttırdı. 2 bin 743
olan üye sayısı Temmuz istatistiğinde 3 bin 813 üyeye çıktı. Sendika üye sayılarıyla ilgili ayrıntılı bilgi
bu raporun “Basın çalışanlarının durumu” başlığı altında yer alıyor.

b.Cemiyet, parti ve diğer STÖ’lerin çalışmaları
Basın meslek örgütlerinin bu dönemdeki önemli gündemi Basın Kartı Yönetmeliği’ne karşı Danıştay
başvuruları ve hazırlıkları süren yeni sosyal medya yasasıydı. Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Foto
Muhabirleri Derneği, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Çağdaş Gazeteciler Derneği ve DİSK Basınİş sendikası yeni Basın Kartı Yönetmeliği’ne karşı Danıştay’da dava açtı. Bu konuyla ilgili ayrıntılar
ve İletişim Başkanlığı’nın verdiği savunma bu raporun “Basın kartı düzenlemeleri” başlığı altında
derlendi.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Yazarlar Sendikası, Türkiye Yayıncılar Birliği, PEN Yazarlar
Derneği ve ÇGD İstanbul Temsilciliği yeni sosyal medya yasasıyla ilgili olarak İstanbul’da “haberin
serbest dolaşımını engelleyecek yeni düzenlemelerin yaratacağı sorunlar” başlıklı toplantı düzenledi.
Toplantıda iktidarın yasa hazırlığıyla ilgili kamuoyuna bilgilendirme yapmadığı, basın meslek
örgütlerinin görüşlerini almadığı eleştirileri yapıldı. TGC Başkanı Turgay Olcayto, “İktidar kendisini
eleştiren herkesi düşman sayıyor. Kendisinin düşüncelerine uymayan herkesi ayrı bir potaya koyuyor.
‘Bu ortamda yalan haberleri önleyeceğiz’ diyor. En çok haberleri gizleyen iktidar, peki bu nasıl olacak?
Bu yasa tasarısını Meclis’ten geçirmeyeceklerine inanıyorum. Eğer yasa tasarısını Meclis’ten
geçireceklerse bizim için mesele değil, mücadeleye devam edeceğiz” dedi. Meslek örgütlerinin ortak
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açıklamasında şunlar vurgulandı: “Dezenformasyon ucu açık yorumlara kapatılması gereken, bu
yüzden de hassasiyetle tanımlanması gereken bir kavramdır. Dezenformasyon ya da provokasyon
(kışkırtma) gibi kavramlar geçirilmesi düşünülen yasa tasarısında yer alacaksa bunların sınırlarının
kesinlikle tanımlanması gerekmektedir. Ancak şunu hemen belirtelim ki böylesine önemli bir
konudaki değişikliğin kapalı kapılar ardında yapılması, tartışılmaması, görüşlerin alınmaması önemli
bir sorundur. Bu değişikliği yapmayı düşünenlerin 7253 sayılı Kanun değişikliğinde olduğu gibi aynı
yöntemi benimsedikleri ve şeffaf olmadıkları, denetim mekanizmasından kaçındıkları görülmektedir.
İktidarın bu tutumu demokrasinin kural ve uygulamaları ile bağdaşmamaktadır.” Talepler şöyle
sıralandı: 1- Taslak tüm kamuoyuyla paylaşılmalı. 2- Sosyal ağ yerine internet platformları tanımı
getirilmeli. 3- Türk Ceza Kanunu’nda yalan haber düzenlemesi yapılıp yapılmayacağı netleştirilmeli. 4Yalan haber konusunda bir resmi kurum ihdas edilip edilmeyeceği açıklanmalı. 5- Gazetecilik faaliyeti
yasa kapsamı dışında tutulmalı. 6- Yeni düşünce suçları yaratılmamalı. 7- Sosyal ağ işletmecilerinin
yetkileri gözden geçirilmeli. 8- İçeriğin engellenmesi veya silinmesinin kimin tarafından yapılacağı
belirlenmeli. 9- Haberleşme ve bilgilenme özgürlüğü sınırlandırılmamalı.”178
177 https://twitter.com/TGS_org_tr/status/1447848151675809794
178 https://halktv.com.tr/gundem/gazeteci-meslek-orgutlerinden-ortak-aciklama-sosyal-medya-yasasina-gazetecilik-fa-473891h
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Meslek örgütleri basında sansürün kaldırılışının yıl dönümü olan 24 Temmuz’da yaptıkları
açıklamalarda da yeni yasa hazırlığına vurgu yaptı. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, “24
Temmuz’un yıldönümünde artık sansürsüz bir Türkiye’den söz etmek mümkün değildir. Tam tersine
erişilemeyen haberler ülkesine dönüştüğümüzü görüyoruz” dedi, basın meslek örgütleri ortak hareket
etmeli vurgusu yaptı.179 TGS, “Gazetecilerin özgürce haber yapması, toplumun özgürce haber alması
engellenirken Basın Bayramı kutlayacak halimiz yok. Bayramımızı yeniden kazanana kadar her
günümüz mücadele günü. Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet” açıklaması yaptı.180 Basın Konseyi
açıklamasında şu vurgu yapıldı: “Medyanın, siyasetin emrine girmesi ve özgürlüğünü kaybetmesi
kabul edilemez, edilmemelidir. Halkın haber alma hakkı, ifade ve basın özgürlüğü asla engellenemez,
engellenmemelidir. Türkiye’de demokrasi varsa bu süreç böyle devam edemez, etmemelidir. Basın
Konseyi olarak, bayram olarak kutlayamadığımız 24 Temmuz’un ‘Basın Özgürlüğü Mücadele Günü’
olması gerektiğine inanıyoruz.”181
Türkiye’nin çatı basın meslek kuruluşu Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu, bünyesindeki sekiz bölge
federasyonu ile 86 gazeteci cemiyetinden 97 delegenin katılımıyla üçüncü olağan genel kurulunu
topladı. Genel Başkanlığa yeniden Nuri Kolaylı’nın getirildiği toplantıda yönetim kuruluna Abdullah
Temizyürek, Adem Alemdar, Ali Cihangir, Atilla Durak, Cem Kaytan, Erdoğan Erişen, Ergun Ata, Erkan
Sağlam, Fazıl Özsoy, Gaye Coşkun, Erkan Yılmaz, Mehmet Çelik, Mehmet Ergun, Osman Kiracı, Osman
Koca, Ramazan Demir, Sefa Özdemir ve Vahap Güner seçildi.182
Parlamento Muhabirleri Derneği 25 Eylül’deki genel kurulunda yeni yönetimini belirlendi. PMD Başkanı
Kemal Aktaş olurken, yönetim kurulu Besti Karalar, Mehtap Gökdemir, Canan Sakarya, Özgür Akbaş,
Murat Şahin ve Murat Akar’dan oluştu.
Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Genel Kurulu’nda Rıza Özel yeniden Başkan seçildi. Yönetim Kurulu
Osman Altınışık, Şükrü Akın, Tolga Adanalı, Adem Altan, Derya Yetim, Hamza Şahin, Necati Savaş,
Cengiz Oğuz Gümrükçü, Şenay Güner, Osman Şişko, Cenk Özel, Onur Sağsöz, Durak Doğan ve Ünal

Gazetecilikte Kadın Koalisyonu (CFWIJ) 2021 yılı aylık raporlarında Türkiye’de kadın gazetecilere
yönelik şiddet, taciz, tehdit not edildi. Buna göre Temmuz’da 61, Ağustos’ta 27, Eylül’de 61 kadın
gazeteci şiddete, tacize ya da tehdide maruz kaldı. Raporlarda en çok vaka kaydedilen ülke
sıralamasında Afganistan ve Azerbaycan ile birlikte Türkiye ilk üçte yer aldı.184 Türkiye’de kadın
gazetecilere yönelik şiddetin geçen yıla göre yüzde 170 oranında artış kaydettiği açıklandı.185
179 https://t24.com.tr/haber/gazeteciler-cemiyeti-baskani-nazmi-bilgin-den-basin-ozgurlugu-mucadele-gunu-mesaji-gazetecilik-varolusmucadelesi-veriyor,967623
180 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/tgsden-24-temmuz-mesaji-bayram-kutlayacak-halimiz-yok-1854926
181 https://www.basinkonseyi.org.tr/24-temmuz-artik-basin-bayrami-degil-basin-ozgurlugu-mucadele-gunu-oldu/
182 https://www.urfanatik.com/haber/7361817/baskan-kolayli-guven-tazeledi-baskan-gulebak-listede-yer-aldi
183 https://www.haberler.com/turkiye-foto-muhabirleri-dernegi-yonetimi-guven-14243971-haberi/
184 https://t24.com.tr/haber/gazetecilikte-kadin-koalisyonu-turkiye-de-temmuz-ayinda-61-kadin-gazeteci-siddete-tehdide-veya-tacizemaruz-kaldi,970265
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/gazetecilikte-kadin-koalisyonundan-2021-yili-agustos-ayi-raporu-27-kadin-gazeteci-siddetetehdide-veya-tacize-maruz-1865924
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/gazetecilikte-kadin-koalisyonundan-eylul-2021-raporu-61-kadin-gazeteci-siddete-veya-tacizemaruz-birakildi-1873437
185 https://womeninjournalism.org/cfwij-press-statements/turkey-cfwij-demands-action-to-end-police-brutality-against-journalists
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Çam’dan oluştu.183

Kaos GL’nin Medyada LGBTİ+ İzleme Raporu’na göre; 2020 yılında 2 bin 93 nefret söylemi kullanıldı.
Raporda, “Belli dönemlerde kamu otoritelerinin, bakanların, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve üst düzey
kamu görevlilerinin LGBTİ+’ları hedef alan açıklamalarına paralel bir şekilde medyada düşmanlaştırma
politikalarının devreye sokulduğunu fark ediyoruz. Adeta LGBTİ+’lara karşı ideolojik ve politik bir
mücadele yürütülüyor. Ülke genelinde yayın yapan LGBTİ+ karşıtı medyanın haberleri katlanarak ve
çoğalarak yerel medyaya da sirayet ediyor.” denildi.186
Gazetecilerin takip ettikleri toplumsal olaylarda şiddete maruz kalmasında yaşanan artış gazetecilik
kurumları tarafından protesto edildi. Aralarında TGS, DİSK Basın-İş, Gazeteci Dayanışma Ağı, Medya
ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin de olduğu basın özgürlüğü örgütleri suç duyurularında bulundu.187
Yılın üçüncü çeyreğinde yayınlanan bazı basın özgürlüğü raporları şunlar oldu:
•

BİA Medya Gözlem ekibi Temmuz-Ağustos-Eylül 2021 basın ve ifade özgürlüğü ihlalleri
raporu:
https://bianet.org/1/18/251979-gun-gun-uc-aylik-medya-ifade-ozgurlugu-ihlalleri-tam-metin

•

Medya

Çoğulculuğu

ve

Medya

Özgürlüğü

Merkezi

(CMPF)

2020

Raporu:

https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/71965/turkey_results_mpm_2021_cmpf.
pdf?sequence=3
•

Çağdaş Gazeteciler Derneği Medya İzleme raporları:

»» Temmuz - https://bianet.org/system/uploads/1/files/attachments/000/003/442/
original/%C3%87GD_Medya_%C4%B0zleme_Raporu_Temmuz_2021.pdf?1628599036
»» Ağustos - https://bianet.org/system/uploads/1/files/attachments/000/003/454/
original/%C3%87GD_Medya_%C4%B0zleme_Raporu_A%C4%9Fustos_2021.pdf?1631001678
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»» Eylül - https://www.bizhaberiz.com/cgd-eylul-2021-medya-izleme-raporunu-yayinladi/
•

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği 1 Ocak- 15 Temmuz 2021 Dava Gözlem Raporu:
https://www.mlsaturkey.com/dava-gozlem-temmuz-2021/

•

KaosGL Derneği Medyada LGBTİ+ İzleme Raporu:
https://kaosgldernegi.org/images/library/medyadalgbtiizlemeraporu-1.pdf

•

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’in aylık raporları:
»» Temmuz - https://www.evrensel.net/haber/439248/chpli-cakirozer-temmuz-ayi-basinozgurlugu-raporu-gazetecilere-siddet-artista
»» Ağustos - https://www.evrensel.net/haber/441839/agustos-ayinda-10dan-fazla-gazeteci-

186 https://t24.com.tr/haber/kaos-gl-raporu-medyada-lgbti-lara-yonelik-kullanilan-nefret-soylemleri-artti,976697
187 https://bianet.org/bianet/insan-haklari/247940-gazetecilere-yonelik-polis-siddetine-suc-duyurusu https://sendika.
org/2021/08/kasimpasada-fasist-saldiriya-ugrayan-gazetecilerden-suc-duyurusu-gazetecilik-yapmaktan-da-kayit-almaktan-da-aslavazgecmeyecegiz-627644/
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saldiriya-ugradi-6-televizyona-ceza-kesildi
»» Eylül - https://t24.com.tr/haber/chp-den-basin-ozgurlugu-raporu-en-cok-erisim-engeliyolsuzluk-ve-usulsuzluk-iddialarini-konu-edinen-haberlere-getirildi,983074
•

Araştırmacı Dr. Vahdet Mesut Ayan’ın hazırladığı Merkez Medyada Irkçılık Raporu:
https://medyaport.net/2021/09/14/yeni-irkcilik-baglaminda-merkez-medyada-yabancidusmanligi/?doing_wp_cron=1635630252.3731529712677001953125

•

Gazeteci Hayri Demir’in hazırladığı “Haberin Bedeli” gazeteci yargılamaları aylık raporları:
»» Temmuz - https://drive.google.com/file/d/1JvQISdQH_C5qpp13KPxtTd9992NlUYHj/view
»» Ağustos - https://drive.google.com/file/d/1o-C9X2WOtKV7PZwB0BzUIhVN3ltC93z0/view
»» Eylül - https://drive.google.com/file/d/1ss6gUZFd4q03g5ziQW-CPb77qjnO2prg/view

•

Gazetecilikte Kadın Koalisyonu aylık raporları:
https://womeninjournalism.org/reports#country-REPORTS

•

İfade Özgürlüğü Derneği EngelliWeb 2020 raporu:
https://ifade.org.tr/reports/EngelliWeb_2020.pdf

•

Twitter Temmuz-Aralık 2020 Şeffaflık Raporu:
https://transparency.twitter.com/en/reports/countries/tr.html

•

Medya Araştırmaları Derneği Ekim 2020-Nisan 2021 Sosyal Medya Yasası İzleme
Araştırması:
https://medarder.org/wp-content/uploads/2021/09/Sosyal-Medya-Yasasinin-Basin-Ozgurlugu-

c.Uluslararası sivil toplum ve Avrupa Birliği çalışmaları
Basın ve ifade özgürlüğü alanında çalışan uluslararası örgütlerin Türkiye’deki kuruluşlarla ortak
kampanyaları, izleme ve savunuculuk çalışmaları sürüyor. İş birlikleri gazetecilerin ve ifade özgürlüğü
aktivistlerinin yaşadığı sorunların görünür olmasına katkı sunuyor. Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler
ve AB üye ülkeleri farklı mekanizmalarla basın özgürlüğünün gelişmesi, gazetecilerin korunması
gibi alanlarda faaliyetler yürütüyor. Avrupa Birliği, doğrudan ve alt-hibe programları dışında basın
özgürlüğüne dönük sivil toplum çalışmalarını, Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), European Centre for
Press and Media Freedom ve The Centre for Media Pluralism and Media Freedom (CMPF) aracılığıyla
destekliyor. CMPF 2020 raporuna göre ifade özgürlüğünün korunması, doğru bilgiye ulaşma hakkı,
medyanın politik bağımsızlığı, editöryal bağımsızlık ve kamu yayıncılığının yönetimi ile finansmanının
bağımsızlığı yüzde 90’ın üzerinde risk altında. Raporda “10 medyadan 9’u devlete bağlı sektörlere
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Uzerine-Etkileri-Izleme-Arastirmasi-12.pdf

yatırım yapıyor: En çok izlenen 10 televizyon kanalının ve en çok okunan 10 gazetenin sahibinin
dokuzu inşaat, enerji, madencilik, turizm, telekomünikasyon gibi devlete bağlı sektörlere yatırım
yapıyor. Türkiye, son beş yıldır demokrasi ve hukukun üstünlüğü konusunda geri adım atarken, ifade
özgürlüğü ve basın özgürlüğü endekslerinde Avrupa’nın çok gerisinde” denildi.188
Gazetecilerin kurduğu uluslararası örgütlerin Türkiye’deki meslektaşlarıyla dayanışmasının bir parçası
da Türkiye’deki basın ve ifade özgürlüğü atmosferini izlemek ve reaksiyon geliştirmek. Türkiye’deki
gazetecileri yakından ilgilendiren bazı uluslararası gelişmeler arasında yılın üçüncü çeyreğinde
en öne çıkan konu “yabancı kaynaklı fon kullanımı” tartışmasının basın özgürlüğüne yeni engeller
getirmesi olası bir boyuta varması oldu. Medya Özgürlüğü Acil Müdahale (MFRR) partnerlerinin de
aralarında olduğu 23 basın örgütü ortak bir açıklamayla fon alan kuruluşların suçlanmasını kınadı.
Açıklamada, “Uluslararası vakıflardan alınacak fonları kısıtlamak ya da bu fonları alanları yabancı
ülkelerin propagandasını yapmakla suçlamak adına atılan tüm adımların açıkça bağımsız medyayı
düşmanlaştırmak için atıldığı barizdir ve hâlen zorlu şartlarda faaliyet gösteren birkaç bağımsız
medya kuruluşu üzerindeki baskıyı daha da artırmaya yöneliktir. Şu an Türkiye’de faaliyet gösteren
medya kuruluşlarının yüzde 90’ından fazlası doğrudan ya da dolaylı biçimde iktidar ya da hükümetteki
AKP tarafından kontrol edilmektedir” denildi. Açıklamada Türkiye, yeni bir yasa ile medya özgürlüğü
ve çoğulculuğunu daha da zora sokmak yerine ifade hürriyeti ve medyada çoğulculuğunu gözetmeye
davet edildi.189
Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF), basın üzerinde baskı oluşturan liderlerin yer aldığı “Basın
Özgürlüğü Düşmanları” listesini 2016’dan bu yana ilk kez açıkladı. Listede Macaristan Başbakanı
Viktor Orban, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan lideri İlham Aliyev, Belarus Devlet
Başkanı Aleksander Lukaşenko, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Çin Devlet Başkanı Şi
Jinping, Suriye lideri Beşar Esad, Suudi Arabisten Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ve Hong
Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam ve Eritre Cumhurbaşkanı Isaias Afewerki’nin yanı
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sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan da yer aldı. Raporda, “Türkiye Cumhurbaşkanı basından hoşlanmıyor ya
da daha doğrusu, sadece ona itaat edip övgüde bulunduğunda hoşlanıyor” denilen raporda “Eleştirel
sesler, sadece her türlü kötüye kullanıma uygun geniş yorumlanabilir bir Terörle Mücadele Yasası’yla
değil, aynı zamanda ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçuyla da takibata maruz kalıyor. Erdoğan farklı
siyasi ve ekonomik araçlarla, hemen hemen tüm büyük medya gruplarını (özellikle de televizyonları)
kontrol ediyor” ifadelerine yer verildi.190
RSF, gazetecilerin haberleşme trafiğinin izlenmesini sağlayan İsrail üretimi Pegasus casus yazılımının
2016’dan Haziran 2021’e kadar 20 ülkeden 180 haberciyi hedef aldığını bildirdi ve “NSO’nun ceza
alması için gereken çabayı göstereceğiz” açıklaması yaptı.191 Uluslararası Af Örgütü, Forbidden
188 https://www.birgun.net/haber/cmpf-den-rapor-medya-risk-altinda-354212 https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/71965/
turkey_results_mpm_2021_cmpf.pdf?sequence=3
189 https://tgs.org.tr/yabanci-fonlu-mecralara-duzenleme-onerisinden-kaygiliyiz/
190 https://www.dw.com/tr/erdo%C4%9Fan-bir-kez-daha-bas%C4%B1n-%C3%B6zg%C3%BCrl%C3%BC%C4%9F%C3%BCd%C3%BC%C5%9Fmanlar%C4%B1-listesinde/a-58159636
191 https://www.amerikaninsesi.com/a/casus-yazilim-iddiasina-tepkiler-yagiyor/5971343.html
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Stories ve seçilen gazeteci ekibinin ortak çalışması İsrail firması NSO Group’un Pegasus adlı casus
yazılımı aracılığıyla, 600 politikacı/muhalif, 200’e yakın gazeteci, 85 insan hakları aktivisti ile 65 iş
insanının cep telefonlarının dinlendiğini ortaya koydu. Avrupalı medya kuruluşları ve gazetecilik
örgütleri NSO hakkında suç duyurusunda bulundu.192 RSF Genel Sekreteri Christophe Deloire yaptığı
açıklamada, “Dijital avcı NSO, iddia ettiği gibi, küresel güvenlik ve istikrara katkı yapmıyor. Pegasus,
dijital paralı askerler tarafından icat edilen ve basın özgürlüğü düşmanları tarafından gazetecilerin
bastırılmasını organize etmek için kullanılan iğrenç bir araçtır” dedi.193
RSF gazetecilerin fiziksel güvenliği ve siber güvenlikleri için bir eğitim uygulaması başlattı. Casus
yazılım Pegasus hakkında bilgiler de içeren uygulama RSF’nin bir dizi eğitimini ve UNESCO iş
birliğiyle hazırlanan Gazeteciler İçin Güvenlik Rehberi’ni de barındırıyor. Eğitimler training.rsf.org
adresi üzerinden kullanıma açıldı.194
Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) 24-25 Haziran tarihli Avrupa Konseyi toplantısı için liderlere
Türkiye çağrısı yaptı. CPJ, Avrupa Konseyi’nin Mart ayındaki açıklamasında yer alan gazetecilerin
hedef alınması da dahil olmak üzere, Türkiye’nin insan haklarına ve hukukun özgürlüğüne saygı
göstermemesine yönelik kınamasını hatırlattı. CPJ’in AB Temsilcisi Tom Gibson, “Avrupa Birliği’nin
Türkiye’ye hapisteki tüm gazetecileri serbest bırakma ve medyaya çalışabileceği güvenli bir alan
sağlama çağrısı açık seçik ve sözünü sakınmayan bir şekilde yapılmalı” dedi.195 Liderler zirvesi sonrası
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen “2024’e kadar Türkiye’deki mültecileri desteklemek için
3 milyar Euro daha ayırmaya karar verdik. Bu para tamamen AB bütçesinden ayrılacak” dedi.196 Zirve
bildirisinin Türkiye bölümünde197 hukukun üstünlüğü ve temel hakların önemli bir endişe kaynağı
olmaya devam ettiği belirtildi. Siyasi partilerin, insan hakları savunucularının ve medyanın hedef
alınmasının, demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve kadın hakları gibi konularda gerilemeye

192 https://rsf.org/en/news/nsopegasus-17-journalists-7-countries-join-rsfs-complaint-paris-and-un
193 https://rsf.org/en/news/pegasus-vile-and-loathsome-tool-prized-press-freedom-predators
194 https://rsf.org/en/news/rsf-launches-resource-platform-journalism-safety
195 https://cpj.org/tr/2021/06/ab-turkiyeye-dair-gorusmelerde-basin-ozgurlugunu-on-plana-cikarmali/
196 https://www.sozcu.com.tr/2021/dunya/ab-liderler-zirvesi-sona-erdi-pes-pese-turkiye-mesajlari-6505805/
197 https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/06/25/european-council-conclusions-on-external-relations-24june-2021/
198 https://medyascope.tv/2021/06/25/ab-liderler-zirvesi-bildirisinin-turkiye-bolumu-aciklandi-ab-komisyonu-turkiyedeki-suriyeliler-icinsaglanacak-finansmanla-ilgili-resmi-teklifi-gecikmeksizin-sunmali/
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neden olduğu vurgulandı.198

6-Değerlendİrme ve
Önerİler
2021 yılının son çeyreğine girerken basın özgürlüğü için umutlu olmamıza neden olabilecek hiçbir
veriye sahip değiliz. Yaklaşan seçim sürecinin çok sert bir politik iklimde seyredeceğine yönelik
beklentiler artıyor. Keskin kutuplaşma basın ve ifade özgürlüğüne yönelik tehditleri beraberinde
getiriyor. Dezenformasyonla ve yalan haberle mücadele ya da internet medyasına düzenleme
gerekçesiyle tek taraflı olarak hazırlanmakta olan yasa teklifi en büyük tehdit olarak karşımızda
duruyor. Seçim arifesinde gelen, çoğulculuğa, bağımsızlığa, tek yanlı haber akışına karşı girişimleri
bastırmayı hedefleyen bir yasa Türkiye’nin mevcut basın özgürlüğü atmosferinde yıkıcı etkilere neden
olabilir. Bu teklife karşı basın meslek örgütlerinin ve hak savunucularının birlikteliği önem taşıyor.
Basın meslek örgütlerinin teklife karşı oluşturacağı mücadele perspektifi çok ayaklı olmalıdır. Yalan
haber ve dezenformasyona karşı ortak politika oluşturulması, TBMM’de gazetecilerin görüşlerinin
yasa teklifine yansıtılması için girişimlerde bulunulması, uluslararası iş birlikleri bunlar arasında
sayılabilir.
Basın özgürlüğü ve gazeteciler için bir başka en önemli tehdit raporda da tek tek aktarılan gazetecilere
yönelik saldırılarda görülmemiş düzeye ulaşan artıştır. Gazetecilerin talepleri arasında can güvenliği
baş sıraya yerleşiyor. Yılın ikinci çeyreğindeki raporumuzda da belirtildiği gibi yaygınlaşan saldırılar
sıradanlaşma tehlikesi taşıyor. Gazetecilere yönelik şiddet siyasetçilerin hedef gösteren açıklamaları
ya da sosyal medyada artan tehditlerle sınırlı kalmıyor, silahlı, bıçaklı saldırılar olarak sokağa
yansıyor. Saldırganların cezasız kalmasına karşı basın meslek örgütleri hukuki girişimlere destek
olmak, yasal düzenleme talep etmek ya da can güvenliği için kampanyalar düzenlemek gibi yeni
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mücadele araçlarına yönelmeli.
Anayasa Mahkemesi ve Danıştay’dan gelen demokratik değerleri, katılımcılığı ve basın özgürlüğünü
vurgulayan olumlu kararların uygulanması takip edilmeli. Meslek örgütlerinin yüksek yargıya Basın
Kartı Yönetmeliği ve Emniyet Genelgesi gibi konularda ortak başvurularına verilecek kararlar
önümüzdeki dönemin önemli konuları arasında olacak. Daha geniş hukuki iş birlikleri yeni internet
yasası hazırlığı nedeniyle ihtiyaç olabilir.
Medyanın iktidarla ilişkisi itibariyle ikiye bölünmüş yapısında önceden ana akımın kapladığı boşluk
ortada. Bu boşluğu doldurmaya aday yeni yayın organlarının yeni sermaye yapılarıyla yola çıkması söz
konusu olabilir. Bu ihtimalin yaklaşan seçim ve olası iktidar değişikliği beklentisiyle de doğru orantılı
olduğunu belirtmek gerek. Çok sesliliğe duyulan ihtiyaç nedeniyle bu tür girişimlerin desteklenmesi
beklenir. Ancak seçim dönemlerinde dezenformasyonun, manipülasyonun ve propagandanın
artacağını unutmamak gerekir. Sınırlı bütçelerle yayınlarını sürdürmeye çalışan alternatif mecraların,
yeni yayıncılık arayışlarının, bağımsız yayıncılığın desteklenmesi gerekiyor.

58

Geleneksel gazetecilik pratiklerinde bilginin en az iki kaynaktan doğrulanması, haber filtreleri ve
editör masası gibi uygulamalar doğru haber için yeterli olabiliyorken yeni medyada haberin doğruluğu
önemli bir sorun. Gazetecilik tarihi kadar eski yalan haber sorunu, yeni iletişim teknolojileriyle geniş
kitleler üzerinde çok daha fazla etkili olmaya başladı ve kimileri için kullanışlı bir araç haline geldi.
Akıllı telefonlarla dijital medyadan haber alan ya da habere maruz kalanların sayısındaki artış ve
sosyal medya iletişimi de toplumların dezenformasyona karşı daha kırılgan hale getiriyor. Dolayısıyla
geleneksel gazeteciliğin ilkelerinin dijital alanda da uygulanmasına yönelik zorlukları ortadan kaldıracak
araçların geliştirilmesi bir ihtiyaç olarak görülmeli. Genç gazetecilerin mesleğe kazandırılmasında
önemine değinirken vurguladığımız STK ve meslek örgütlerinin alternatif eğitim modellerinde ve yeni
mecraların kapasitelerinin geliştirilmesinde bu durum da dikkate alınmalı. Dezenformasyona karşı
ve haberlerin şeffaflığı için genç gazetecilerin daha duyarlı olmasını sağlamak, haber doğrulama
yöntemleri ve yeni teknolojik araçlar hakkında donanımlarını arttırmak bunlar arasında sayılabilir.
M4D Projesi Medya İzleme Raporları değerlendirme ve önerilerle ilgili gelişmeleri takip edip aktarmayı,
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ilgili kurum ve kuruluşlarla diyalog geliştirmeyi sürdürecektir.
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M4D Projesi Ulusal Komitesi
Başkan
Nazmi Bilgin
Akademisyen Üye
Prof. Dr. Korkmaz Alemdar
Hukukçu Üye
Av. Tuncay Alemdaroğlu
STK Üyesi
Sefa Özdemir
Kıdemli Gazeteci Üyeler
Sedat Bozkurt, Nursun Erel, Yusuf Kanlı

M4D Projesi Medya İzleme Raporu - Temmuz-Ağustos-Eylül 2021

M4D Proje Ekibi
Proje Direktörü
Yusuf Kanlı

Bilişim Teknolojileri Uzmanı
Arife Avcıoğlu Acıyan

Proje Sorumlusu
Ozan Acar

Veri Uzmanı
Okan Özmen

Finans Müdürü
Kağan Kıraç

Görsel- İşitsel Teknik Uzman
Alican Sağın

Muhasebeci
Feridun Doğan

Basın Evi Ofis Sekreteri
Sibel Güven

Destek Programı Uzmanı

Tercüman /İletişim Asistanı
Deniz Savaş

Merve Kartal
Kıdemli Politika Uzmanı
Kenan Şener

İletişim ve Destek Programı Uygulama Asistanı
Deniz Rende

Editör
Göksel Bozkurt

Finans ve Destek Programı Uygulama Asistanı
Ebru Önal

Kapasite Geliştirme ve Etkinlik Koordinatörleri
Yıldız Yazıcıoğlu
Görkem Bağcı

Eğitim Destek Uzmanları
Dicle Kavak
Ayşe Gültekin

60

Gazeteciler Cemiyeti

Kurucu başkanlığı üstlenerek 1946-1956 yılları
arasında Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı’nı
yürüten Mekki Sait Esen’in ardından 1956-1957
döneminde eski kontenjan senatörlerinden Ecvet
Güresin cemiyet başkanlığını üstlendi.
Kudret gazetesi kurucusu ve sahibi Gazanfer
Kurt’un, 1959 yılına kadar Gazeteciler
Cemiyeti’ne başkanlık yapmasının ardından
bu görevi 1960 yılına kadar Atilla Bartınlıoğlu
üstlendi. CHP’nin eski Milletvekili Altan Öymen,
1960 ve 1961 yıllarında sürdürdüğü Gazeteciler
Cemiyeti Başkanlığı görevini 1961 yılında
İbrahim Cüceoğlu’na bıraktı. Akis dergisi yönetici
ve yazarı Metin Toker ise, 1957 yılında yedi ay
53 gün hapis yatmasının ardından 1962 yılında
Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı’na getirildi.
Ekspres gazetesi kurucu sahipliğini yapan Doğan
Kasaroğlu, 1963 - 1968 döneminde Gazeteciler
Cemiyeti Başkanı olarak görevi devralmasından
sonra TRT Genel Müdürlüğüne atandı.
Yenigün, Ulus, Ankara Telgraf, Ankara Ekspres,
Dünya gazetelerinde yazı işleri müdür-lüğü,
yazarlık, başyazarlık ve Genel Yayın Yönetmenliği
yapan Beyhan Cenkçi, bu süre içerisinde beş yıl
boyunca Gazeteciler Sendikası başkanı olarak
görev aldı. 1960 yılı öncesi bir buçuk yıl hapis
cezası alarak bazı meslektaşları ile birlikte
cezaevine giren Cenkçi, 1969 yılında Gazeteciler
Cemiyeti başkanı seçildi. 1992 yılına kadar
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı olarak görevini
sürdürdü. Cenkçi, 24 yıllık Başkanlığı sırasında
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Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Senatörlüğü de
yaptı.
1971 yılında Son Havadis gazetesinde mesleğe
başlayan Nazmi Bilgin, Güneş gazetesi sahipliği
ve Yazı İşleri Müdürlüğü görevini üstlendi, daha
sonra Dünya gazetesinde Haber Müdürü olarak
görev yaptı. Bilgin, Tercüman gazetesinde
Parlamento ve Cumhurbaşkanlığı muhabirliği
görevlerini de yürüttü. TRT-2’nin kuruluşunda yer
aldıktan sonra TRT’ye, beş yıl “Uzman Haberci”
ve “Genel Müdür Danışmanı” olarak hizmet
verdi. Bilgin 1992 yılında ittifakla cemiyet Genel
Başkanı seçildi. 1996 yılında kuruculuğunu
üstlendiği Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nda
Genel Başkanlık görevi yapan Bilgin, bu görevi
2009 yılına kadar sürdürdü.
BRT televizyonunun Ankara temsilciliği görevini
de yapan Bilgin, Unesco Türkiye Milli Komitesi
üyeliği ve Denetçiliği görevinde de bulundu.
Basın İlan Kurumu Genel Kurul üyeliği, Türk
Silahlı Kuvvetleri Elele Vakfı Mütevelli Heyet ve
Yönetim Kurulu üyeliği ve Reklam Kurulu üyeliği
görevlerini de sürdürüyor.
Türkiye’nin çok partili siyasi hayata geçişiyle, daha
açık bir deyimle, çoğulcu demokrasi dönemiyle
yaşıt ve koşut olan Gazeteciler Cemiyeti, bir avuç
gazeteci üye ile çıktığı yolu, sevgi ve mesleki
dayanışma ile pekiştirmiş, 2000’i aşkın üye sayısı
ve bağımsız mali gücü ile bugün, Türkiye’nin en
eski, en büyük ve saygın meslek kuruluşlarından
ve sivil toplum örgütlerinden birisidir.
Cemiyetimiz, 1946 yılındaki kuruluşundan bu
yana her zaman cumhuriyet, çoğulcu demokrasi
ile ifade ve basın özgürlüğü başta olmak üzere
özgürlüklerin yılmaz bekçisi oldu. Gazeteciler
Cemiyeti üyelerine aşıladığı bu güvenle ülkemizin
mesleki ve diğer önemli kurumları arasında hak
ettiği yeri aldı.
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Gazeteciler Cemiyeti, 10 Ocak 1946’da gazeteciler
Mekki Sait Esen, Niyazi Acun, Aka Gündüz, Bilal
Akba, Adil Akba, Sebahattin Sönmez ve Muvaffak
Menemencioğlu tarafından kuruldu. Cemiyetin
kuruluş amacı, basın organlarındaki gazetecileri
bir araya toplamak, mesleki ve sosyal hakları
geliştirmek, mesleğin gerekliliği olan hak ve
özgürlükleri savunmak olarak belirlendi.

Demokrasi için Medya,
Medya için Demokrasi Projesi
Avrupa Birliği (AB) finansmanıyla Gazeteciler
Cemiyeti tarafından demokrasinin güvencesi
olarak Türkiye’de çoğulcu medya ve özgür
basının güçlendirilmesi için Ocak 2019’da hayata
geçirildi ve Mart 2022’ye kadar devam edecek.
Projenin genel hedefi: Demokrasinin güvencesi
olarak Türkiye’de çoğulcu medya ve özgür basının
güçlendirilmesidir.
Projenin özel hedefleri: Birinci hedef toplumda
çoğulcu ve özgür medyanın toplum tarafından
destek gördüğü ve farkındalığın arttığı
bir zemin oluşturulması,
ikinci hedef ise,
Gazeteciler arasında dayanışmanın güçlendiği
ve gazetecilerin kendini güvende hissettiği bir
zeminin oluşturulmasıdır.Proje kapsamında
yürütülecek faaliyetler genel hatları ile aşağıdaki
gibidir:
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Proje kapsamında yıllık Basın Özgürlüğü İzleme
Raporları ve üç ayda bir Medya Ortamının
İzlenmesi Raporları yayınlanacaktır. Bu raporlar
üniversitelere, medya kuruluşlarına, devlet
kurumlarına, ilgili tüm sivil toplum örgütlerine,
AB Komisyonlarına, Türkiye’deki AB ülkelerinin
elçiliklerine ve gazetecilere dağıtılacaktır.
Sivil izleme kapsamında veri toplama ve bilgi
ağlarının geliştirilmesi için Türkiye’nin her
bölgesinde durum değerlendirme toplantıları
yapılacaktır.
Toplantılar,
mevcut
ağların
birleştirilmesi, işbirliği fırsatlarının arttırılması,
gözlem kapasitelerinin genişletilmesi ve yerel
medya sivil toplum örgütleri ile gazetecilere ulusal
ve uluslararası konularda görüş alışverişinde
bulunmaları için değerli fırsatlar sunulması
konularında katkı sağlayacaktır. Toplantılar aynı
zamanda, Basın Özgürlüğü ve İfade Özgürlüğü
ile ilgili raporlara içerik sağlanması konusunda
katkıda bulunacaktır.
Proje kapsamında yazılacak yıllık sivil izleme
raporları bulgularına ve yıllık konferanslarda
yayınlanan mütalaa belgelerine dayanarak,
medya ortamının iyileştirilmesi ve ifade
özgürlüğü için kulis faaliyetlerinin yapılması
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amacıyla Ankara’daki devlet kurumlarına düzenli
ziyaretler yapılacaktır.
Uluslararası
savunuculuk
eylemlerinin
yürütülmesi kapsamında Avrupa Birliği, Avrupa
Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve ilgili sivil toplum
örgütleriyle ziyaretler düzenlenecek ve program
kapsamında hazırlanan raporlar paylaşılacaktır.
Projenin her yılının sonunda belirlenecek bir
tema ile ulusal bir konferans düzenlenecek olup,
konferanslar sektör temsilcilerine, gazetecilere,
akademisyenlere, gazetecilik öğrencilerine,
program destek programları faydalanıcılarına
açık olacak ve katılımcılar doğrudan davet ve
açık çağrı yoluyla seçilecektir.
Proje kapsamında Türk medyasına uzun vadeli
katkıları veya Türkiye’deki ifade veya basın
özgürlüğüne kendini adayarak yaptığı katkılar,
veya uzun süredir devam eden başarı öyküsünü
takdir etmek için bir gazeteci veya medya
kuruluşuna her yıl “Gazetecilik Mesleği Onur
Ödülü” verilecektir.
Gazeteciler Cemiyeti’nde bir Basın Evi
oluşturulmuştur. Bu Basın Evi, program hedef
grubunun bir araya gelebileceği, stüdyo ve toplantı
salonu ile birlikte bilgisayarlardan, yazılımdan
ve uzmanlık desteğinden faydalanabileceği bir
ortak çalışma alanı içermektedir.
Basın Evi’nde gazetecilere yönelik olarak bir dizi
kapasite geliştirme eğitimleri verilecektir.
Medya alanında faaliyet gösteren sivil
toplum örgütleriyle işbirliği ile gazetecilerin
kapasitesinin güçlendirilmesi için yerel eğitimler
düzenlenecektir. Bu yerel eğitimler, Gazeteciler
Cemiyeti’nin de işbriliği içerisinde olduğu yerel
gazeteci cemiyetleriyle işbirliği içinde verilecektir.
Sektördeki gazetecilerin dayanışma içerisinde
olabilmeleri, ağ kurabilmeleri ve paylaşım
yapabilmeleri için Basın Evi’nde haftalık olarak
gazeteci buluşmaları gerçekleştirilecektir.

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

+90 312 468 12 09

www.media4democracy.org
www.gc-tr.org
www.24saatgazetesi.com

twitter.com/democracy4media
instagram.com/media4democracy
youtube.com/media4democracy

Demokrasi için Medya, Medya için Demokrasi Projesi kapsamında yayımlanan
raporlara ulaşmak için tıklayınız.
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